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       VESTITORII PRIMĂVERII 
 
 
  Se apropie sfârşitul lunii februarie şi, deşi geroasă, iarna încă nu s-a hotărât să ne 
părăsească, soarele vesel îşi trimite tot mai mult săgeţile de lumină spre pătura albă de zăpadă ce 
acoperă pământul, încercând s-o topească. În locurile tot mai dese, unde razele jucăuşe au biruit 
frigul, lăsând vederii petece de pământ reavăn, se ivesc capuşoarele verzi cu petale albe ca laptele, 
ale firavilor ghiocei. Curajul lor, în lupta cu viscolul şi gerul aspru, este molipsitor şi curând le vor 
urma exemplul brânduşele , toporaşii şi viorelele. 
  Natura se pregăteşte astfel pentru sosirea lunii mărţişorului, prima lună a primăverii. În 
prima zi a lunii martie, numită şi “ziua mărţişorului”, acesta este oferit tuturor celor dragi. Alcătuit 
din diferite figuri, făcut din diferite materiale şi legat cu  un şnur împletit din două jurubiţe de 
mătase, el este dăruit cu multă dragoste. Jurubiţa roşie reprezintă focul soarelui dătător de viaţă 
dar şi iubirea, iar jurubiţa albă reprezintă puritatea, sinceritatea  şi curajul, capabile să înfrunte 
gerul şi viscolul, pentru a învia florile, arborii şi a da naştere mugurilor de un verde crud. 
  După ce se poartă legat la piept întreaga lună martie, la începutul lunii aprilie el se leagă 
de creanga unui pom  pentru a-i aduce celui ce l-a purtat prosperitate tot anul. Mărţişorul şi-a 
început povestea cu opt mii de ani în urmă. Primele vestigii ale sale erau simple pietre de rău, având 
forme mai deosebite, ce se ofereau la începutul primăverii. Apoi a fost făcut din lut ars sau ceramică 
, i s-au dat diferite forme şi era considerat o amuletă ce-l ferea de rele pe purtătorul lui. Mai târziu, 
oamenii i-au pus şnur format din împletirea a două materiale diferite, din două culori, alb şi roşu, 
care s-au păstrat până azi.  
  Şi chiar dacă pământul mai doarme sub plapuma pufoasă de zăpadă iar vântul rece al 
iernii îşi mai face de cap viscolind zăpada, în fiecare an, în prima zi a lunii martie soseşte mărţişorul 
vestind alături de ghiocei sosirea domniţei fragede, verde şi frumoasă, numită primavara. 
 
 

 
                   Bârsan Diana, clasa a V-a 
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Primăvara                                         

 
A sosit, în sfârşit, 
Primăvara şi-n grădină. 
Ghiocei-au înflorit 
Au scos capul la lumină. 
 
 Se aud ciripind 
 Veselele păsărele, 
 În cântec parcă vestind 
 Primăvara-n rămurele. 
 
  La joacă ies toţi copiii 
  Căci e soare călduros. 
  Şi miroase-a primăvară 
  Iar afară e frumos. 
     
    Socea Sebastian, clasa a II-a 
 
        
 
 
 
 
       Lalelele 
 
 
      În grădina casei mele 
      Am sădit multe lalele. 
      Sunt frumoase, colorate 
      De toată lumea admirate. 
  
    Primăvara le prăşesc 
    Şi cu drag le îngrijesc. 
    Când lalelele-nfloresc 
    La om drag le dăruiesc. 
        
     Asmarandei Leonard-Gabriel, clasa a II-a 
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              Primăvara                     Primăvara 
 
 Primăvara cea vestită    Primăvara a sosit, 
 Totdeauna fericită     Soarele a răsărit, 
 Şi c-o frunză înverzită    Copacii au înmugurit 
 Este acum bine venită.    Şi florile-au înflorit.    
 Fluturaşi si gândăcei,    Narcise, lalele, 
 Toporaşi şi ghiocei,                Ghiocei şi viorele 
 Toţi acum sunt fericiţi    Colorate fel şi fel 
 Tare mult sunt îndrăgiţi.    Doamnei să i le ofer. 
 
 Primavară, draga noastră    Fluturaşii cei zglobii 
 Cu muşcate la fereastră.    Veseli zboară pe câmpii. 
 Cât de mult te-am aşteptat               Primăvara a sosit 
 Şi-acum mă simt minunat.               Şi sunt tare fericit. 
 
 Drăguşanu Florin, clasa a II-a               Rusu Emi, clasa a II-a 
 
 
  Ghiocelul              Ghiocelul 
 
 Ghiocelul, albă floare    De sub stratul de zăpadă 
 Care iese pe răcoare                Ce se duce-ncetinel 
 Scoate capul în grădină               A ieşit un ghiocel, 
 Atunci când vede lumină.    Primăvara să o vadă. 
 
 Ghiocelul capul pleacă    De sub gluga-i luminoasă 
 Când soarele se arată.    Ne priveşte cu uimire 
 Şi este tare fălos     Alungă zâna geroasă 
 Că el e cel mai frumos.    Şi-i spune -La revedere ! 
 
 Ghiocelule micuţ,     El vesteşte primăvara 
 Tu eşti chiar cel mai drăguţ !   Zâna caldă şi frumoasă, 
 Eu aştept să treacă iarna,    Când înverzeşte natura 
 Să aduci tu, primăvara.               Iar noi putem ieşi din casă. 
 
  Amihăesei Rareş, clasa a II-a                         Bârsan Nicoleta, clasa a II-a 
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                                      SFATUL FLORILOR 
 
 

  În poiana înverzită    -Ce onoare pentru mine! 
  Şi de soare încălzită,    Dintre-atâtea mii de flori, 
  Toate florile s-au strâns   Să m-alegeţi chiar pe mine? 
  Şi sfat mare au încins.   Vă sunt recunoscător! 
 
  În veşminte colorate    Iată c-a venit narcisa 
  Vesele şi încântate,    Fină, gingaşă, plăpândă, 
  Se admiră reciproc    A venit cu trei surate 
  Şi zâmbesc cu mare foc.   Galbene şi delicate. 
 
  Lângă râu ele păşesc ,   Vin mai multe lăcrămioare 
  Rând pe rând se oglindesc.   Parfumate şi vioaie. 
  Şi cu apa cristalină     Răspândind mireasma lor 
  Chiar şi râul le admiră.   În calea oaspeţilor. 
 
  De parfumul lor bogat   Panseluţele drăguţe, 
  Toţi pomii s-au îmbătat.   Delicate şi micuţe, 
  Crengile fac plecăciune   Păşesc tare graţioase 
  Florilor să li se-nchine.   Veselind priviri gingaşe. 
 
  În poiană-i veselie                                   Freziile parfumate   
  Zumzet mare de albine,                         Toate stau încolonate.  
  Soarele prin ramuri cade   Ce mireasmă răspândesc!  
  Trimiţând razele-i calde.   Şi pe toţi îi ameţesc.  
 
  Şi mai mari şi mai micuţe   Iar zambile colorate 
  Colorate şi drăguţe,    Ţanţoşe şi bucălate, 
  Florile s-au aşezat     Sar în sus de bucurie 
  Împreună la un sfat.    Tot strigând : Ce feerie! 
 
  Şi-au ales conducatorul   Iată vin lalelele 
  Susţinut de tot poporul.   Precum curcubeele, 
  Rege l-au inscăunat    Etalând culorile 
  Prelung l-au aplaudat.   Încântând privirile.   
 
  Trandafirul cel bogat   Bunghişori şi viorele 
  Deloc nu s-a lăudat.    Şi-alte sute, mii de flori. 
  Mândru el s-a ridicat   Ne fac viaţa minunată  
  Şi modest a cuvântat :   Bucurând cu-a-lor culori. 
 
            Bibliotecar, Miron Daniela 
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                                           Mouse-ul de bibliotecă 
     

               Hansel si Gretel 
 

Poveştile Fraţilor Grimm le citesc sau le recitesc de fiecare dată cu aceeaşi pasiune, deoarece 
sunt deosebit de frumoase. Ultima poveste citită, Hansel şi Gretel, m-a impresionat în mod deosebit, 
datorită faptului că este povestea a doi copilaşi, pe care mama lor vitregă nu-i iubeşte deloc şi mai 
mult decât orice  le doreşte moartea. Aceasta plănuieste să-i abandoneze în pădure, numai că, fiind 
treji, copii aud ce li se pregăteşte şi işi fac şi ei un plan, culeg pietricele albe pe care le ascund în 
buzunare şi pe care le vor impraştia pe cărare  pentru a gasi drumul spre casă când vor fi 
abandonaţi. Dimineaţă copii sunt duşi in pădure şi lăsaţi acolo,dar cu ajutorul pietricelelor albe pe 
care Hansel le lăsase pe cărare, aceştia se întorc acasă teferi. Mamei vitrege nu-i vine să-şi creadă 
ochilor când îi vede dis-de-dimineată la uşă. Se preface îngrijorată de soarta lor dar în acelaşi timp 
se gândea cum să facă să-i piardă. Dar mai bine vă las pe voi să citiţi povestea să vedeţi ce se va  
întâmpla cu ei. 

 
      
                                     Purcariu Dragoş, clasa a III-a 
 
 
          HEIDI 
 

„Din veselul sat Mayenfeld, o potecă suie, printre pajişti si livezi, spre poalele munţilor ce 
domină din această parte întreaga vale.” Aşa îşi începe Johana Spyri, autoarea, minunata sa carte 
„Heidi”. Pe această potecă, “o munteancă tânără şi voinică” şi „ o fetiţă cu obrajii aprinşi”, păşeau 
încet dar în acelaşi timp obosite de lungul drum pe care îl făcură până aici. 

Munteanca tânără era Dete, mătuşa fetiţei care rămăsese orfană de ambii părinţi şi pe care 
Dete o crescuse de la vârsta de un an. Cum Dete nu se mai putea îngriji de Heidi, căci aşa o chema 
pe fetiţă, hotărăşte să o ducă la bunicul ei care trăia singur în creierul munţilor. 

Întâlnirea fetiţei cu bunicul nu fu tocmai veselă, deoarece acesta nu s-a arătat prea încântat 
de ideea de a creşte un copil de cinci ani tocmai în creierul munţilor.Dar neavând ce face o primeşte 
în cele din urmă pe Heidi in casa lui. 

Cum Heidi era o fire veselă, deşteaptă şi prietenoasă, în scurt timp bunicul avea să o 
îndrăgească foarte tare. 

Dar vă las pe voi să descoperiţi mai departe fascinanta poveste... 
 

                                   Olteanu Bogdan, clasa a IV-a 
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Curiozităţi 
 
 

Prima cereală cultivată pe pământ a fost orzul (acum 1800 de ani). 
Baobabul din Africa este arborele care trăieşte cel mai mult . 
Eucaliptul din Australia este cel mai înalt copac din lume (160m). 
Există ciuperci a căror micelii emit lumină. 
Cel mai mare pepene din lume a fot recoltat într-o fermă americană. 
Cea mai mică plantă cu flori din ţară este  linita. 
Ficusul pagodelor din India îşi întinde coroana pe o suprafaţă de 2-4 hectare. 
Cei mai mari castraveţi s-au obţinut în Ungaria şi măsurau 1,70m lungime. 
Cea mai parfumată floare din lume este cactusul american. 
 
 Hidra-are culoarea verde deoarece în interiorul corpului său se găsesc alge unicelulare , care îi dau 
această culoare. 
 Scoica de mărgăritar-produce perle în jurul unui corp străin ajuns între valvă şi manta. Ea trăieşte 
în Oceanul Pacific  şi Oceanul Indian. 
 Femela scorpionului-îşi apără puii abia ieşiţi din ouă, purtându-i pe spate. Până la prima napârlire, 
aceştia au culoarea albă. 
Unii melci marini-au stratul de sidef gros. Din cochilia lor se fabrică nasturi şi obiecte de podoabă. 

 
                                                                    Ţurcanu Elena-Cosmina, clasa a VII-a  
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                                                                     Alexandru Macedonski 
 
 
 
          „Viaţa lui Alexandru Macedonski e o poveste cu totul vrednică de pana unui Balzac. Episoadele, 
peripeţiile, măririle şi decăderile acestei vieţi ar fi, dacă s-ar găsi cineva care să le reconstituie, un 
strălucit capitol contributiv la istoria noastră socială. Macedonski a fost ziarist, pamfletar, diletant 
politic şi mai presus de toate, un pasionat al poeziei.  
Fiu de general, intrat, prin căsătorie, într-o casă de boieri români, aparţinând oligarhiei atotputernice, 
Macedonski, ştiind sau neştiind, a făcut tot ce i-a stat în putinţă ca să se strice cu clasa lui şi cu egalii lui 
şi să dea buzna printre noi, pe maidanul vast al boierimei şi al proletariatului intelectual.” 
                                                                                                                                            (Gala Galaction) 
 
           Familia Macedonski s-a făcut cunoscută în viaţa publică a Ţării Româneşti cu mult înainte de 
cariera furtunoasă a poetului. Bunicul acestuia a fost căpitan de panduri în oastea lui Tudor 
Vladimirescu.Tatăl poetului, Alexandru, a îmbrăţişat cariera armelor ajungând general.Va muri în 
1869, în împrejurări nelămurite,familia vorbind de un complot şi de o otrăvire. Mama poetului, Maria, 
înrudită cu marile familii boiereşti oltene, avea să rămână văduvă şi cu patru copii. 
          Poetul Alexandru Macedonski s-a născut pe 14 martie 1854, la Craiova. A moştenit nu doar 
sensibilitatea şi firea visătoare a mamei, ci şi temperamentul impulsiv, dominator, al tatălui. 
          Copilăria şi-o petrece la moşia Pometeşti. Liceul îl va face la Craiova, iar în anul 1870,d in motive 
de sănătate,adolescentul începe o lungă călătorie în occident. Nostalgia locurilor natale îl întorc în ţară în 
1872, ocazie cu care scrie versurile: 
     „Pribegind în ţări străine, 
      Ani întregi am suspinat 
      Şi din trista-mi depărtare 
      Sufletu-mi, înaripat 
      Către Dunărea cea lată 
      Mă făcea ca să revin.” 
      În 1872, publică întâia sa culegere de poezii, „Prima verba”. În 1880 întemeiază revista 
„Literatorul”, cea mai durabilă publicaţie a sa. În 1882 este numit inspector al monumentelor istorice. 
A scris poezii şi proză: 
-poezii:„Excelsior”, „Flori sacre”. 
-proză:„Pe drum de poştă” 
            „Cănăriţa”, etc. 
Se stinge din viaţă pe 24 noiembrie 1920 în locuinţa sa din Bucureşti. 
 
„În lumea noastră...în care toţi ceilalţi urmăresc cu tenacitate şi dibăcie folosul material, un om care a 
căutat imagini şi rime cincizeci de ani în şir, un om care şi-a pierdut vremea iniţiind în misterele artei 
câteva generaţii,un asemenea om merită nu numai toată stima,ci şi toată admiraţia noastră.” 
                                                                                               (Galbert Ibrăileanu) 
 
 
                                                                                                    Purcariu Magdalena, clasa a VIII-a 
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 Vara       Vara 
 
Vara-i anotimpul care    Trandafirii-au înflorit 
Mie-mi place cel mai tare.               Semn că vara a venit. 
Toată ziua mă  distrez    Copiii de-abia aşteaptă 
Şi la soare mă bronzez.    Să se joace ziua toată. 
 
Merg la picnic, fac grătare               Vacanţa mult aşteptată  
Merg la munte şi la mare,               Va veni şi ea îndată. 
În vacanţă la bunici                Noi la mare vom pleca 
Şi pe dealuri de pe-aici.    Alţii, munţi vor colinda 
       Să admire frumuseţi, 
                 Mergeţi şi voi, dacă vreţi ! 
Rusu Emi, clasa a II-a             
                 Jugariu Gabriela, clasa a IV-a 

 
 
 

 Vara  
              Vine vara 
 
Vine vara, bine-mi pare!    Am ieşit de dimineaţă 
Că afară-i numai soare,    În grădina cu verdeaţă. 
Zumzet mare de albine                 S-aud glas de păsărele 

 Luncile de cântec pline.    S-admir mii de floricele. 
 
Vine vara, bine-mi pare !               Vara e tot mai aproape 
Vine şi vacanţa mare.               Câţiva paşi ne mai desparte. 
Copiii sunt bucuroşi                O aştept şi-s fericită 
Şi aleargă zgomotoşi.               Căci vine vacanţa dorită. 
 
   Mutu Cosmina, clasa a IV-a   Lupan Bianca, clasa a IV-a 
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              Vara 
 
 
  A venit vara din nou 
  Cu vacanţa după ea 
  Toţi copiii o aşteaptă 
  Sperând că nu se va termina. 
 
  Soarele pe cer zâmbeşte  
  Şi pe noi ne încălzeşte, 
  Păsările ciripesc 
  Din cânt nu se mai opresc. 
 
 Bujorii au înflorit, 
 Trandafirii au îmbobocit, 
 Cireşele s-au pârpolit 
 Vară, bine ai venit! 
 

 
1 IUNIE 

 
Astăzi de ziua noastră 
Să nu stăm o clipă-n casă,  
Să uităm de calculatoare 
Şi să facem distracţie mare. 
 
Zile senine cu bucurii 
Jocuri tot mai hazlii, 
De ziua noastră să ne bucurăm 
Să fim prieteni ,să ne jucăm. 
 
 Apetrei Ionuţ, clasa a II-a 
 
    1 IUNIE 
 
   Copile, astăzi e ziua ta 
   O zi minunată, nu o uita. 
   Mereu să îţi fie cum ţi-e acum, 
   Mereu să fii vesel şi cu gând bun. 
 
   Trăieşte-ţi copilăria, fii vesel şi bun 
   Aleargă şi cânta ca un nebun. 
   Anii de-acum nu-i mai întâlneşti 
   Aleargă copile, printre poveşti. 
 
   Moţatu Elisabeta, clasa a II-a 
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         1 IUNIE 
 
       Astăzi când soarele a răsărit 
       Şi un nou anotimp a venit, 
       Astăzi e şi ziua noastră 
       Zi veselă şi mai frumoasă. 
 
       Copiii lumii sărbătoresc 
       1 Iunie copilăresc. 
       Cu toţii astăzi să ne distrăm 
       De ziua noastră să nu uităm. 
 
                            Achiriţoaiei Teofana, clasa a II-a 
 
 
 
 
 
  1 IUNIE 
  
 Astăzi este zi cu soare 
 Şi fără nici un nor, 
 Căci azi e sărbătoare: 
 E ziua copiilor. 
 
 Peste întrega natură 
 E cânt şi veselie, 
 Că- i prima zi de vară 
 Adică : întâi iunie. 
 
 Bârsan Nicoleta, clasa a II-a 
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                         ÎMPREUNĂ VOM FACE PLANETA SĂ ZÂMBEASCĂ! 

                           
Proiect educaţional realizat în parteneriat cu şcolile: 

SAM Rediu, Şcoala cu  clasele I-VIII Mastacăn  
Şcoala cu clasele I-VIII Tămăşeni, jud. Neamţ, 

 
Trăim în perioada celor mai descoperiri şi transformări ale civilizaţiei omeneşti, dar şi a celor mai 

complexe şi, uneori, cu nebănuite efecte asupra vieţii. Fiecare naţiune poartă în suflet „comori”  pe care le 
respectă şi le protejează, fie ca ele se numesc: limbă, cultură, tradiţii. Însă un popor, oricare ar fi el, îşi 
defineşte identitatea naţională printr-un ansamblu armonios între acestea şi mediul natural specific care îi 
aparţine. Bogăţia fizică şi spirituală a oricărei comunităţi este posibilă numai într-un mediu sănătos, de 
aceea problema protejării mediului, neglijată mult prea mult timp, a devenit o problemă acută a oricărei 
naţiuni, cu atât mai mult cu cât, fiecare “culegem” din ce în ce mai des roadele nepăsării noastre 
îndelungate. 
        Copilul, încă de la cea mai fragedă vârstă, se mişcă, întreabă, manifestă o mare curiozitate. Mediul 
înconjurător în care îşi desfăşoară activitatea, constituie un prilej permanent de influenţare a acestuia 
dându-i posibilitatea de a veni mereu în contact cu ceva nou pentru el, de a descoperi lucruri care îi 
stârnesc curiozitatea, dorinţa de a-l înţelege şi de a le cunoaşte mai bine. 
         Este momentul ca noi, cadrele didactice, să acţionăm în vederea formării unor atitudini şi aptitudini 
necesare înţelegerii relaţiilor care există între om şi natură, să îi educăm în vederea înţelegerii, apărării, 
îmbunătăţirii mediului înconjurător creând astfel condiţii mai bune de viaţă într-un mediu curat, propice 
vieţii. 

Acest proiect îşi propune  să antreneze elevii în diverse acţiuni: drumeţii în pădurile din 
împrejurimile localităţii, parcuri, ecologizarea albiei pârâului/râului din zonă, întreţinerea spaţiilor 
verzi din jurul şcolii, plantarea de copaci şi flori, îngrijirea acestora, realizarea unor cuiburi pentru 
păsări, confecţionare unor costume din materiale refolosibile şi organizarea unei parade. De 
asemenea, se urmăreşte dezvoltarea constiintei si a conduitei ecologice la elevi bazata pe respectul fată de 
natura si protectia mediului, transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viată 
ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin întreţinerea unui ambient curat, responsabilizarea pentru 
prevenirea poluarii si gestionarea resurselor fara a periclita echilibrul mediului si sanatatea 
comunitatii,educarea relaţiilor umane din cadrul comunităţii în care trăiesc,  implicarea profesorilor si a 
comunitatii locale in actiuni ecologice. 
           Proiectul doreşte şi valorificarea   potenţialului creator  al copiilor prin organizarea unor activităţi 
artistice şi plastice ce vizează exprimarea liberă a elevilor. Ne dorim, de asemenea şi să dezvoltam spiritul 
de iniţiativă, spiritul de echipă comunicarea, colaborarea, sa aibă loc un schimb de bune practici în 
vederea formării unei educaţii demne de cetăţean european. 

 
                                                                                             Prof. Socea Ana- coordonator proiect 
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