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CULTURAL 
EDUCATIV

Comenius - O șansă pentru 
învățământul românesc

        In perioada 26.05.2013- 
08.06.2013 am urmat cursurile 
unui program de formare 
profesionala ,, Language and 
practical methodology- creativity 
in the classroom” in Marea Britanie. 
Aceasta experienta britanica a 
fost posibila datorita accesarii si 
obtinerii unei  mobilitati individuale 
pentru personalul didactic din 
cadrul proiectului Comenius, 
in urma unei selectii nationale.

     Au fost doua saptamani superbe, cu un program incarcat, dar foarte interesant si atractiv. 
Totul a fost foarte bine organizat incepand de la familia gazda, cursuri, profesori deosebiti, 
excursii etc. Am locuit in Maidstone, un oras la vreo 55 km de Londra, impreuna cu o colega 
din Polonia. Prima saptamana am avut cursuri de la ora 9 pana la 17 cu niste profesori grozavi: 
Graham Workman, Mark Skipper si Chris Crofts. Am aflat multe lucruri noi care ma vor ajuta, 
cu siguranta,  in activitatea didactica. In week-end am vizitat orasele Canterbury, Hastings, Rye, 
Tunbridge Wells si Leeds Castle. Sunt niste locuri deosebite cu o incarcatura istorica fascinanta.
     In cea de-a doua saptamana am avut doua zile de Workshop privind predarea limbii 
engleze, doua zile de asistente in scoli si o zi vizita la Londra. Am fost impresionata de sistemul 
de invatamant de aici. Profesorii se ghideaza dupa Curriculum National in activitatea didactica 
si dau dovada de foarte multa creativitate . Elevii petrec mult mai mult timp la scoala; incep de 
obicei la ora 9 cu assembly (toti elevii se aduna in sala de festivitati si timp de 20 minute se citeste 
o poveste care are o morala, un pasaj din biblie, se prezinta un program artistic sau la sfarsit de 
saptamana se recompenseaza elevii care au avut in saptamana respectiva rezultate foarte bune 
la o disciplina ori au avut un comportament exemplar) si termina programul la 15 si 30 min.
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 De asemenea fiecare sala de clasa era dotata cu laptop, proiector, whiteboard, toaleta 
proprie si foarte multe instrumente didactice. Mi-a placut felul in care aratau salile de 
clasa. Au cate un working wall pt fiecare desciplina unde posteaza saptamanal lucrarile 
elevilor precum si temele si obiectivele profesorilor in saptamana respectiva. Fiecare 
profesor are un asistent care este de mare ajutor: recupereaza cu elevii mai slabi, pregateste 
toate materialele didactice necesare, etc.
   Am avut la acest curs colegi din Franta, Polonia, Lituania, Germania, Bulgaria, Finlanda, 
Spania, Italia. Ne-am impartasit fiecare din experienta didactica, am comparat sitemele de 
invatamant din fiecare tara si am tras concluzii ... :) . Mi-am castigat prieteni in randul lor 
si sper pe viitor sa stabilim niste parteneriate.
   La incheiere pot sa afirm ca a fost o experienta unica pe care as mai repeta-o oricand 
daca s-ar ivi ocazia.
                                                                              
        Prof. Lb. engl. Dragusanu (Savin) Ana
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Să stii mai multe să fii mai bun

 În săptămâna 1-5 aprilie 2013 , în cadrul programului „Să știi mai multe, să fii mai 
bun!”, elevii clasei I și a II-a , de la Școala Gimnazială Borlești - Structura ”Ștefan cel Mare” 
Mastacăn, coordonați de către înv., Diaconu Cristina-Mariana și înv. Purcaru Maria-
Simona au participat la diverse activități extracurriculare și extrașcolare care au răspuns 
intereselor și preocupărilor lor, au  valorificat talente și capacități individuale ale acestora.
 În prima zi, de 1 aprilie, elevii au participat 
la activitatea: ”1 Aprilie- Ziua Păsărilor; 1 
Aprilie- Ziua Păcălelilor”, în cadrul căreia au 
ieșit în grădina școlii și au observat păsărele, 
au observat în filmulețele prezentate diverse 
specii de păsări din lumea întreagă, au ascultat 
glasurile fermecătoare ale păsărilor din țara 
noastră, au găsit modalități de a ocroti păsările 
și de a le îngriji, au confecționat păsări din 
carton și au modelat păsări din plastilină Iclay, 

au povestit întâmplări hazlii cu păcăleli 
trăite în viața lor, au creat păcăleli pentru 
colegii lor, au urmărit fragmente din filmul 
”Păcală în satul lui”.
Marți, 2 aprilie, elevii clasei I și ai clasei a II-a 
au participat la activitatea-concurs: ”Carte 
frumoasă, cinste cui te-a scris!”. Activitatea 
s-a desfășurat pe grupe de câte trei elevi. 
Fiecare grupă și-a ales un reprezentant care 
a tras câte un bilețel din ”Traista cu povești”, 

l-a citit împreună cu restul echipei, apoi au precizat titlul poveștii din care face parte 
fragmentul și autorul acesteia. S-au utilizat fragmente din poveștile și amintirile lui Ion 
Creangă. După finalizarea acestei prime etape a activității, fiecare elev a ales câte un bilet cu 
replica unui personaj, l-a citit, a recunoscut personajul, povestea și autorul și a interpretat 
pe scurt rolul acelui personaj. Elevii au dat viață personajelor lui Creangă, s-au amuzat, au 
fost mici actori, primind binemeritatele aplauze ale colegilor și drept răsplată- semne de 
carte cu Ion Creangă, oferite de către d-na bibliotecar, Miron Daniela.
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 În data de 3 aprilie 2013, elevii au mers, însoțiți 
de d-nele învățătoare, la biserica cu hramul”Sf. 
Cuvioasa Parascheva” din satul Mastacăn. 
 De la biserică elevii s-au întors la școală, unde 
au pictat pe lemn flori și fluturi, folosind 
diverse tehnici și acuarele, în cadrul activității: 
”Micii artiști”. Au rezultat niște picturi foarte 
frumoase, elevii fiind atrași de materialele 
noi pe care au pictat și de tehnicile combinate 

utilizate.
 După amiază, la orele 13:30, la Teatrul de Joacă al Bibliotecii Județene ”G.T.Kirileanu” 
din Piatra-Neamț, câțiva elevi au participat la o activitate artistică despre tradiții și obiceiuri 
românești, în cadrul unei șezători, organizate de către d-na prof. pt. înv. primar, Dârlea 
Maria, de la Școala Gimnazială Borlești. Au participat și cu câteva lucrări la Expoziția de 
lucrări pe teme de primăvară a bibliotecii.

 Pe data de 4. 04.2013, elevii clasei I și a II-a, însoțiți de d-nele învățătoare, Diaconu 
Cristina și Purcaru Simona au mers într-o excursie: ”Pe urmele sticlei”. Primul obiectiv a 
fost Atelierul de Sticlărie de la Tașca - Neamț. Aici elevii au observat modul în care se obține 
sticla, au urmărit etapele de lucru, au ascultat explicațiile interesante ale lucrătorilor, care 
cu răbdare și îndemânare au realizat mai multe produse din sticlă pentru ca elevii să poată 
înțelege modul de obținere a produsului finit. Am poposit apoi la Tarcău, la Atelierul de 
Pictură manuală a sticlei, unde au descoperit mai multe modalități de vopsire manuală a 
sticlei- cu ajutorul unui spray special, cu buretele, cu pensule fine. Au concluzionat că un 
obiect frumos, muncă și pricepere a unor oameni care știu să-și facă bine meseria.
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 Vineri, în ultima zi a programului ”Să știi mai 
multe, să fii mai bun!”elevii , în cadrul activității: 
”Vreau să trăiesc sănătos, într-un mediu curat!” 
au  identificat în cadrul primei părți a activității 
alimente sănătoase și alimente care dăunează 
sănătății, au alcătuit meniuri sănătoase, prin desen, 
iar în partea a doua a activității au participat la 
activitatea de ecologizare a curții școlii, a grădinii  
din preajma școlii și a Parcului Mastacăn. Au lucrat 
cu spor și drag în echipă.

 Activitățile propuse și desfășurate în cadrul 
programului”Să știi mai multe, să fii mai bun!” și-au 
atins obiectivele, antrenând toți elevii în desfășurarea 
lor, implicând chiar și părinți și alți colaboratori 
care au contribuit la reușita acestor activități. 

Prof. înv.primar Diaconu Cristina-Mariana
Prof. înv.primar, Purcaru Maria Simona

Școala Gimnazială Borlești
Structura”Ștefan cel Mare ” Mastacăn                                                          
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Pagina micului creştin
 Ne aflăm în postul Sf. Paști. Se apropie marea sărbătoare a Sf. Învieri a Domnului și 
Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos. Cu mic, cu mare, toți 
încercăm să ne pregătim cum 
se cuvine pentru cea mai mare 
sărbătoare a creștinătății. 
 Și copiii, cei mai mici 
creștini, trebuie încă de pe 
acum să cunoască pe cât 
posibil, importanța postului, 
a rugăciunii și a Sf. Taine: 
Spovedania  și Euharistia. De 
asemenea  ar fi  foarte bine dacă 
ei ar participa alături de părinți, 
bunici sau alte rude la  slujbele 
care se oficiază seara, începând cu Duminica Floriilor, slujbe numite denii. Observăm de la an 
la an tot mai mult cum copiii și tinerii noștri își folosesc timpul liber în mod ineficient bunei 
lor dezvoltări intelectuale și spirituale. Oare când vom conștientiza cât de importantă este 
prezența lui Dumnezeu, a Maicii Domnului și a sfinților în viața copiilor noștri? Ca părinți 
trebuie să îndemnăm copiii să postească și ei și să se pregătească pentru Sfintele Paști, dar să o 
facă în mod liber și conștient. Creștinul este un om liber, care se angajează conștient în acest 
fel de viață. Nu postim și nu venim la biserică pentru că ne-o impun părinții, ci pentru că noi 
alegem să facem asta. Noi alegem să postim și să ne rugăm, noi alegem să fim sinceri și ar fi 
bine să ne obișnuim chiar de pe acum să fim sinceri. 
În săptămâna ” Să știi mai multe, să fii mai bun!” elevii clasei I au mers la biserica cu hramul”Sf. 
Cuvioasa Parascheva” din satul Mastacăn. Aici preotul paroh, Huștiu Adrian i-a întâmpinat 
și a purtat o conversație foarte plăcută și utilă acestor mici vlăstare care acum își modelează 
comportamentul și personalitatea. Tema conversației a fost: ”Postul Mare. 
Pregătirea pentru Sf. Sărbătoare a Învierii Domnului”( primirea Sf. Taine). Au denumit, 
folosind cuvintele lor, ” păcatul”, au dat exemple de păcate, au exemplificat cum se pregătesc 
pentru Sf. Paști. Li s-a explicat pe înțelesul lor semnificația Sf. Taine (Taina Spovedaniei și Sf. 
Taină a Euharistiei).
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 Cei care au dorit s-au spovedit și apoi au primit Sf. Euharistie. În final părintele a ”parcurs” 
cu elevii Săptămâna Patimilor, prin intermediul unor imagini foarte sugestive cu Patimile lui 
Iisus. Am considerat că  este important să acordăm puțin din timpul nostru și lui Dumnezeu, 
deoarece este important ca elevii, în condițiile în care în jurul lor nu prea mai găsesc modele 
demne de urmat, să conștientizeze de mici că în Casa Domnului, atât cuvântul lui Dumnezeu, 
cât și faptele sfinților propovăduite aici, le oferă exemple de moralitate, simplitate, blândețe, 
solidaritate, iubire, bunătate.
 Sărbătoarea Sfintelor Paști, numită și ”sărbătoarea sărbătorilor” aduce în inimile tuturor 
creștinilor raze de speranță, de bucurie, picură în suflete iertarea, bunătatea, ne duce cu gândul 
la voia cea bună, la faptele de milostenie și  întrajutorare.
Fie ca Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă în suflete pace, raze de bunătate și 
liniște!  

Paştile
    de M. Popescu
S-aude-al clopotelor cânt
Prin firea, care se renaşte
Şi falnic iese din mormânt,
Cu biruinţă Domnul Sfânt,
Ai azi e Paşte.
Şi după slujbă ies la rând
Bătrâni, cu spatele-aplecat,
Bărbaţi cu chipul luminat,
Şi-n urma ies copii cântând:
“Hristos a înviat!”.
În jur pe margini, stau cei mari,
Privind la falnicii feciori,
Din mândrul şir al falnicei hori;
Şi-n mijloc cântă lăutarii,
Din cobze şi viori.
Sunt veseli toţi şi bucuroşi,
Şi toţi cu suflet - nălţat;
Oriunde se - ntâlnesc în sat,
Îşi zic cum zis-au moşi strămoşi:
“Hristos a înviat!”

Îngeraşul

Înger, îngeraşul meu,
Ce mi te-a dat Dumnezeu,

Totdeauna fii cu mine
Şi mă-nvaţă să fac bine!

Eu sunt mic - tu fă-mă mare;
Eu sunt slab - tu fă-mă tare;

În tot locul mă-nsoteste
Şi de rele mă fereşte!

Doamne, îngeraşul Tău 
Fie păzitorul meu

Să mă apere mereu
De ispita celui rău!

Doamne, îngerul ce-mi dai
M-ajute s-ajung în rai:
Mântuirea s-o primesc

Lângă Tine, Domn Ceresc!
Amin!

Prof. înv.primar Diaconu Cristina
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1 aprilie - Ziua păsărilor
  Păsările sunt podoabele pomului şi prietenele omului; Mama Natură le iubeşte, iar omul le 
ocroteşte. Cântul lor minunat auzul ne-a încântat şi săgeata lor în zbor e sărbătoarea privirilor. Dumnezeu 
le-a adus pe pământ şi nouă ne-a lăsat cuvânt ca de păsări să îngrijim, iubitori ai cuiburilor şi puişorilor 
lor să fim!
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              Cucul 
                           

Citeşte cu atenţie textul următor :
              Cucul face parte din familia cuculidelor, ordinul cuculiformelor, iar cucul întâl-
nit în ţara noastră (şi, în general, pe continentul european) este denumit ştiinţific cuculus 
canorus. Sau, mai pe înţelesul tuturor, cucul gri.
Cucul este o pasăre des întâlnită în versurile şi cântecele românilor. Primăvara , această 
pasăre umple pădurile noastre cu cântecul său format din două silabe Cu- cu !De fapt, 
masculul este cel care emite aceste sunete, legănându-se pe creanga pe care se află. Femela 
face un fel de glu-glu.
  El păcăleşte mai toate păsările care-i clocesc ouăle şi-i scot puii. Femela de cuc e o 
şmecheră fără pereche. Pe furiş îşi depune ouăle în cuiburile altor păsări. Depunerea se 
face într-o secundă, după ce pleacă gazda cuibului. Puiul de cuc iese după 12 zile. El se 
mişcă mereu şi împinge ouăle sau puii păsării adoptive din cuib, ca să rămână singur, fără 
concurenţă la hrană. Pasărea adoptivă nu ştie şi îşi vede liniştită de traiul ei. Prepeliţa şi 
potârnichea îi recunosc ouăle depuse în cuibul lor şi le mănâncă. Hrana cucilor constă în 
insecte, paianjeni, tot felul de viermişori, miriapode şi mai ales omizi mari (asa-numitele 
“omizi paroase”, care nu sunt agreate de alte păsări). 

Prof. înv.primar, Purcaru Maria Simona
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 Din acest motiv, cucul este o pasăre folositoare, care merită protejată, căci are un rol 
sanitar, curăţând copacii de aceste omizi.
 Cântecul său ascuţit se aude până se coc cireşele .După hramul Sf. Ilie , în plină vară, 
cucii pleacă de la noi, peste mări şi ţări. Cucul migrează tocmai spre Africa de Sud sau Australia, 
trecând ecuatorul, pentru ca primăvara viitoare să se întoarcă, întâlnind multe primejdii pe 
lungul drum al migraţiei. 
 Cucul este, deci, o pasăre migratoare (călătoare). Şi la dus şi la întors, masculul ajunge 
primul, zburând mai repede, apoi soseşte şi femela.

Notează ce ştiai despre această pasăre şi ce ai aflat nou :

ŞTIU……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………
AM AFLAT……………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………………………
……….
……………………………………………………………………………………………………
……….

Ghiceşte cine-i                                                              Cine-şi spune numele neîntrebat  ?
Singuratic şi hai-hui,                                                                                         ……………………
Îşi cântă numele lui.
                     ………………

Curiozităţi 
 Un cuc ţinut ăn cuşcă a consumat, într-o singură zi, 18 şopârle mici, 39 libelule,3 pupe 
de fluture, 43 viermi de varză, 5 larve de cărăbuş, 4 paianjeni- cu –cruce şi o mare cantitate de 
ouă de furnică. E un adevărat Flămânzilă !

Prof. înv.primar, Purcaru Maria Simona
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Ghici ghicitoarea mea!
REBUS
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           La o dezlegare corectă, pe coloana AB vei afla ce sunt barza, cucul, rândunica, etc. 
(2 cuvinte)

           1. Ce moţată, dragii mei,                                                            
 2. Ce holbată şi sfioasă
                 A prins Creangă într-un tei ?                                              
     Toată ziua şade-n casă!
             3. Jupâneasa durdulie 
             4.Vine doctoru-n padure                                                                        
                 Cu rochiţa cenuşie,                                                                     
                 Cu fes ros si cu secure!
                 Lucrată din pene lucii,                                                                     
             5. Lacomă, gălăgioasă,
                 Caută pe lac papucii.                                                                         
                 Ţopăie pe lângă casă!
              6. Bate-n loc din aripioare                                                                 
              7. Singuratic şi hai hui,
                  Şi cântă peste ogore.    
                                                                               

       8. Toată ziua stă pe lac                                                                                    
             9 Pasăre galbe-n cioc
                 Şi ne cere mereu….mac.                                                               
     Fluieră un cântec cu foc !
            10. O săgeată de cărbune zboară iute peste  
       lume !                 
             11. Care vânător vânează din zbor?
     12. Duce veste ca-n poveste                                                                 
 13 Cavaler de paradă
                   Şi oricui el ştie-a spune                                                              
                  Are coada cat o spada
                   Că e semnul păcii-n lume !
             14. Cine-i mândru şi-nfoiat                                                          
            15. Cântăreaţă delicată,
                   şi cu moţ de nas legat?     
                  Vraja-i seara ne desfată                                                            
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PORUMBEI - SUPORT PENTRU 
CREIOANE

MATERIALE NECESARE:
   -  imprimantă;
- semicarton alb şi colorat;
- foarfece;
- role de carton de la hârtia igienică sau prosoape de bucătărie;
- marker negru, carioca;
- pastă de lipit.
MOD DE LUCRU:
      Se imprimă anexa, se decupează modelul . Se îmbracă rola de carton în hârtie şi se lipesc 
cele două părţi pe rolă şi în zona ciocului. Se desenează ochii şi penele.
 Prof. înv.primar, Purcaru Maria Simona
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A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ ... DE 1 
MARTIE 

 Odată cu venirea primăverii, românii sărbătoresc 
în fiecare an, în ziua de 1 Martie, Ziua Mărţişorului, 
dar și pe marele povestitor de pe plaiurile Neamţului, 
Ion Creangă. Recunoscut datorită măiestriei basmelor, 
poveștilor și povestirilor sale, Ion Creangă este 
considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române.
 Proiectul „A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ…DE 
1 MARTIE ” este un prilej pentru elevi de a pătrunde în 
lumea fermecată a amintirilor, poveştilor şi povestirilor 
marelui scriitor humuleştean, de a-și manifesta 
interesul şi creativitatea, originalitatea și aptitudinile 
creativ - literare, pășind pe urmele povestitorului. 
 De asemenea, este perioada îndrăgită 
deopotrivă de preșcolari, școlarii mici și 

mari - martie – când aceștia confecționează mărțișoare pentru a le dărui 
celor dragi, perpetuându-se astfel o tradiție veche specifică poporului român.
Acest străvechi obicei al primăverii este specific poporului român și își are 
originea în credințele și practicile agrare. Sărbătoarea lui are loc în prima zi a lui 
martie, de 1 martie, fiind considerată data de începere a primăverii. La romani, 
începutul Anului Nou se sărbătorea la 1 martie, luna care purta numele zeului 
Marte, ocrotitor al câmpului și al turmelor, zeu care personifică renașterea naturii.
 Dincolo de obiceiuri și tradiții, mărțișorul este o întrupare a bucuriei, a dragostei de 
viață, un semn prin care noi, oamenii salutăm renașterea naturii odată cu venirea primăverii.
 În  vremurile de azi, când copiii nu mai stau la gura sobei, ascultând poveşti 
sau citindu-le, nu mai sunt atraşi de universul mirific al cărţilor, al tainelor ce 
acestea le cuprind, este necesar ca şcoala, prin activităţile propuse să atragă elevii, 
să le stimuleze interesul şi atenţia spre lectură. Avem o ţară atât de bogată din 
punct de vedere spiritual, avem atâţia oameni şi opere de valoare, atâtea tradiții și 
obiceiuri străvechi, încât ar fi nedrept să  lăsăm elevii, viitoarea generaţie de mâine 
să uite care sunt adevăratele valori ale culturii și spiritualității poporului român. 
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 SECŢIUNILE PROIECTULUI:
A. Concursul interjudețean cultural – artistic „A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ…
DE 1 MARTIE ” - concurs de creație literară, artistico-plastică și practică pentru elevii 
claselor II-VIII 
B. Ateliere de creaţie artistico-plastică: ”Să povestim prin desene”
C. Ateliere de creație practică: ”Mărțișoare, mărțișoare…”
D. Concurs de interpretare artistică, la nivel local: ”Creangă – izvor de dragoste și ves-
elie”
TIPUL PROIECTULUI: interjudețean
APLICANTUL: ŞCOALA GIMNAZIALĂ BORLEȘTI  
                     STRUCTURA ”ȘTEFAN CEL MARE” MASTACĂN - BORLEŞTI –NEAMŢ
PARTENERI: 
  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ
  Asociația Femina 2012
  Casa Corpului Didactic Neamţ
  Parohia „Sf. Proroc Ilie”, Lunca - Tarcău
  Primăria comunei Borleşti
COORDONATORI:  
  Director: profesor Ionel PĂTRUNJEL
  Profesor înv. primar Cristina DIACONU
  Profesor înv. primar Simona PURCARU
  Profesor înv.preșcolar Nicoleta PĂTRUNJEL

GRUP ŢINTĂ:
  Cadre didactice, preşcolari şi elevi din ciclul primar şi gimnazial de la şcolile şi 
grădiniţele din județul Neamț

SCOPUL:
  Dezvoltarea interesului elevilor față de  viața și opera marelui povestitor, Ion 
Creangă și, în general, față de tezaurul literaturii românești 
  Stimularea creativității elevilor din ciclul primar și gimnazial în realizarea unor 
compoziţii literare şi plastice
  Perpetuarea unor tradiții legate de Ziua Mărțișorului
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Imagini din cadrul proiectului

Prof. înv.primar Diaconu Cristina
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Dragi părinţi, fraţi, surioare,
Bunici şi educatoare, 
Iată, deci că noi, cei din 
grupa mare
Azi dăm ultima serbare
În această grădiniţă de copii
Plină de jocuri şi jucarii.

Cel mai mic prezentator
În numele tuturor
Vă mulţumesc la toţi aici
C-aţi venit în număr mare
La ultima noastră serbare--
toţi copiii

 Iubiţi părinţi şi oaspeţi
Am mai sfârşit un an
Şi iată-ne împreună
La ultimul program

Azi când dulce ne zâmbeşte
Primăvara ca o floare
Îşi serbează grupa mare
Cea din urmă sărbătoare

Noi suntem nişte petale
Ale acestor roze flori

Parcă ieri mă duse mama
De mânuţă-n grădiniţă
Vremea trece aşa de iute
Nici nu ştiu când isprăvii
Vă spun drept îmi vine a 

plânge
Că de-acum n-o să mai fiu
Mic,micuţ la grădiniţă
Trei-patru ani la rând 
împreună am învăţat
Trei-patru ani la rând 
împreună ne-am jucat
Şi chiar dacă uneori ne-am 
mai certat
Multe , multe în această sală 
am învăţat.
Îmbrăcaţi festiv, frumos,
Rămas bun vă prezentăm
Azi cu lacrimi în ochi şi su-
fletul duios
Adio, Grădiniţă! Spre şcoală 
ne-ndreptăm.

Adio, Gradiniţă
Şi voi dragi jucării
Adio, plecăm de-acuma
Vom fi în clasa întâi.

În clasa întâi mergem la 
toamnă
Cu alţi copii, cu alte doamne
Cu griji mai mari, mai multi-
cele
Oare ne vom descurca cu ele?

Adio, spun acum în cor
Toţi preşcolarii jucăriilor
Şi-am vrea ca-n toamna vii-

toare 
Să fim şcolari cu 10 la pur-
tare.

Jucării, dragi jucării
Vă lăsăm altor copii.
Am mai spus-o: suntem mari
În curând vom fi şcolari.

Eram un ciot de copiliţă
Azi, mă vedeţi?Sunt o fetiţă
Aproape o şcolăriţă
Eram la început sfioasă
Neştiutoare,chiar fricoasă,
Dar ne-ai primit cald sub 
aripă
Educatoarea mea iubită                                                                                   

Cei din grupele mai mici
S-or juca de-acum pe-aici
Si ei va vor mangaia
C a si noi, asa…asa…
Eram atât de-o şchioapă
Când poarta s-a deschis
Şi-n braţele de mamă
Duioasă m-a cuprins
Cu zâmbet ca seninul
Mereu mă-nvăluia
Când mă-nvăţa atâtea 
Sau când îmi povestea
Trei ani de joc trecură
De cânt,de ghiduşii
De-acum ne-aşteaptă şcoala
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CÂNTEC
Bună dimineaţa,
Dragă grădiniţă
Un băiat ţi-aduce mama
Ş-are ş-o fetiţă
Eu sunt cel mai mare
Vezi că-mi şade bine
Dar nici eu nu-s mititică 
Uită-te la mine

Când trceam pe lângă şcoală
Mama deseori spunea
Ai să-nveţi şi tu aicea
Într-o zi fetiţa mea
-Când o întrebam pe mama
Curioasă foarte tare
Ea,mă măngâia zâmbindu-
mi
-Într-o zi când vei fi mare!

Cu păpuşile,cu joaca
Timpul a trecut grăbit
În sfârşit,pot spune astăzi
Şcoală ,,Bine te-am găsit,,
Am ghiozdan, am uniformă
Şi nespus de bine-mi pare
Sunt de-acuma şcolăriţă
Am crescut,şi deci sunt mare

Trei ani în fiecare zi
M-ai învăţat a şti,a fi,
Copil cuminte,ascultător
Şi de nădejde-n viitor                                                                                     
2.

Îţi mulţumesc,nu voi uita
Şi-n inimă te voi păstra
M-ai învăţat cum să vorbesc
Cum să mă port şi să munc-
esc
Cum să folosesc batista
Acul,creionul şi revista
CÂNTEC—O mulţime de 
pitici.Tra,la, la, la, la.
Se bătură cu-n arici.
Tra,la,la,la,la.
Sau bătut şi sau luptat.
Tra,la,la,la,la.
Lumea toată s-a mirat.
Tra,la,la,la,la.

Că ariciul de-i arici.
Tra,la,la,la,la.
Şi pitici sunt voinici.
Tra,la,la,la,la.
 Ş-au stigat piticii toţi.
Tra,la,la,la,la.
Sări arice dacă poţi.
Tra,la,la,la,la.

Hop ariciul face-un pas.
Tra,la,la,la,la.
Fug piticii cad în nas.
Tra,la,la,la,la.
  Şi noi facem mare haz.
Ha,ha,ha,ha,ha.
 Şi noi facem mare haz.
Ha,ha,ha,ha,ha.
-un copil

  Haideţi cu noi dragi părinţi
  În trăsurica copilăriei
  Mână căluţule, mână dar
  În lumea copilăriei
-Cum v-ţi jucat la grădiniţă?
-toţi copiii
-Ca nişte păpuşi

             ,,PĂPUŞA,,
Am o păpuşică mică,                
Vrea bomboane,ciocolată
Mititică,frumuşică                     
Prăjituri şi îngheţată
Da-i bolnavă sărăcuţa               
Dar decât să-i fie rău
Îi dau ceai,nu vrea să bea          
Mai bine le mănânc eu.
Doctorii nu vrea să ia               
N-am dreptate,dregi copii//
Of,of,of,numai mamă să nu 
fi. 
                                                                  
3.
JOC  MUZICAL ,,PĂPUŞA,,

Hai păpuşă te grăbeşte
Hai că jocul acum porneşte
Ş-o să-nveţi să te-nvârteşti
Fără ca să ameţeşti
Tra,la,la,la,la..,Tra,la,la,la,la...
Tra,la,la,la,la,la,la,la,la.
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            ,,BOT  GROS,,

Ursuleţul meu,,BOT GROS,,
S-a făcut un caraghios
Toată ziua uite aşa
Tot cu mine s-ar juca
Vai ce jucăuşi sunt urşii
Dar rochiţele păpuşii
Când le spăl, când fac curat
Când adorm păpuşa-n pat
Ce,am timp doar de jucat?
                                                            
CÂNTEC ,,MASĂ BUNĂ,,
      La ospeţe ursul cere,ursul 
cere,ursul cere-bis.
      Numai faguri plini cu 
miere-bis.
      Iepuraşul vrea 
lăptuci,vrea lăptuci,vrea 
lăptuci-bis.
      Cât de multe să-i aduci-
bis.
      Veveriţa vrea alune,vrea 
alune,vrea alune-bis.
      Capra iarbă din pădure-
bis.
      Iar copiii vor îndată,vor 
îndată,vor îndată-bis.
      Prăjituri şi ciocolată-bis.

-acelaşi copil
  -Şi cu ce v-aţi mai jucat?
-toţi copiii
  -Cu şoriceii

          ,,MIKY MOUSE,,

Sunt un şoricel cu faimă
Peste tot apreciat
Miky Mouse mi se spune
Mă prezint şi-s încântat
Am blăniţă de mătase 
Şi codiţa de un ciot
Urechiuşe mici frumoase
Şi mustăţi pe lângă bot

CÂNTEC ,,TARAFUL 
CHIŢ,,

  Ne cunoaşte o lume 
întreagă
 Noi suntem,,Taraful Chiţ,,
 Jucăuşi şi buni de şagă
Suntem cântăreţi vestiţi

REFREN.Chi..ţ, 
chiţ,chiţ,chiţ,
 N-avem frică de pisici
Chi..ţ,chiţ,chiţ,chiţ,
Când nu sunt pe-aici.

Cu o cobză ş-o vioară
  Cu un nai şi-un contrabas
 Dăm concerte-n seri de vară
Şi cântăm aşa pe nas.
REFREN                                                             
5.acelaşi copil
  -Şi cu ce v-aţi mai jucat?

-toţi copiii
 -Cu pisicuţa

    ,,PEDEAPSA MÂŢEI,,

I-auzi draga mea păpuşă
Zgârâie mâţa la uşă
Dar eu nu-i deschid deloc
Că sunt supărată foc
A furat ieri ca o hoaţă
Un întreg picior de raţă
Ş-apoi după ce i-a ros 
Toată carnea până la os
A dus osul binişor
În coteţul lui Azor
Deşi încă o iubesc
Trebuie s-o pedepsesc
C-a fost rea şi duşmănoasă
Şi n-o las să intre-n casă

CÂNTEC ,,ŞORICEII 
ŞI PISICA,,-un copil 
pisică,ceilalţi şoricei
-şoriceii
Şoricei-au încuiat pe pisică 
în dulap
Ş-apoi juacă-n jurul ei soric-
eii mititei
Joacă şi îşi fac de 
cap,ha,ha,ha,,ha,ha,ha,
Iar pisica din dulap se ruga 
de iei aşa
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pisica
Totdeauna v-am iubit
-şoriceii
Ne-ai minţit,ne-ai minţit
-pisica
Mereu v-am îmbrăţişat
-şoriceii
Şi la urmă ne-ai mâncat
-pisica
Hai deschideţi
-soriceii
Nu,nu,nu,frică n-e s-o crezi 
şi tu
-pisica
Hai deschideţi
-şoriceii
Nu,nu,nu,frică n-e s-o crezi 
şi tu

-acelaşi copil
  -Cu ce v-aţi mai jucat?
-toţi copiii
  -Cu iepuraşii

        ,,IEPURAŞUL,,
Iepuraş ce faci aici
Îl întrebă Moş Arici
De ce plângi aşa de tare
M-am speriat de nişte fiare
Stau acolo lângă lac
Şi tot strigă oac,oac,oac.

CÂNTEC,,CE PETRECERE 
FRUMOASĂ,,

Ce petrecere frumoasă
E la margine de lac
Broscărimea bucuroasă
Are vin şi cozonac
REFREN
    Oac,oac,diri,diri,da,
    Oaca,oaca,diri,diri,da,
    Oac,oac diri,diri,da,
    Oaca,oaca,diri,diri,da.
Un broscoi cânta la cobză
Şi o broască la ţambal
O broscuţă mică strâmbă
Vrea să dea concert pe mal
REFREN                                                            
7.-acelaşi copil
-acelaşi copil
  -Şi cu ce v-aţi mai jucat?
-toţi copiii
  -Şi cu alte jucării.
CANTEC –I n padurea cu 
alon-acelaşi copil
  - Cineva mi-a şoptit
    Că aţi învăţat şi să 
număraţi
    E adevărat?
-toţi copiii
  -În casa cu jucării
   Hai să numărăm copii
1.  Parcă e un băţ,şugubăţ
     Poartă chipiul tras,cu 
cozorocul pe nas
2.  Se-ndoaie uşor,pe picior
     Gâtul vezi,e cam aşa,cum 
îl are lebăda

3.  A fost un ineluş,pe deget 
învârtecuş
     Meşterul l-a rupt în 
două,să-i dea folosinţă nouă
4.  Scaun ar părea,cu 
spătarul în podea
     Şi picioarele în sus,cine 
oare aşa l-apus?
5.  Se pare că mă-nşel,e o 
seceră de oţel
     Dar deşi unealta-i 
nouă,coada îi e frântă-n 
două
6.  E un melc rotit,în căsuţă 
răsucit
     Parc-ar vrea să se 
răstosrne,şi să scoată-ngrabă 
coarne
7.  Parc-ar fi o coasă,nu vă 
temeţi nu-i tăioasă
     Are însă coada lungă,să-i 
ajungă                
 8. E aşa ca un colac,cu 
miere,cu mac 
     Nu-l mâncaţi,că vă-
nşelaţi
9. Un cârlig să fie?Cine 
ştie?
Este greu de asemuit,dar e 
nouă negreşit
10. Vă trimite vestea,că 
s-a terminat povestea
Şi-a semnat,precum îmi 
place,băţ cu covrig la spinare



       LITERA A:        
 Am venit cu o solie
Către voi şcoala-şi îndreaptă 
gândul
În curând v-aşteaptă!

Fiţi bineveniţi la noi!
Dacă nu-I cu supărare 
Noi v-am pune o-ntrebare
Spuneţi, cine sunteţi voi?

LITERA B:                 Nu ne 
ştiţi, nu ne cunoasteţi
Suntem noii voştri oaspeţi
Litere noi ne numim
Şi ştim multe, multe ştim!

LITERA E:               În 
grădina de copii
Aţi avut doar jucării
Dar de-acuma, dragii noştri
Noi suntem prietenii voştri.

LITERA C:              Semnul 
nostru vă va spune
Tot ce e frumos pe lume,
Câte lucruri minunate
Se întâmplă, toate, toate!

LITERA E:               Despre 
ţara-nfloritoare
Cu pământuri roditoare
Câmpuri îmbrăcate-n grâne
Ca de aur ce dau pâine.

LITERA D:               De 
străbaţi codrii cărunţi
Pe potecile din munţi,
De pe piscuri să priveşti
Ţara noastră ca-n poveşti:
Leagănul copilăriei
Şi izvorul bucuriei.

LITERA A:          De vezi 
munţi cu vârfu-n soare,
Ape limpezi şi izvoare,
De vezi câmputi – o grădină,
De vezi râuri  - o lumină 
Toate astea ţi le spune 
O carte cu-n nume anume.

LITERA R:                Cartea e 
ABECEDARUL 
Care ne dă nouă harul
Literele să citim
Silabe ca să rostim.
Cuvinte ca să legăm 
Şi-n vorbire să le dăm.

   V-am adus o floricea
Floare de Nu mă uita
Grupa mare intr-un glas
Azi va spune : Bun rămas!

Din raftul plin de jucării
Să ne alegem, dragi copii
Maşini, baloane, păpuşele, 
Un joc să-ncingem iar cu ele.

Iepuraşi, căţeluşi,

Ursuleţ şi voi păpuşi
Grupa mare într-un glas
Azi vă spune “Bun rămas!”

Acum înainte de plecare 
doresc să-I fac domnişoarei 
educatoare o frumoasă urare:

La tine suflet blând
Vin astăzi cu o floare
Aceea ce mi-aţi fost
Prima educatoare.
Ştiu că din partea mea
Prea multe aţi răbdat
Că nu puteam să scriu 
Un semn cât mai rotat
Că până-n grupa mare 
Greşeam cu număratul 
Că nu înţelegeam 
Ce-nseamnă cifra patru.
M-aţi dojenit pe drept
Şi-adânc aţi mai oftat
Când am pictat păpuşa 
Şi haina mi-am pătat.
Şi  inima şi ochii
Şi mintea ne-aţi deschis
Anii de grădiniţă
Au fost un frumos vis.
Astăzi v-aş prinde-o floare 
Pe iia cu altiţă
Care-o-mbrăcaţi adesea 
Întâia-mi dăscăliţă.
Vă fac urare astăzi
Să fiţi fără tristeţe
Şi să vă bucuraţi
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Mereu de tinereţe.
Mulţi ani în grădiniţă
Păstrând acelaşi har
Cu dragoste şi stimă,
Eu, fostul preşcolar.

Literele şi cititul
Scrisul şi cu socotitul
Ne vor fi de-acu-nainte 
Grija noastră cea fierbinte.
Dar acum, noi, grupa mare
Vă rugăm s-aveţi răbdare,
Nu prea mult, doar să dăm 
glas 
Unui gând de bun rămas.

Prima zi de grădiniţă-mi 
vine-n minte
Au trecut de-atunci trei ani
Eu eram fetiţa cea sfioasă
Cu codiţe lungi şi şorţuleţ 
aveam
Mă ţineam de mama cu-
ndârjire, 
Nu vroiam să mă despart de 
ea,
Grădiniţa cu ferestre înalte
Şi cu gard de fier mă speria.
A ieşit în prag educatoarea 
Şi mi-a spus cu glas 
surâzător:
                                     -Hai, 
copile, să intrăm în clasă!
                                  M-am 
desprins de mama-ncetişor

Şi-am urmat-o ca pe-o zână 
bună,
Răsărind din cartea cu 
poveşti.
Datorită ei sunt înţeleaptă,
Ştiu acum să cânt, să pov-
estesc.

Educatoarea mea mă-nvaţă 
să iubesc
Hărnicia, primăvara
Şi pe cei care muncesc 
Şi ne fac frumoasă ţara,
Iar dacă din întâmplare
Cu asprime m-a certat
Am simţit-o ca pe mama
Ce cu grijă îmi dă sfat.
Am să fiu şcolar curând,
Chiar în toamna viitoare
Eu te voi păstra în gând 
Draga mea educatoare.

Am cules trei frunze de arţar
Şi le-am pus să doarmă în 
album
Grădiniţei să le-aduc în dar
Frunzele îmi vor aduce-
aminte
De educatoarea mea,
De ochii ei,
De glasul ei cel moale şi 
fierbinte.

Educatoarea mea iubită
Îmi vrea viaţa fericită.

M-a-nvăţat să scriu frumos
Să mă port cuviincios
Pentru tot ce m-a-nvăţat
N-am să uit eu niciodat
De aceea-i mulţumesc
Şi din suflet o iubesc.

Ea ne-ndrumă şi ne-nvaţă
Frumos să ne purtăm în viată
Şi cine-i mai iubită oare?
Domnişoara educatoare
Apoi la masă ea ne cheamă
Duios, ca o iubită mamă
Şi cine de noi grijă are_
Domnişoara educatoare.
Domnişoara educatoare, te 
iubim
Şi îţi promitem tot mereu 
cuminţi să fim.
Întotdeauna bucuroşi te-am 
ascultat 
Şi fericiţi tot ce ne-ai spus am 
învăţat.

Dragă educatoare
De plecare s-a gătit
Astăzi grupa mare.
Dulăpioare, jucării,
Cuburi plastilină
Le lăsăm altor copii
Grupei ce-o să vină
Deci, plecăm, am împlinit
Şapte ani cu soare
Bun rămas, grădiniţă iubită
Dragă educatoare.
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din grădini 
Lumină, zâmbet şi culoare 
Ascunse-n trandafiri şi crini
Domnişoarei educatoare
Ocrotitoare, bună mamă
La grădiniţă ea ne-a fost
Şi când în jurul ei ea ne-a 
chemat
Ni s-a părut o zână din pov-
este
Noi lângă ea şi de la ea
Am învăţat ce-i bucuria
De-a şti, iubi, munci, cânta.

Aş vrea ca prima floare ce-o-
ntâlnesc
Doar ţie, domişoară, să ţi-o 
dăruiesc
Ne-ai învăţat să fim mereu 
cuminţi
Doar ţie astăzi vrem să-ţi 
mulţumim

Ne-a îndrumat şi ne-a-
nvăţat
Şi multe sfaturi ea ne-a dat
Şi-am vrea să o vedem 
mereu
Printre copii, de dragul ei.

Adio, grădiniţa mea cea 

dragă
Sosit-a ziua grelei despărţiri
Te vom purta în gând o 
viaţă-ntreagă
Ca pe-un album frumos de 
amintiri
Rămas bun, vouă măsuţe 
mititele
Vouă, scăunele dragi şi 
jucării
Aici răman atâtea părticele
Din gingăşia noastră de 
copii.

Ne-aşteaptă şcoala şi aş vrea
Să nu uit grădiniţa mea 
Că tare dragă ea mi-a fost
Cu jucării, cu cuburi şi cu 
tot.

Aici am învăţat să cânt, să 

scriu, să desenez
La şcoală, în curând, voi sti 
chiar să citesc
Şi tare-aş vrea să ştiu să 
socotesc
Cuvântul dintr-o dată să-l 
citesc.

Bun rămas, jucării,
Bun rămas, bun rămas
Ne luăm de la toate într-un 
glas
Vă lăsăm la alţi copii 
Ce la toamnă vor veni
Bun rămas, bun rămas, 
rămas bun.
CANTEC
- Lumea ta copilarie
 -O lume minunata!
  -Vacanta mare
Educatoare, Amihăesei 
Adina
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Rămas bun, drag abecedar

 Era o zi însorită de toamnă, legănată de 
adierea plăpândă  a vântului. Cu pași mici, dar 
siguri, pășeau pe aleea școlii boboceii clasei I. Îi 
căutam din priviri, necunoscându-i foarte bine 
pe toți. Bineînțeles că privirile sfioase și zâm-
betele care mascau emoțiile și nerăbdarea i-au 
dat de gol.
  Pentru ei tot ceea ce îi aștepta în capătul 
holului, în sala cea nouă de clasă, era un nou 
început. Pășeau într-o altă lume, o lume care 
părea în acele momente plină de magie și 

noutate,  dar care le inspira oarecum și  puțină 
teamă, emoții. Ajunși în sala de clasă, boboceii au găsit pe bănci manualele, printre aces-
tea aflându-se și ABECEDARUL, cartea  de căpătâi a oricărui elev. 
 S-au scris multe file în această poveste. Astfel măritul ABECEDAR a aflat că unii 
elevi cunoșteau deja câteva din tainele sale, alții le-au descoperit cu mare bucurie, iar 
alții au reușit într-o mai mică măsură să-i descifreze secretul. În ceea mai mare măsură 
toți boboceii au parcurs cu bine, cu emoție, cu nerăbdare călătoria minunată și plină de 
farmec în lumea tainică și interesantă a ABECEDARULUI. Cu toții știau că de acum vor 
afla cheia cu care vor deschide toate misterele universului, vor descoperi lumi demult 
apuse, vor pătrunde în lumea poveștilor, ei înșiși devenind eroii propriei lor povești. 
 Cum puteau oare mai bine să aducă un omagiu măritului ABECEDAR, decât 
printr-o serbare dedicată acestuia? Poezii frumoase, ghicitori, cântece, toate s-au adunat 
într-un buchet pe care gingașele flori ale clasei I le-au oferit tuturor celor prezenți: 
părinți, frați, surori, bunici și lați colegi și cadre didactice. În uniforme, cu litere frumos 
colorate, într-un decor adecvat, de sărbătoare, elevii clasei I au prezentat pe rând fiecare 
literă a alfabetului, au cântat, au dansat, totul a fost ca un final de poveste drag tuturor…..
și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
 Pentru eforturile depuse și rezultatele obținute elevii au fost răsplătiți pe măsură.
       Învățătoare, Diaconu Cristina 

Rămas bun, drag abecedar
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Rămas bun, doamna
Atelier de creatie, compuneri

 Doamna noastră 
învăţătoare, este o 
persoană calmă şi 
blândă precum o mamă 
iubitoare. Încă din clasa 
întâi, doamna învăţătoare 
a fost alături de noi şi 
ne-a călăuzit paşii în viaţa 
de şcolar.Deşi nu este  
rea, ea este o persoană 
severă atunci când vine 
vorba de lecţiile pe care 
trebuie să ni le facem. Cu 
toate acestea niciodată nu 
ne-a certat pe nedrept, 
iar calificativele pe 
care ni le-a pus  au fost  
întotdeauna cele corecte.
 Toţi copiii din clasă o îndrăgesc pe doamna invăţătoare. Ea este o femeie frumoasă, 
mică, cu părul lung şi negru, îmbrăcată tot timpul îngrijit şi elegant. Este cea mai apreciată 
învăţătoare din şcoală, chiar şi elevii din celelalte clase o respectă şi o stimează.Dumneaei 
este şi o persoană sensibilă şi nu de puţine ori ne-a vorbit despre modul în care trebuie să 
ne comportăm cu părinţii, să-i respectăm, să-i iubim şi să-i ajutăm după puterile noastre. 
De fiecare dată când ne vorbeşte despre părinţi, îi mijeşte în colţul ochilor câte o lacrimă. 
Îşi alungă tristeţea imediat, după care continuă ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat.
 Vă iubesc şi vă respect foarte mult.
  Bun rămas, doamna mea învăţătoare!
         Rusu Emi cl. a IV-a
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Rămas bun, doamna învăţătoare

 Cei patru ani de şcoală petrecuţi cu buna noastră învăţătoare au trecut repede ca 
gândul. Minunatele clipe petrecute alături de dumneaei mi-au deschis sufletul. Împreună 
cu dânsa şi colegii am mers în excursii minunate. Am vizitat multe locuri noi şi interesante 
care ne-au impresionat pe toţi.
 Doamna mea a fost sprijinul şi” ghidul” nostru în aceşti ani petrecuţi împreună. 
Dânsa nu este o doamnă obişnuită. Are un talent specific pe care toată şcoala îl 
admiră„isteţimea”. Acesta este unul din darurile oferite de Dumnezeu pentru această 
persoană minunată. Ea ne predă nouă cu blândeţe şi mult calm.
Însă uite că anii au trecut, noi ne-am făcut mari şi cel mai dureros lucru este că trebuie să ne 
despărţim de a doua noastră mamă, care ne-a iubit ca pe copii ei.
 Rămas bun, doamna învăţătoare! O să vă port mereu în suflet!
   Drăguşanu Florin cl. a IV-a

 La revedere, doamna învăţătoare

 Îmi aduc aminte ca prin vis cum într-o zi de toamnă cu puţin soare şi o dimineaţă 
răcoroasa mi-am luat ghiozdănelul şi cu emoţii am păşit către şcoală. Acolo ne aştepta 
draga noastră învăţătoare care era şi dânsa nerăbdătoare să ne cunoască pe fiecare.
„Când pe toţi ne-a strigat
Parcă şi vocea un pic i-a tremurat,
Eram fragili şi sfioşi
Şi chiar foarte ruşinoşi.”
 Cam aşa a început prima zi de şcoală din clasa întâi. Zilele şi anii au trecut, iar acum 
a sosit timpul  să ne luăm rămas bun de la cei patru ani de şcoală, dar mai ales de la doamna 
învăţătoare. În toţi aceşti ani, am avut parte de multe clipe  frumoase alături de dânsa. Îmi 
va fi dor de doamna învăţătoare care ne-a învăţat nenumărate lucruri.
Pe de altă parte sunt bucuroasă că nu mă voi despărţi de colegi şi îmi voi continua anii 
alături de ei.
     Bun rămas, doamna învăţătoare! Bun rămas, clasa a IV-a!
      Achiriţoaei Teofana cl. a IV-a
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Rămas bun, doamna învăţătoare

  Timpul, veşnic călător, se scurge încet, încet, pe nesimţite, precum firele de 
nisip într-o clepsidră, luând pe aripile sale inocenţa copilăriei şi purtând-o  spre ani mai 
frumoşi şi spre un orizont mai larg de cunoştinţe.
  Şi, odată cu trecerea anilor şi cu sosirea verii se apropie sfârşitul clasei a IV-a 
pentru ca, la începutul toamnei, să începem un nou an şcolar în care vom fi îndrumaţi de o 
doamnă dirigintă şi de profesori pe care-i vom cunoaşte atunci.
  Îmi amintesc cu drag prima zi de şcoală când, dusă de mână de mama, am 
intrat intimidată de mulţimea de copii şi profesori, speriată de larma din curtea şcolii, în 
clasă,  dorind totodată să învăţ, să scriu şi să citesc, să socotesc şi să fiu cât mai bună la 
învăţătură. La intrarea în clasă m-au întâmpinat ochii plini de blândeţe , căldură şi iubire ai 
doamnei învăţătoare, aşa cum m-au întâmpinat în fiecare zi din cei patru ani de studiu. Mă 
gândesc cu tristeţe că, începând din toamnă, dânsa nu ne va mai întâmpina în clasă. Ea ne-a 
fost alături, ca o a doua mamă, în clipele când nu înţelegeam o lecţie s-au când întâmpinam 
diverse greutăţi.
  Îi doresc doamnei noastre ani mulţi şi fericiţi, o nouă generaţie de copii buni, 
satisfacţie în tot ceea ce face şi linişte sufletească.
  Rămas bun, din tot sufletul meu de copil!

Bârsan Diana cl. a IV-a
Bun rămas, doamna învăţătoare

  Când am făcut primii paşi în clasa întâi, eram foarte timidă, retrasă şi speriată. 
Cu timpul m-am acomodat  cu doamna învăţătoare şi colegii şi totul a fost minunat.  În toţi 
aceşti ani am făcut lucruri minunate, am mers în excursii, am văzut locuri minunate şi  am 
învăţat lucruri noi.
  Doamna învăţătoare  ne-a învăţat lucruri care ne-au ajutat să devenim mai 
învăţaţi, mai înţelepţi. Dumneaei ne-a fost un sprijin de nădejde pe tot parcursul celor patru 
ani şi pentru acest lucru vreau să-i mulţumesc şi să-i spun că o respect.
  Acum, la sfârşit de ciclu primar, îmi este foarte greu să mă despart de dânsa, care 
mi-a fost o a doua mamă.
  -Adio ani frumoşi ai ciclului primar! La revedere, doamna învăţătoare! Acum 
am trecut o altă treaptă a vieţii mele, mă aşteaptă ciclul gimnazial!
      Moţatu Eliza cl. IV-a
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PUIŞORUL DE GĂINĂ      CĂŢELUŞUL MEU
Ochişorica de mărgele,      Şi fugăreşte pisici.
Fluturând din aripioare      Când îl priveşti înzare
Şi-nvelit cu praf de stele.      Seamănă cu unarici.

Fuge, ciripindprincurte      Măjoc cu el  tottimpul
Alarmândogradatoată.      Şineţinem de urât
Când o gâzăurmăreşte      Să treacă iară timpul
Sau c-o biatărâmăluptă.      S-o luăm de la-nceput.

Înfoiatăca o pernă       Îl cheamăAzorică
Biatacloşcăîlpăzeşte.      Şiestefără de frică.
Grijulieca o mama       Are o inimăbună
Îlhrăneşteşiîlcreşte.       Şi ne distrăm împreună.  
     
BârsanNicoleta cl.a IV-a      Pricope Ionuţ cl. a IV-a

PRIETENUL MEU       IEPURAŞUL
Am un iepuraş,       Am un iepuraş drăguţ
Mic şi drăgălaş.       E grăsuţ şi e micuţ.
Mănâncă morcovei,      Are mustăcioară mare
Salată şi biscuiţei.       Şi se ridică-n picioare.

Are un frăţior mai mic      Este jucăuş niţel,
Pe care-l cheamă Pitic.      Şi se-n vârte după el,
Se joacă amândoi,       Are blăniţă pufoasă,
Când le-aduc trifoi.               Coada neagră şi stufoasă.

Sunt neobosiţi,       Mănâncă morcovei
Ţopăie de zor.       Foarte mititei.
Ne distrăm mult împreună     Are-un frăţior mai mic
De aceea îi ador.       Pe nume Pitic.
Gurlan Alexandru cl.a III-a     Staicu Ilinca cl.a III-a

CREATIILE 
ELEVILOR
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  FLUTURII      PISICUŢA
Fluturi albi şi roşii      Am acasă o pisică
Şi pestriţi, frumoşii.     Şi o cheamă Miaunică.
Eu îi prind în plasă      Ea este foarte micuţă
Când mama mă lasă.     Dar în schimb este  drăguţă.

Eu îi prind din zbor     Este albă şi pătată
Însă nu-i omor.      De o strigi ea vine-ndată.
Mă uit doar la ei      Miaunica-i jucăuşă
Că sunt mititei.      Noaptea miaună la uşă.
Pintilie Otilia cl. a III-a    Jugariu Maria cl. aIII-a

IEPURAŞUL MEU       CĂŢELUŞUL
Iepurică, Rică      Căţelul meu preferat
Mănâncă morcovică.     Vă spun, e de lăudat.
Roade la cotoare      Stă plăpând şi sfios
Cât e ziua de mare.     Pentru că aşteapt-un os.

Are şi-o blăniţă      Este un căţel de rasă
Urechi lungi şi o codiţă.     Şi păzeşte-ntreaga casă.
Fuge-n sus şi fuge-n jos     Chiar dacă este legat
Pentru că e un fricos.     Ne anunţă prin lătrat.
Purcaru Ştefania cl.a II-a     Achiriţoaiei Teofana cl. a IV a

     CĂŢELUŞUL MEU
Bubu este un căţel
Frumuşel şi cuminţel.
Este mare şi pufos
Drăgăstos dar şi ochios.

Tot ce face el mereu
Mă distrează instantaneu.
Îl iubesc şi-l preţuiesc
Într-un stil copilăresc.        Îndrumător, 
Moţatu Elisabeta cl. aIV-a       Bibliotecar Miron Daniela 



EDITORIAL
Ramas bun, scoala mea....

  Elevii clasei a VIII-a de la Scoala Stefan 
cel Mare, Mastacan, parintii acestora , cadrele 
didactice s-au adunat intr-un cadru festiv 
pentru a simti bucuria de a fi impreuna si de 
a ne impartasi sentimentele inainte ca fiecare 
dintre acesti absolventi ai scolii noastre sa 
porneasca intr-o noua etapa a vietii lor- liceul.
     De pe campul amintirilor am cules flori 
de nu –ma –uita si le le-am colectionat in cartea 
inimii sperand ca nu se vor ofili niciodata.
     In timp ce elevii cantau Gaudeamus 
igitur,  sub o cupola de flori, profesorii si parintii 
au poposit intr-un mediu al amintirilor...La 
inceput  doamna diriginta a strigat pentru 
ultima data catalogul clasei, apoi si dumneaei si elevii, au tinut cate un discurs.
     Vom spicui cateva extrase din discursul doamnei diriginte si al elevilor.....
    ,, Va privesc si  ma intreb cum de au trecut asa de repede anii? Cum de azi sunteti la sfarsitul clasei 
a VIII-a, cand mai ieri erati boboceii clasei a V-a, apoi in clasa VI-a, a VII-a...?  Timpul a trecut si voi ati 
crescut. Daca mai ieri erati niste bobocei sfiosi, azi sunteti niste adolescenti cu aspiratii marete.
   Voi, dragii mei elevi, reprzentati prima generatie pe care am preluat-o din clasa a V-a . Am 
petrecut impreuna ani frumosi, ani plini de evenimente in viata fiecaruia dintre noi. Toate clipele petrecute 
impreuna au consolidat foarte mult relatia diriginte –elev. Vreau sa va spun ca ati castigat in persoana mea 
un PRIETEN ce va va fi alaturi mereu ori de cate ori veti dori sa impartasiti cu mine evenimentele din viata 
voastra. Sper ca bucuria momentelor traite impreuna si tristetea efemera a acestei despartiri sa ne ramana 
tuturor in suflet. Ramas bun generatia mea de suflet!”
   ,, Stimati profesori, dragi parinti ,
       Iata-ne ajunsi in ziua in care se incheie cei opt ani pe care i-am petrecut impreuna, opt ani de munca, 
de efort, de succese si de bucurii (.... ) Ne-ar placea sa credem atunci cand ne priviti ca sunteti mandri de 
noi si ca reprezentam intr-o buna masura rodul muncii dumneavoastra. Imaginatia este una dintre formele 
indraznelii umane. Va invitam sa indrazniti sa va imaginati intalnirile cu noi peste ani. Atunci spaeram sa 
devenim oameni impliniti, cu dorinte si idealuri noi si va promitem ca o sa ne amintim, fie doar pentru 
o clipa, de dumneavoastra, cei care ati vizat inceputul devenirii noastre. Este greu in asemena momente 
sa gasim cuvintele potrivite care sa exprime cat mai fidel si mai convingator recunostinta noastra (....) Ati 
reusit sa saditi in sufletele noastre cunoastere, intelepciune, afectiune, daruire si speranta. Timp de opt ani 
dumneavoastra ati fost cei care , la sfarsit de an, ne-ati daruit premii si diplome. Astazi dorim ca rolurile sa 
se schimbe. De aceea va rugam sa ne permiteti sa va oferim cate un buchet cu flori ca semn al pretuiri ce 
v-o purtam.”
   Am depanat amintiri, am vizionat o prezentare Power Point cu activitatile elevilor de la inceputul clasei a 
V-a ( surpriza doamnei diriginte) , am cantat, am recitat....ne-am emotionat...

                                                         Prof. Dirig .  Savin (Dragusanu) Ana
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