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,,Copilăria este şuvoiul de apă care izvorăşte limpede şi curat 

din adâncurile fiinţei şi la care omenirea aleargă fără încetare 

să-şi potolească setea idealurilor sale de dragoste, 

de bunătate, de frumuseţe, de perfecţiune.’’ 

Francesco Orestano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUPRINS 

Amalgam de idei 

și creații 

http://www.dicton.ro/citate/author/Francesco%20Orestano
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Dragi cititori, 

 

 

 

 În anul şcolar 2015-2016, revista ,,Lumea copilăriei” își continuă 

activitatea culturală, dar își încearcă și un nou început, făcând primii paşi spre 

un format nou, grație atât interesului, pasiunii și talentului copiilor 

colaboratori, cât și tenacității echipei redacționale care a știut să fructifice o 

sursă inepuizabilă de fantezie creatoare. Revista școlară va apare semestrial și 

va cuprinde articole ce reflectă preocupările învățătorilor, profesorilor și 

elevilor.  

 Existenţa şi evoluţia revistei se bazează pe marea echipă formată din 

coordonatori, colaboratori, comitet editorial, comitet de redacţie şi, de ce nu, şi 

cititori, care îşi aduc partea de contribuţie la calitatea şi prestigiul revistei. 

Tocmai această echipă, formată din pasiune, reprezintă garanţia faptului că 

articolele ce vor fi publicate în numerele următoare vor lărgi orizontul cultural 

al tuturor cititorilor. Sperăm ca fiecare ediție a revistei să reprezinte un pas 

înainte față de precedenta și să însemne o chemare și chiar o provocare pentru 

alți copii talentați care, din diverse motive, preferă să rămână în anonimat.  

 

Cu stimă, 

Colectivul redacțional  
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Bucuriile iernii 

E iarnă! 

Crăiasa poartă o rochie cusută cu ace de gheață și împodobită cu 

steluțe argintii. Zăpada cade puzderie, măruntă și deasă ca făina la 

cernut. Soarele rotund și palid se prevede printre nori. Viscolul este 

cumplit. Totul în jur este învelit cu o pătură albă. Vârtejele trec dintr-un 

colnic în altul. Pădurile sunt ciucurate cu mingi de zăpadă. 

Copiii sunt triști că nu pot să iasă afară din cauza ninsorii, dar 

fericiți deoarece vin sărbătorile, vor fii împreună cu familia, va venii 

Moș Nicolae, Moș Crăciun, vor merge cu sorcova, cu steaua și cu 

plugușorul. 

Viscolul s-a oprit. După trecerea lui, toate câte sunt, oameni și 

arbori, ploi și amurguri, au un sunet altfel, mai bogat, mai amplu întregit 

și mai bun. 

Copii fericiți au ieșit. Unii fac oameni de zăpadă, alții patinează, 

schiază și aruncă bulgări de zăpadă. Pe derdeluș săniile se ciocnesc 

între ele, iar clopoțeii se aud din răsputeri. 

Seara se lasă, iar toți copiii pleacă pe la casele lor. 

Ei așteaptă cu nerăbdare ziua de mâine cu toate bucuriile ei. 

NOAPTES ADINA         

                                                                                                   Cls.a-IV-a C     
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Bucuriile iernii 

                                         Răduță Andreea  

                                                                      Clasa a III-a C

    

 

Era o zi superbă de iarnă. Soarele rotund și palid  strălucea  printre 

norii plumburii. Copacii  erau  îmbrăcați  într-o  plapumă alba de nea. 

Toți copiii eram veseli pentru că bătrâna iarna a sosit în satul nostru. 

Împreună am ieșit la săniuș. Întâi am făcut un mare om de zăpadă, după 

aceea ne-am bătut  cu bulgări  și apoi am plecat la derdeluș.  

Când am ajuns  sus pe deal ne-am grupat cu toții  și ne-am dat cu 

săniile. Ne-am  distrat de minune până seara, apoi am  pornit spre casele   

noastre   și ne-am  promis  că a doua zi   vom merge iar la săniuș. 

A fost o zi minunată de iarnă! 
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Iarna 

 

Onete Diana 

Clasa a III-a C 

 

            Era o seara în care luna veghea peste întreg ținutul. Liniștea era 

posomorâtoare. Deodată, un scântec de copil spulberă tăcerea și, imediat, luna 

străluci enorm, ca o cusătură de aur. Sigur o minune avusese loc. Se născuse cea 

mai frumoasă fată din lumea întreagă. Fata era albă ca spuma laptelui, iar în 

obrăjori avea petale de mac. Treaba ei era acea de a poposi în fiecare an pe un 

pământ îndepartat de casă. Pe acel pământ nu trebuia să stea  decât câteva luni. 

              În curând, fata crescu și începu să viziteze Pământul o dată pe an. Această 

vizită îi făcea plăcere fiindcă împreună cu ea aducea și bucuria copiilor, zăpada. 

Anul acesta, ceva straniu se întâmplase: iarna uitase să vină, probabil. Oamenii 

erau foarte îngrijorați. Cerul era de câteva zile plumburiu și ploua cu ploi mari și 

ațe subțiri și dese. În curtea oamenilor era multă liniște, iar intrau animalele până 

la genunchi în noroi.  

După ce ploile au stat, un vânt puternic și uscat făcea ravagii, frigul creștea 

din zi în zi, cerul era atât de aprope încât îl puteai atinge. Suluri de fum alb se 

ridicau zdrențuite deasupra caselor. Într-o dimineață s-a produs brusc o 

schimbare: cerul cu norii grei se mai înalță, frigul se înmuie și din văzduhul cenușiu 

începu să fluture câte un fulg de nea. Copiii erau nespus de bucuroși. Neaua se 

punea imediat pe pământ fiindcă era înghețat. De acum iarna își începuse 

activitatea. Fluturii mari, scămoși erau din ce în ce mai deși. Vântul nu mai bătea în 

ramuri și lacrimile înghețate continuau să cadă. Acum zăpada se aseamana cu 

nisipul. Săruturile iernii nasc crini pe geamuri. Dar în clipa următoare învie iar. 

Către seara, ningea de mântuială și bineînteles că pe ulițe începură să se ivească 

dungi albastre care străluceau în lumină încât îți luau vederea. Era alunecușul lăsat 

pe tălpile de lemn sau de fier ale săniuțelor. Toată acțiunea era vegheată din loc în 

loc de un om cu fular, căciulă și matură în mână. Erau oameni de zăpadă care 

zâmbeau plini de veselie la râurile mișcătoare de sănii care curgeau pe ulițe 

spintecând gerul. 

Chiar dacă iarna împrăștie fulgi înghețați, sufletul ei este plin de căldură 

ocrotitoare pentru copilașii grâului, pentru copilașii animalelor și omului, dar mai 

ales pentru copilul mare și albastru, Pământul. 
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Prima ninsoare 

     

 Era iarnă. Luna strălucea ca un pandantiv din cristal alb pe cerul negru ca 

smoala. Era o seară frumoasă,cu un cer înstelat, însă fără zăpadă. Afară era frig de 

crăpau pietrele, dar în casă era cald şi bine. 

 Ştefan şi Elena jucau şah pe măsuţa de lângă sobă. Deodată, bunica strigă din 

bucătărie: 

- Copii, cine vrea gogoşi ? Grăbiţi-vă, se răcesc! 

 Auzind de gogoşi, cei doi  au alergat spre  bucătărie, unde îi aşteptau două 

gogoşi de le mâncai şi cu ochii. 

 -Sunt aşa pufoase şi…albe! spuse Ştefan privindu-le. 

 -Ca zăpada! adăugă Elena puţin tristă. 

 Acum că Elena a pomenit de zăpadă, cei doi fraţi nu se mai puteau gândi la 

altceva.  

 - Copii, se face târziu! se auzi vocea mamei din hol. Mâine iar o să trag de voi 

ca să vă treziţi. Spălaţi-vă pe dinţi şi mergeţi la culcare. 

 Ei au adormit cu gândul la ninsoare şi au dormit buştean. 

 Când Elena s-a trezit, era doar şase dimineaţa. Cu speranţa vreunui miracol, 

ea s-a dus la fereastră şi a exclamat, trezindu-şi fratele: 

 -A nins!!! Chiar a nins! Ştefan, vino aici! Este incredibil! 

 Într-adevăr, grădina era acoperită de o pătură sclipitoare, de un alb imaculat, 

ţesută parcă din flori de corcoduş. Era un vis devenit realitate. 

          Elena Pîrlici 
          Cls.a  V-a A 
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Natura zglobie 

 

O pasăre colibri zâmbea bunului soare, 

O gărgăriţă mică saluta frumoasa floare. 

Un bobocel de raţă chema pe a sa mamă, 

Un piţigoi zănatic se-ntreba dacă e toamnă, 

Râul şuşotea, tainic şi măreţ! 

Din arbori mai râdea câte-un mierloi răzleţ... 

Gâsca tot bârfea despre o vecină, 

Lacul unduia apa cristalină, 

Bătrânul stejar pinului povestea, 

Un fluturaş frumos se-odihneşte-n palma mea. 

        Elena Pirlici 
  Clasa a V-a A 
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Iarna în pădure 
Răduță Andreea  

Clasa a III-a C 

   

A sosit  anotimpul iarna, cu rochia ei  de argint. Ninge  atât de frumos  că nu 

poți  să nu ieși  afară și să  te joci în  omătul rece și  pufos. 

Cerul este acoperit  de nori plumburii și grei care cern cu nemiluita zăpada 

 albă ca spuma laptelui. Vântul  șuieră prin crengile cercelate ale copacilor, dând o 

senzație de înfrigurare. 

Gerul  cel aspru  a înghețat  toate lacurile. Pe pământul  ca tăciunele  s-a 

așternut o plapuma   alba de nea. 

Iarna  este cel mai  greu anotimp  pentru pădure, deoarece zăpada  grea 

cade pe crengile  copacilor  rupându-le. Unii  au rezistat  în picioare, iar alții din 

genunchi  au continuat să lupte. 

Deși nu pare, pădurea  este  asemenea  nouă, oamenilor. Dacă  petreci mult 

 timp cu ea  îi poți  auzi glasul și  îi poți înțelege   foșnetul neîntrerupt. 
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Această activitate a început cu organizarea unei dezbateri cu privire la 

Crearea lumii din punct de vedere teologic, dezbatere îmbinată cu derularea unui 

concurs de desene: Facerea lumii prin ochi de copil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate popoarele vechi au în mitologiile lor referiri asupra apariției lumii și 

descriu existența unui creator. Dintre toate izvoarele care vorbesc despre facerea 

lumii, cel care relevă adevărul despre acest lucru  este Sfânta Scriptură. Biblia 

arată că Dumnezeu a creat lumea în șapte zile. 

  

Au fost lecturate, pe rând, pasaje din Biblie în care erau descrise dele 

șapte zile ale creației. Elevii au primit fișe care au conținut șapte rubrici- în care 

au fost invitați să deseneze ceea ce au înțeles/imaginat fiecare etapă a creației 

divine.  
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Dezbaterea și realizarea desenelor s-au derulat sub privirile juriului format din: 

prof. Sandu Maria, prof. Iordache Daniela și prof. Rizea Denisa. 
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           An de an, când  porţile şcolii se deschid şi şcolari, îşi reiau locul  în  bănci, răsfoind 

curioşi noile manualele, noi, dascălii  îi  privim cu  dragoste şi  încredere în puterea lor de   a-

şi  însuşi  noi cunoştinţe. 

           Pornim  cu  ei pe un  drum anevoios şi vrem ca toţi să ajungem acolo  unde  năzuim: 

cât  mai  sus.  Este o muncă  dificilă, care numai  cu dragoste şi  dăruire pentru elevi  poate  

aduce  împliniri  şi  de o parte şi  de alta. 

           Rezultatele muncii noastre comune se văd nu numai în  catalog, ci şi în  diferite 

concursuri la  care participă . 

CHIMIE 

 

 

 

  

Ne  mândrim  cu  ei 
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Sfârşitul iernii 

Antonia Briceag 

Clasa a III-a C 

Este sfârşit de iarnă. 

Afară ninge cu fulgi mari. Neaua a acoperit totul ca în plină iarnă. S-a 

lăsat frigul asupra serii. 

Baba iarnă îşi arată din nou colţii la întâlnirea cu Primăvara. 

-O să-ţi arăt eu ţie, n-o să mai plec de pe aceste meleaguri! Nu vezi ce 

iubită şi dorită sunt de copii? spune Iarna supărată. 

-Ba eu sunt mai iubită. Vântul meu e dulce şi mângâietor precum mâna 

mamei! 

-Iar al meu e rece şi tăios, dar plăcut copiilor. 

-Mantia mea e mândra şi veselă, verde presărată cu flori delicate, iar a 

ta  nişte cojoace groase roase de vânt. 

-Şi a mea e albă, uşoara şi pufoasă din fulgi imaculaţi! 

Ajutată de Bătrânul An, Primăvara a topit totul inclusiv cele şapte 

cojoace ale Iernii. Însoţită de ghiocei,  brânduşe şi viorele ea s-a instalat pe 

meleagurile noastre. Din pământ a dat colţul fraged al ierbii. 

Păsările călătoare s-au întors din ţările calde. Pădurea răsună de 

ciripitul lor. 

Copii aleargă în dreapta şi-n stânga admirând natura. Adună cu plăcere 

ghioceii fragezi pentru a-i oferi în dar mamelor. 
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Prima zăpadă 

Antonia Briceag 
Clasa a III-a C 

 
 E iarnă. Afară e din ce în ce  mai frig. Soarele nu se mai zărește. 

Cerul este acoperit cu nori plumburii. 

 - Ninge! strigă Amalia cu putere.  

 Privim cu atenţie. De sus se cern fulgi mari şi albi de zăpadă. Vin 

din ce în ce mai mulţi. Privim cu atenţie dansul lor ameţitor. Parcă sunt 

nişte fluturaşi argintii care coboară pe pământ. Le urmărim dansul 

ameţitor, alergăm după ei, îi prindem în palme. 

 -Cât de frumos se aştern pe pomi şi pe case! spune Andrei. 

 Pe feţele tuturor copiilor se citeşte o mare bucurie! Putem spune 

că acum a venit iarna cu adevărat! Sărim în sus de bucurie şi ne facem 

planuri cum să ne jucăm mai frumos în zilele ce vor urma. Vom merge 

cu săniile pe derdeluş, cu patinele pe luciul apei sau poate cu schiurile 

pe vârf de munte. Vom construi din omăt castele străjuite de oameni 

de zapadă sau poate ne vom ascunde în cazemate făcute din zapadă de 

unde vom încinge o bătaie straşnică cu bulgării pufoși.. 

 -Iarnă, te rugăm, scutură bine cojoacele pe meleagurile noastre, 

troieneşte-ne cărările şi ascultă-ne chiotele! 
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De vorbă cu un fulg de nea 
 

Constantin Elena Georgiana                                                     
clasa a V-a A 

 
         A sosit iarna cea geroasă. Ninge tot timpul. Copacii  sunt acoperiţi  cu flori de cristal. 
Pământul şi-a luat haina albă. Casele sunt acoperite cu o broboadă groasă. 
        În palma mea, se opreşte un fulg. Părea  că e  o mică fiinţă de argint. L-am întrebat: 
      - De unde vii, fulguşorule ? 
     -  Eu vin din cer. Dar tu de ce eşti afară pe gerurile acestea? 
     -  Am ieşit să vă admir frumuseţea. Fulguşorule, cum te-ai creat? 
     - Înainte să se formeze un nor uriaş, eram o doar mică picatură de apă. Apoi, m-am întâlnit 
cu Regina Gerurilor şi m-am transformat într-un fulg de nea. Norul s-a scuturat şi iată-mă aici în 
palma ta. 
      Nici nu am terminat bine de vorbit, că fulguşorul s-a transformat într-o picătură mică de apă.      
Tristă că a dispărut atât de repede, i-am urat drum bun în nesfârşitul circuit al apei în natură. 

 
 
 
  

 

IARNA 
                                                  GEORGESCU 

IOANA CRISTINA 
                                                                                       CLASA a IV-a C 

Iarna e geroasă, 

Dar și albicioasă. 

Cu daruri frumoase, 

Și cu dalbe case. 

 

Afară-n zăpada moale, 

Ieșim cu toții în grabă mare. 

Mama specială ei 

Sanie cu zurgălăi, 

Să mergem la săniuș, 

Să ne dăm pe derdeluș  

Și să ne jucăm  

Până înnoptăm. 

 

Iarna este minunată 

Ca o domnișoară-mbrăcată, 

Cu haină de blană albă 

Și cu pantofi de omăt, 

Vine pe la noi decât 

Să ne-aducă flori de nea, 

Și copaci ca de bezea. 
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Războinica iarnă 

 

   

          A  sosit  anotimpul  iarna  cu  alaiul  ei  de flori de gheață. Ea are  

înfățișarea unei războinice  cu  buzduganul  ei  de  zăpadă. Ea  poartă   o  rochie  

de  argint  și  pantofi  de   gheață. 

Copacii  sunt  înveliți  cu  un  strat  subțire  de  argint. Lacul  din  pădure  

este  atât  de  înghețat,  încât  pare  de  marmură. Casele  îmbracă  un  cojoc  

de  zăpadă. Țurțurii  de  sub  streașină  sunt  ca  niște  săbii  de  gheață. 

Culoarea   dominantă   este  albul  deoarece  fulgii  sunt  albi  ca  florile  de   

cireș. 

Cum  se  mai  încăzește  vremea, copiii ies   să  se  joace  în  zăpadă. Unii  

merg  cu  sania, alții  se  bat  cu  bulgări  și fac oameni   de  zăpadă și  alte  

activități  distractive. Iarna  este  așteptată  de  copii  și  de  adulți  deoarece  

acum  sunt  cele   mai  îndrăgite   sărbători: Sf.  Nicolae, Crăciunul, Revelionul, 

Boboteaza și Sf.  Ion.  

Ce  iubită  este  iarna! 

                                                                            Nicolau  Bogdan   Gabriel 

Clasa a III-a C 
 

Vine primăvara! 
 
 
       Vine primăvara!  
        Pământul a dat deja comandă propriului său croitor pentru haina verde de primăvară. Copacii îşi 
cresc copiii, muguraşii, care le vor deveni cei mai buni prieteni până în toamnă, deoarece se vor 
transforma în frunze mari şi  flori frumoase . 
       Dar nu doar copacii au parte de prieteni ci şi pământul. El deja are câţiva amici, ghioceii care şi-au 
scos căpşorul la iveală pentru a vesti sosirea  primăverii. Ei au fost însoţiţi de paşii mici şi repezi ai 
animăluţelor care au lăsat somnul iernii lungi şi geroase şi au dorit să vadă cum învie minunata natură. 
Rândunelelor li s-a făcut dor de noi şi au venit înapoi  la vechile lor case. Copiii sunt foarte fericiţi că le 
pot privi, ele fiind un simbol al primăverii mult aşteptate de întreaga fire. 
        Primăvara este minunată. Cerul este din nou albastru şi senin. Natura este plină de viaţă şi are un 
miros aparte, iar culorile sunt superbe. Florile de măr, în special, dar şi ale celorlaţi pomi fructiferi atrag 
albinele lucrătoare şi ne îmbată cu parfumul lor. Petelele se vor scutura curând, iar în locul lor vor creşte 
fructe mari şi sănătoase pe care orice copil le va savura cu plăcere. 
       Eu iubesc primăvara cu toate minunăţiile ei !  
 

Constantin Elena Georgiana                                           

                                      clasa a V-a A 
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ȘI NOI PUTEM FI SOLIDARI.... 

 

Strategia Națională de Acțiune Comunitară – campania "Săptămâna legumelor și 

fructelor". Scopul a fost de a sensibiliza elevii și profesorii din unitățile de învățământ cu 

privire la situația dificilă în care se află copiii afectați de lipsa de alimente. În cadrul activității 

au fost colectate aproximativ 400 kg de fructe și legume, distribuite în pungi de plastic și 

donate elevilor Scolii Gimnaziale " Adrian  Păunescu" aflați în situații dificile.  
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DESPRE  NOI 

           Prima zi de şcoală mi-a semnalat faptul că, noua generaţie de elevi pe care trebuia s-o 

conduc, va fi o provocare pentru mine. Spun aceasta deoarece, încă de atunci, am simţit că 

voi avea lângă mine copiii care ştiu să  înţeleagă adevăratul sens al vieţii, se străduiesc să 

devină acei oameni valoroşi de care orice societate are nevoi şi care vor dori să se modeleze 

cu sprijinul nostru, al dascălilor. Aşa că ne-am propus să petrecem cât mai mult timp 

împreună şi să facem ca lucrurile să funcţioneze bine. Am planificat cu elevii mei toate 

activităţile extraşcolare, stabilindu-le de aşa manieră încât să poată participa cât mai mulţi 

copii. 

         În luna octombrie,  ne-am urcat în autocar şi am pornit spre EUROMALL cu gândul să 

luăm dejunul de sâmbătă împreună, iar eu, în plus, să le observ comportamentul şi 

atitudinile în situaţia dată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Următoarea activitate am desfăşurat-o în cadrul Muzeului Judeţean Argeş, la 
Planetariu, unde am vizionat două proiecţii cu planetele, stelele şi alte corpuri cereşti ca 
actori, cu acţiunea plasată în trecut, prezent sau în viitor, destinată satisfacerii curiozităţii 
umane asupra spaţiului extraterestru, înţelegerii corecte a modului de folosire a lumii în care 
trăim şi pentru prezentarea celor mai recente evoluţii ale erei spaţiale. Ne-am bucurat că 
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datorită tehnologiei digitale, Planetariul este cel mai performant echipament multimedia 
disponibil pentru publicul larg şi capabil să susţină tehnic dezvoltarea unor noi metode de 
educaţie şi recreere. 
         
         Luna februarie ne-a purtat paşii la Cinema Trivale, cel mai nou şi mai modern 
cinematograf din Piteşti. Toate cele 7 săli beneficiază de noua tehnologie Sony 4K,  iar 4 săli 
au capabilităţi de redare 3D, 3D-HFR. Design-ul modern, tehnologia de ultimă generaţie 
precum şi poziţionarea excelentă în centrul oraşului a devenit destinaţia noastră perfectă 
pentru vizionarea de filme şi petrecerea timpului liber.  

 Distracţia a fost pe măsura aşteptărilor, iar participarea elevilor în număr foarte 
mare,  iar  buna dispoziţie se citeşte pe chipurile lor. Eleganţa e prezentă,  
                                                                                                 

 
Clasa a VI-a A  

 

 

 

 

 

 

 

 

O noapte minunată 

 

 Luna cea blândă duios strălucea, 

 Vântul cuminte uşor adia. 

 Stelele zglobii râdeau şi glumeau, 

 Stropii trişti de ploaie nu se arătau. 

 Luceafărul cel chipeş mândru se fălea, 

 Steaua Polară invidioasă tăcea. 

 Soarele cel bun adânc dormea atunci, 

 Ceaţa perfidă se-ntindea peste lunci. 

 Norii timizi abia apăreau, 

 Iar stropii de rouă veseli sclipeau. 

         
 
 
 
 
 

Elena Pirlici 
Clasa a V-a A 
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Trei prieteni 

Elena Pîrlici 

          Cls. a-V-a A 

 

Era o zi frumoasă de primăvară. Copacii în straie roz cu alb trimiteau un parfum dulce, 

drept felicitare, soarelui care strălucea pe cerul senin. 

Pe iarba verde de smarald pisicuţa Bombonica, păsărica Verzulica şi căţeluşul Smotocel 

se jucau ca nişte musculiţe neastâmpărate. Deodată, se auzi o voce enervantă: 

-Chiţ, chiţ, chiţ! Daţi-mi tot caşcavalul! 

Era Dinţi-Roşiatici, un şobolan rău . 

-La ce te referi? întrebă confuză Bombonica. 

-Parcă nu aţi şti! Caşcavalul de pe masa din bucătărie! 

-Nu te vom lăsa niciodată să-l iei! 

Aţi spune că un caşcaval nu este mare lucru, însă ei aparţineau unei bătrâne sărace şi 

pentru ea un caşcaval însemna destul de mult, iar ei se simţeau datori s-o ajute pe stăpâna lor. 

-Dacă nu mi-l daţi acum o să… 

-O să ce? Nu vezi că suntem de trei ori mai mari? Sau ,cel puţin eu şi Smotocel… 

-Uitaţi-vă în spate… 

Când au privit în spate, au văzut un ditamai dulăul care rânjea răutăcios. 

-Nu poţi să-ţi iei caşcavalul singur… 

 -Nu vreau ca bătrâna asta chioară să se prindă că are şobolani în casă. Acum, aduceţi-l 

odată! Altfel ,,micul’’ meu prieten o să vă mănânce! 

-Ce este de făcut? întrebă Smotocel când au ajuns în bucătărie. 

-Dinţi-Roşiatici este comandantul trupelor de şobolani. Deci mă tem că acest caşcaval e doar 

prima parte, zise Verzulica. Eu merg să văd ce plănuieşte, voi puteţi încerca să faceţi un fel de 

caşcaval fals. 

-Putem încerca, nu? 

Verzulica se strecura încetişor în beci. Acolo văzu ceva uimitor: erau şobolani cu sutele! 

-Dragi şobolani, grăi Dinţi –Roşiatici, împreună putem invada tot cartierul, începând de la 

această casă! 

Între timp, Bombonica şi Smotocel se străduiau să vopsească o piatră mare în galben. 

Smotocel puse într-o crăpătură un microfon forte mic . 

- La ce o să folosească şi de unde îl ai? 

- L-a scăpat un domn cu ochelari şi halat alb azi de dimineaţă. Am un plan. 

Verzulica plecă din beci şi se pregăti să ducă ,,caşcavalul’’ împreună  cu prietenii ei. 

Când Dinţi-Roşiatici l-a văzut, l-a luat şi, plecând de acolo, a zis în şoaptă: 

-Se pare că micuţii au fost intimidaţi de dulăul acela fără minte! 

Însă datorită microfonului, dulăul l-a auzit: 

-Ia să vedem cine este fără minte acum! 

Şi dulăul a început să-l alerge şi, poate, îl fugăreşte şi azi. 
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NE PASĂ.....NE IMPLICĂM! 

 

"Craciunul într-o cutie de pantofi" este o acțiune realizată de Asociația Sprijin pentru 

Viață, unde elevii Școlii Gimnaziale "Adrian Păunescu" împreună cu cadrele didactice au 

donat pachete cu jucării, hăinuțe, rechizite școlare, produse de igienă personală, dulciuri și 

alimente, pentru copiii din comunitățile defavorizate, copiii din Centrul de zi "PLATO 

SCHOOL" precum și pentru copiii cu dizabilități. 
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La colindat 

Pandrea Iulia Andreea  

cls. a IV-a B 

 

 Iarnă. Seara Sfântului Crăciun. Pe un vârf de deal stau pitulate în bezna 

nopţii, un pâlc de case, care dorm sub plapuma de zăpadă. Lumini galbene 

răzbat palide pe geamurile mici. 

 Este linişte...Nici vântul nu mai bate şi de nins, nu mai ninge. Casele, 

copacii par fără viaţă, stând nemişcate. Din depărtare se aud parcă nişte clopoţei. 

Copii la colinda! Glasurile lor duioase străbat liniştea nopţii, apropiindu-se. 

Veseli, înşiraţi unul după altul, înaintează pe cărări înguste, numai de ei ştiute.  

 Şi sunt mulţi şi toţi cu obrajii înroşiţi de frigul aprig şi blestemat al iernii. 

Trec şi se opresc la fiecare casă şi colindă toţi cu voci puternice, ridicând cu 

mândrie Steaua, făcută din crenguţe de brad verde, pe care au pus steluţe mai 

mici de hârtie aurie şi  dantelă albastră, albastră ca cerul frumos care acum e 

presărat cu cenuşă. Toţi copiii sunt îmbrăcaţi bine, cu haine lungi, până la 

genunchi, cu fulare de lână,înfofolite în jurul gâtului şi cu căciuli mari, cum se 

vede, prea mari, pentru că le cad  pe ochi. Fiecare are în picioare cizme înalte, 

care îi apără de ger. 

 Colindă frumos şi oamenii le deschid uşa, şi, cât de săraci ar fi gazdele, 

copiii tot primesc un covrig. Alţii, mai darnici, dau turte dulci, mere, nuci şi 

chiar portocale.  

 După câteva ore de colindat din casă în casă, copiii se întorc pe la casele 

lor. Mamele, mândre de ei, îi întâmpină în poartă şi îi conduc înăuntru. Şi casa 

miroase divin, a cozonac de culoarea grâului atins de soare şi a mâinilor muncite 

ale mamei, a brad verde şi a lemn. 

    Obosiţi, copiii îşi răstoarnă trăistuţele, se mândresc cu roadele muncii lor şi , 

apoi, se duc fericiţi la culcare. Şi adorm imediat, cu gândul tot la colindat şi la 

cât de frumoase sunt sărbătorile!   



 

Lumea copilăriei |numărul  5/2015 24 

 

Activitatea “blazonul clasei”  coordonată de prof. Rădulescu Alexandru, 

din perioada 13-15 octombrie 2015 , s-a desfășurat în Școala Gimnazială 

”Adrian Păunescu” din Pitești. În cadrul acestei activități, elevii claselor a VII-a, 

și-au îmbogățit cunoștințele de istorie, prin explicațiile domnului profesor 

Diaconescu Daniel în legătură cu definiția noțiunii de “blazon” și despre 

blazonul României 

 
Expoziția cu blazoanele realizate de clasa a VII-a A. 

  

 

 

 

 

 

Blazonul câștigător, devenit blazon al clasei 

 

 

Expoziția de blazoane realizate de către elevii clasei a VII-a C 
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Blazonul desemnat câștigător și care devine blazonul clasei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expoziția de blazoane a clasei a VII-a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blazonul clasei a VII-a B 
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- numele hidrogenului înseamnă “generator de apă”? 

- corpul unui om de 70 de kg cuprinde 6 kg de hidrogen, 44 kg de oxigen şi 14 kg de carbon ? 

- metanul a fost descoperit de A. Volta în anul 1778 în mâlul bălţilor? 

- 1 km
2
 de pădure de conifere elimină în atmosferă o cantitate de oxigen de 10 ori mai mare decât 

aceeaşi suprafaţă cultivată cu culturi agricole? 

- Marea Moartă are o salinitate de 240g/litru? 

- cele 7 metale cunoscute în antichitate sunt: aur, argint, cupru, plumb, mercur, fier şi staniu? 

- din cele 109 elemente chimice cunoscute, 92 se găsesc în natură, iar restul au fost obţinute pe cale 

artificială? 

- diametrele aproximative ale atomilor sunt cuprinse între 0,0000001 mm (hidrogen) şi 0,0000005 mm 

(cesiu)? 

- într-un punct minuscul desenat cu creionul sunt 30.000.000.000.000.000 de atomi? 

- numele celui mai rar element de pe Pământ este astatiniu (69 mg în toată scoarţa Pământului)? 

- pentru prima oară în lume, profesorul Hatsujiro Hashimoto, de la Universitatea din Osaka, a realizat 

fotografierea structurii interne a atomului? 

- electronul gravitează în jurul nucleului atomului cu o viteză de aproximativ 2000 km/s? Cu o astfel 

de viteză electronul ar putea înconjura Pământul în 20 de secunde? 

- clorul este primul halogen obţinut în stare liberă (1774)? 

- clorul a fost primul gaz folosit ca armă de luptă, de către germani, în primul război mondial? 

- “azot” înseamnă “fără viaţă”? 

- cel mai vechi material plastic este celuloidul, fabricat în Statele Unite în 1870 pentru a înlocui 

fildeşul bilelor de biliard? 

- apa regală este unul din puţinii reactivi care pot dizolva aurul şi platina? Dar că aceasta constă dintr-

un un amestec de acid clorhidric şi azotic? 
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Tablou de iarnĂ 

Ninge liniştit afară, 

Cerul este zugrăvit, 

Ca o pată de culoare 

Sta un soare pitulit. 

 

Iarna asta, zic eu bine, 

E aşa cum se cuvine.  

Ger, zapadă, derdeluş, 

Hai copii acuş, acuş, 

 

Că ne-aşteaptă săniuţa. 

Cât  a mai dormit drăguţa! 

Tălpile i-au ruginit 

De când nu le-am lustruit. 

 

Chiot de copii răsună, 

Sus, în deal şi jos, în vale, 

Râsete şi voie bună  

Printre fulgii de ninsoare. 

 

 

Penaru Teodora Nicoleta 

Clasa a V-a A 
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Iarna 

Constantinescu Luca Gabriel  

cls. a IV-a B 

 

Iarna este o Crăiasă a Zăpezii. Ea stropeşte natura cu lapte rece, curat şi 

pufos. 

 Moş Nicolae a venit la noi cu daruri multe şi frumoase, iar Moş Crăciun 

va veni cu şi mai multe cadouri şi cu mai multe daruri dulci. Zăpada, pe care noi 

o numim ,,vată pe băţ”, soseşte odată cu prietena ei, Iarna. 

 Anul Nou vine cu o masă bogată şi cu multe urări de ,,LA MULŢI ANI!”, 

urări care ne bucură foarte mult şi care vestesc un an nou , mai bun, fără tristeţe! 

 Derdeluşul ne aşteaptă bucuros deoarece ne vede o dată pe an. Pârtia de 

schi îi aşteaptă de asemenea pe adevăraţii schiori care sunt nerăbdători un an 

întreg să schieze pe abruptele şi primitoarele pârtii. 

 Colindătorii vin pe la casele oamenilor, bucurându-i cu frumoasele 

colinde de Crăciun. Fulgii de zăpadă sunt atât de firavi şi de pufoşi încât abia îi 

atingi şi se topesc. 

 Familiile petrec mult timp împreună deoarece iarna este un anotimp care-i 

aduce pe oameni laolaltă. Mulţi se duc la patinoar unde dansează pe gheaţă. 

Copiii sunt foarte talentaţi şi patinează chiar mai bine decât adulţii. 

 Se practică multe sporturi de iarnă, minunate. Pasiunea mea e să schiez 

deoarece, muncind foarte mult, am reuşit să fiu ştiut ca şi ,,Copilul Pârtiei” de 

mulţi oameni de pe pârtie. 

 Sunt foarte fericit că, după ani de antrenament, am reuşit să ajung aşa de 

bun la schi. 

 Eu şi familia mea sărbătorim mereu Anul Nou la o pensiune din Poiana 

Braşov, pensiune numită Casa Vinga. Este o pensiune care îmi place foarte mult 

şi aş vrea să pot sta un  anotimp întreg acolo. 

 Ca să ajung de la Casa Vinga pe pârtie pentru a schia,  parcurg un drum 

mediu ca distanţă. 

 Anul acesta, voi merge cu familia mea în Bulgaria, în vacanţa a doua de 

iarnă, deoarece acolo este o pârtie foarte frumoasă şi lungă, iar mie îmi plac 

pârtiile cât mai lungi. 

 Chiar mă bucur deoarece anul acesta avem trei săptămâni de vacanţă 

pentru că am şi un program stabilit. În prima săptămână îmi fac temele, în a 

doua merg cu părinţii la munte, iar în ultima îmi voi petrece timpul cu colegii. 

          Iarna este anotimpul meu preferat! 
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Iarna 

 

Iarna cea geroasă 

A sosit acum, 

Bulgări de zăpadă 

Iși fac loc pe drum. 

 

Veselia-i mare 

Pentru noi, ce-i mici, 

Ce-alergăm pe stradă, 

Ca niște voinici! 

 

Iarna, prea frumoasă, 

La noi să mai vii, 

Căci tu totdeauna, 

Ne-aduci bucurii.  

Stefan Sorina 

Clasa a-IV a A 
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Vizită la Staţia de epurare – Piteşti 

 
 

                  Calitatea mediului este o noţiune complexă care cuprinde numeroase aspecte ale 

raportului om-natură. Problema calităţii şi a protecţiei mediului a intrat în actualitate pe 

măsură ce omenirea a devenit conştientă de necesitatea conservării şi utilizării cât mai 

eficiente a potenţialului productiv al mediului.  

             

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Progresele înregistrate în ultimii ani în domeniul epurării apelor uzate şi prelucrării 

nămolurilor sunt importante şi contribuie în mod substanţial la îmbunătăţirea epurării şi a 

siguranţei în exploatare, la reducerea cheltuielilor de întreţinere, a consumului de energie, a 

personalului de exploatare, precum şi la îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale personalului de 

Staţia de epurare – Piteşti. 

 

     

ing. prof. Elena DRAGOMIR  
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O călătorie de neuitat... 

Gheorghe Antonia  

cls. a IV-a B 

 

Într-o noapte, Zâna Iarnă a sosit în caleașca sa aurită și, cu puteri magice, a 

înghețat totul. Mici fulgișori cădeau din părul-i alb și se așterneau cuminți peste orașul 

înghețat. 

În dimineața următoare, copiii bucuroși au șters de praf săniuțele și, în mare 

larmă, au început să alunece pe zăpada proaspătă care îmbrăca aleile parcului. Doar 

Kevin stătea deoparte și privea cu atenție ce se întâmplă. Gândul îi zbura departe, 

departe, la cea care decorase atât de frumos împrejurimile. 

Când noaptea s-a lăsat peste oraș și toți copiii dormeau, Zâna Iarnă a plecat din 

nou prin oraș. Acum avea mare grijă să înghețe cu suflarea-i rece șinele pe care un tren 

uriaș pufăia neîncetat. Era trenul care îi ducea pe cei aleși, copiii foarte cuminți, la 

Polul Nord, în orașul lui Moș Crăciun, cel despre care toți au auzit, dar foarte puțini l-

au văzut! Oare de ce Kevin nu putea să doarmă? Trebuia să fie și el printre pasageri? 

Se pare că da, căci trenul trecea chiar prin fața casei lui. Când marele șarpe de metal s-

a oprit, Kevin nu a rezistat tentației și s-a urcat în  Expresul lui Moș Crăciun. 

Când trenul a ajuns la Polul Nord, Kevin nu-și mai putea lua ochii de la 

priveliștea uimitoare. Zăpăcit, s-a pierdut de grupul de copii și a ajuns, din întâmplare, 

la secția de împachetat. Se pare că pentru el surprizele abia începeau! Doi elfi l-au 

găsit ascuns după un aparat și l-au condus în centrul orașului. Fiind Ajunul 

Crăciunului, Moșul se pregătea de plecare. Sania era lustruită, sacul era plin de jucării 

pentru copiii cuminți și renii erau gata de plecare.  

Kevin a ajuns la grupul său. Deodată, un om bătrân și grăsuț a ieșit din primăria 

sa. Era chiar Moș Crăciun! Lui Kevin nu i-a venit să creadă. El a avut șansa să 

vorbească cu Moșul. Era timpul să plece. Ajuns în fața casei sale, el și-a luat la 

revedere de la cel care l-a îndrumat. A urcat în camera sa. Se făcu dimineață. Sub 

bradul de Crăciun și-au luat locul multe cadouri pentru el și sora lui, Alice. Dar nu 

toate cadourile erau desfăcute. Unul era special pentru Kevin. Moșul i-a transmis ceva 

nemaipomenit: 

Acest bilet este special pentru tine. Vei găsi un clopoțel pe care îl vei păstra 

toată viața ta și vei ține minte că nu te voi uita niciodată! 

                                                                                                              Cu drag, 

                                                                                                           Moș  Crăciun 

După cele citite, Kevin și-a dat seama că Moșul nu îl va uita niciodată. Dar 

dorința lui se împlinise. El își dorea să fie alături de familie. 

Kevin nu va uita niciodată acest Crăciun de vis! 
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ROLUL BIBLIOTECII ŞCOLARE ŞI SARCINILE BIBLIOTECARULUI 

 

Modernizarea învǎţǎmântului în ţara noastrǎ are ca obiective principale formarea şi 

întǎrirea educaţiei, legarea mai strânsǎ a şcolii de viaţǎ, pregǎtirea tineretului, sarcini 

principale ale bibliotecii.  

Un rol important al bibliotecii şcolare este şi acela de a forma şcolarului deprinderi 

temeinice de lecturǎ, de a-l învǎţa cum sǎ foloseascǎ informaţiile primite, de a-l deprinde cu 

tehnica muncii intelectuale, prin acest rol biblioteca şcolarǎ integrându-se total funcţiei 

instructiv-educative a şcolii. 

Atât în procesul de diferenţiere cât şi în cel de individualizare a învǎţǎmântului, 

biblioteca şcolarǎ îşi lǎrgeşte sfera atribuţiilor, în raport cu o anumitǎ concepţie deja 

statornicǎ, concepţie datoritǎ cǎreia îi revine sarcina de a conduce elevul pe noile cǎi ale 

cunoaşterii cât mai aproape de ultimele cuceriri  cultural-artistice, ştiinţifice şi tehnice cât şi în 

satisfacerea în cât mai mare mǎsurǎ a intereselor, aptitudinilor şi particularitǎţilor psiho-

individuale ale elevilor. 

Biblioteca şcolarǎ are şi o funcţie pedagogicǎ în condiţiile modernizǎrii formelor şi 

metodelor de învǎţǎmânt. Pedagogia modernǎ afirmǎ cǎ prin bibliotecǎ ar trebui sǎ treacǎ 

toate firele activitǎţii şcolare didactice, instructive şi educative, educaţia mergând mânǎ în 

mânǎ cu instruirea. Din acest punct de vedere munca de bibliotecǎ este un complement 

necesar pentru cel de dascǎl. 

Activitatea pedagogicǎ de formare la elevi a deprinderilor şi intereselor pentru 

continuarea instrurii şi autoinstruirii are dreptul legitim de a fi inclusǎ între sarcinile 

învǎţǎmântului. Autoinstruirea se include intim în problematica pedagogiei şcolare, fiind parte 

integrantǎ a procesului instrucţiei şcolare. 

Biblioteca şcolarǎ, prin specificul ei, are şi rolul de a da complexitate relaţiei 

extradidactic – didactic, prezenţa ei fiind deci o pârghie a eficienţei întregului sistem de 

învǎţǎmânt. 

Biblioteca şcolii are un rol foarte important în formarea şi dezvoltarea gustului pentru 

lecturǎ la şcolarii mici şi constituie o practicǎ educaţionalǎ, oferind premise pentru 

descoperirea legǎturii optime între elevi şi procesul de lecturǎ, a dezvoltǎrii personalitǎţii 

elevilor, familiarizarea lor cu cartea şi formarea deprinderii de mânuire a ei, precum şi 

deprinderea de ordonare a gândirii, înţelegerea sensului cuvintelor. 

Biblioteca trebuie să fie un laborator de educare prin muncǎ şi pentru muncǎ, sǎ se 

integreze funcţional sistemului muncii din şcoalǎ, sǎ dovedeascǎ un stil de muncǎ propriu 
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creând astfel elevilor deprinderi de studiu individual şi dezvoltând capacitatea lor de a  gândi 

şi acţiona creator, contribuind la formarea conştiinţei morale. 

Trebuie ţinut cont şi de funcţia informativ-formativǎ a bibliotecii şcolare, care include 

deopotrivǎ elemente afective şi elemente intelectuale, funcţie ce se manifestǎ în cadrul 

raportului elev-carte, elev-bibliotecar, elev-profesor. 

Fiind o sursǎ de informare şi documentare şi desfǎşurând o activitate metodicǎ, se 

poate spune cǎ, în bibliotecǎ se desfǎşoarǎ un proces logic şi cronologic continuu. 

Biblioteca şcolarǎ trebuie sǎ fie organizatǎ în funcţie de factorii de bazǎ care 

orienteazǎ modul de organizare a bibliotecii, astfel încât sǎ poatǎ satisface în cât mai mare 

mǎsurǎ cele trei obiective fundamentale ale activitǎţii ei specifice: 

- sprijinirea procesului de adâncire a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor de 

lecturǎ şi studiu urmǎrite prin fiecare obiect de învǎţǎmânt şi prin întreaga activitate didacticǎ; 

- lǎrgirea permanentǎ a orizontului cunoaşterii ştiinţifice în direcţia progreselor 

înregistrate de ştiinţǎ, tehnicǎ, artǎ, în societatea noastrǎ; 

- dezvoltarea maximalǎ a individualitǎţii fiecǎrui copil. 

În funcţie de aceste obiective, biblioteca şcolarǎ modernǎ realizeazǎ un proces de 

organizare complexǎ sub raportul specializării pe principalele direcţii ale cunoaşterii 

ştiinţifice, asigurând astfel o apropiere a cǎrţii de copilul-elev. 

Activitatea bibliotecarului şcolar nu poate fi conceputǎ în afara ansamblului 

activitǎţilor educative specifice şcolii, ci se integreazǎ organic, se întrepǎtrunde cu întreaga 

acţiune educativǎ a şcolii şi devine astfel o componentǎ a întregului proces instructiv-

educativ. De aceea cunoaşterea aspectelor generale ale programului de educaţie pe care îl 

înfǎptuieşte şcoala, precum şi cunoaşterea problemelor instructiv-educative specifice 

diferitelor activitǎţi din şcoalǎ, constituie puncte de pornire ale organizǎrii activitǎţii muncii 

bibliotecarului. 

 Colaborarea dintre bibliotecar şi ceilalţi factori de rǎspundere din şcoalǎ, trebuie sǎ 

aibǎ un caracter complex şi permanent în aşa fel încât activitatea elevilor în cadrul bibliotecii 

sǎ fie orientatǎ în direcţia obiectivelor educative comune ale şcolii şi în raport cu 

particularitǎţile elevilor. 

În acest context principalele sarcini ale bibliotecarului constau în a imprima şi stimula 

interesul pentru lecturǎ al elevilor, deprinderea elevilor cu tehnica muncii intelectuale, 

educarea şi stimularea muncii independente, dragostea şi priceperea pentru a folosi cartea, 

trezirea curiozitǎţii şi interesului pentru fluxul continuu informaţional, dirijarea sau 

reorientarea lecturii elevilor, obişnuirea elevilor cu folosirea tuturor mijloacelor moderne de 
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informare puse la dispoziţie de bibliotecǎ, formarea educaţiei moral-civicǎ a elevilor, 

formarea personalitǎţii cititorilor prin muncǎ în bibliotecǎ, sporirea contribuţiei la orientarea 

profesionalǎ. 

Alte sarcini ce trebuie îndeplinite de bibliotecarul şcolar sunt: 

- organizeazǎ activitǎţi de masǎ; 

- îndrumǎ elevii asupra modului de întocmire a fişelor bibliografice şi a tehnicii citirii unei 

cǎrţi în funcţie de scopul urmǎrit, a tehnicii extragerii datelor din lucrǎrile citite, în 

întocmirea planului, elaborarea rezumatului, conspectului şi a altor lucrǎri; 

- popularizarea fondului bibliotecii prin vitrine, expoziţii, prezentǎri orale sau scrise de cǎrţi 

noi; 

- întocmeşte cataloage alfabetice şi sistematice; 

- completează fişe de împrumut; 

- se îngrijeşte de alocarea fondului de achiziţie, întocmeşte comentariile pe baza planurilor 

şi a cataloagelor periodice, formele contabile pentru achiziţionarea cǎrţilor; 

- ţine evidenţa la zi în Registrul de mişcare a fondurilor şi Registrul inventar; 

- completeazǎ caietul de activitate zilnicǎ, urmǎrind prin aceasta şi creşterea indicilor de 

lecturǎ şi de circulaţie a publicaţiilor; 

- asigurǎ condiţiile de depozitare, pǎstrare şi securitate a fondului de carte; 

- întocmeşte dǎrile de seamnǎ statistice; 

Activitatea bibliotecarului asigurǎ şi implicǎ relaţia cu cititorii. 

Interesul pentru lecturǎ nu vine de la sine. Se formeazǎ printr-o muncǎ ce se 

caracterizeazǎ prin voinţǎ, rǎbdare, perseverenţǎ.  

 

Bibliotecar, 

Oproiu Elisabeta 
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CALENDARUL 

              de desfășurare a evaluării naţionale pentru 

            elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015-2016 

 

17 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 

15-17 iunie 2016 Înscrierea la Evaluarea Naţională 

27 iunie 2016 Limba şi literatura română - proba scrisă 

28 iunie 2016 Limba şi literatura maternă - proba scrisă 

29 iunie 2016 Matematică - proba scrisă 

1 iulie 2016 Afişarea rezultatelor (pâna la ora 16) 

1 iulie 2016 Depunerea contestaţiilor (orele 16-20) 

2-4 iulie 2016 Rezolvarea contestaţiilor 

5 iulie 2016 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii 
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