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            UUUffff! E greu la inceput de drum! 

 
 Dar mă  descurc 

onorabil!Am primit si 
prima mea diplomă din 
viaţa de elev.Ce 
bucurie!Asta a fost doar 
începutul carierei mele de 
elev.Nu o sa ma opresc 
aici. Voi continua lupta 

pentru invatatura. 

 



SFATURI PENTRU...MAME SI TATI 
 
 
- Nu mă răsfăta. Stiu foarte bine că nu mi se cuvine tot ceea ce cer. 
Dar încerc totusi. 
- Nu folosi forta cu mine. Asta mă obisnuieste cu ideea că numai 
forta contează. 
- Nu fii inconsecvent. Asta mă pune în încurcătură si mă face să 
încerc să scap nepedepsit. 
- Nu-mi face promisiuni. S-ar putea să nu le pot tine. Asta mă va 
face să-mi pierd încrederea în tine. 
- Nu răspunde provocărilor mele atunci când spun sau fac lucruri 
care te supără. Voi încerca atunci săcapăt si mai multe „victorii”. 
- Nu mă face să mă simt mai mic decât sunt. Voi încerca să-ti 
dovedesc contrar, purtându-mă ca opersoană „importantă”. 
- Nu face în locul meu nimic din ceea ce as putea face singur. Asta 
mă face să mă simt ca un copil si voi continua să te folosesc în 
serviciul meu. 
- Nu-mi menaja „relele obiceiuri”, acordă-mi cât mai multă atentie. 
Altfel nu faci decât să mă încurajezi să le continui. 
- Nu mă corecta în public. Voi fi mult mai sensibil dacă-mi vei 
vorbi blând între patru ochi. 
- Nu încerca să-mi tii predici. Vei fi surprins să constati cât de bine 
stiu ce e bine si ce e rău. 
- Nu mă cicăli. Dacă o faci, va trebui să mă protejez prin a părea 
surd. 
- Nu mă pedepsi prea tare. Mă sperii si atunci s-ar putea să spun 
minciuni. 
- Nu uita că îmi place să experimentez. Învăt din asta. 
- Nu băga prea mult în seamă indispozitiile mele. S-ar putea să 
profit de faptul că îmi acorzi prea multă atentie când sunt bolnav.Si 
in afara de asta ,te iubesc foarte mult.Te rog, iubeste-ma si tu!      
 
Culese: Înv. Mihaela Tunaru 
 



Să ne amuzăm 
 
 

Gigel vine acasă zgâriat tot pe față, pe gât, pe mâini.  
- Doamne sfinte, ce s-a întâmplat ??  
- Am făcut hora în jurul bradului.  
- Păi, şi de ce eşti zgâriat în halul ăsta?  
- Eram puțini!  
 

La țară, la marginea unui câmp, un pictor tocmai îşi 
instalase ustensilele de pictat. În fața lui se afla o turma de oi şi 
un baci care le păzea. Pictorul îl întreabă:  
-Îmi dai voie să-ți pictez oile?  
-Vă rog, domnule, nu. Aş dori să rămână albe.  
 
-Ce-ai făcut la lucrarea de matematică?  
-Am dat foaia goală.  
-Şi eu la fel! Iar o să spună profesorul că am copiat unul după 
altul 

Toţi elevii scriu cu asiduitate la lucrarea Ce aş face dacă 
aş fi patron. Unul singur stă cu mîinile la piept şi meditează.  
- Marinescule, tu nu scrii  
- Nu, domnule profesor, aştept să-mi vină secretara. 
 

Grozav aş vrea să zbor pe Lună în timpul tezelor!  
- De ce ? 
- Acolo orice materie este de 6 ori mai uşoară! 

Culese de Ana Maria Tunaru si Claudiu Tunaru 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

COPILUL SI FLUTURAŞUL                     
 
N-am să prind un fluturaş 
Ce zboară prin flori poznaş, 
Viaâa lui e trecătoare 
Şi de-l ţin în mână moare. 
 

Uite-l, s-a oprit din cale 
Colo-n leagăn de petale. 
Nici nu-l prind, nici nu-l gonesc, 
Nu mă satur să-l privesc! 
 

Nu fugi, nu-ti fac nimic, 
Te admir si eu un pic. 
N-am să te opresc din zbor, 
Locul tău e printre flori! 
 
BALANESCU ALIN 
 
PRIMAVARA 

Primavara a sosit             Oamenii muncesc de zor, 
Florile au înflorit,            Plugul ară pe ogor, 
Păsările au venit,             Iar noi învaţăm cu spor, 
Pomii au înmugurit.        La îndemnul parinţilor! 

 
HÂRŢAUCĂ   OANA 

 
 
 
 

 

 

 



 

Esti intelligent? Arata! 
 

 
1.Găseşte repede o propoziţie(5 cuvinte) ,in care fiecare 

cuvânt să inceapă cu litera: 
 a  
 m 
 c 
2.Rosteşte repede:”O sapă,lată,,două sape,late,trei sape 

late,…pană la zece. 
3.Subliniază cuvintele scrise corect: 
iel-el; erau-ierau; poiezie-poezie; iepure –epure; loau-luau; 
4.Un cârd de gaşte se indreapta spre un lac.Ajunse acolo ,6 

încep să inoate,2 stau in picioare,5 adorm la marginea lacului,iar 
alte 3stau intr-un picior. 

    Câte picioare se văd? 
5.Bunicuta mea, in curte 

Are pasari multe,multe: 
Patru rate si trei curci, 
Ai grija sa nu le incurci; 
Doi cocosi si o gaina, 
-Cate pasari am,vecina? 

Înv. Mihaela Tunaru 

 

 

Bunica se numeste Ionescu Rodica.Ea are doi fii.La 

randul lor,fiii au cate doi  baieti.Cati Ionesti sunt in 

familie? 

Inv.Nae Valentina-Sc. COMANESTI-BALA 



 
 

 
 
• După o zi de muncă plină, furnica 
doarme trei ore. E mult, e putin ?! După 
hărnicia ei se pare că-i ajung. În timpul 
somnului tine picioarele alungite, iar mandibulele ridicate? 

 
• Cea mai zgomotoasă insectă de la noi 
este greierul : cele 7400 sunete pe care le emite 
pe minut pot fi auzite de la o depărtare de 400 de metri?  

                                                                 
 



Curiozităţi din lumea necuvântatelor! 
 

*Maimuțele din peninsula Malaca au talent de pescar. Ele îşi lasă coada 
în apă şi, imediat ce s-a prins de aceasta un rac, o scot afară şi se ocupă de 
captură.  
 

*Cel mai străvechi arbore din lume e considerat un baobab, care creşte în 
Africa răsăriteană. Are 5000 de ani.  

 
*Fructele culese în orele de dimineață sau de seară sunt mult mai 

gustoase decat cele culese la amiază.  
 

*Cea mai dulce plantă din lume creşte în Paraguay, sucul obținut din 
această plantă este de 300 de ori mai dulce decât zahărul.  

 
*Florile de nufăr se ascund dimineața sub apă. Abia spre seară se ridică 

deasupra apei, noaptea înfloresc, iar dimineața se închid. 
*Cea mai mare floare o are Rafflesia Arnoldi, care creşte în pădurile 

tropicale din sud-estul Asiei pe insulele Filipine. Floarea ei are 3m 
circumferința şi cântăreşte 10kg. Un boboc de floare e de 2-3 ori mai mare 
decât o căpățână de varza 

 
*Ursul polar este stângaci. Ursul polar poate înota continuu 100 de km.  
 
*Blana ursului polar este albă pentru că mijlocul firului de păr din blană 

este gol şi prin el se reflectă lumina mai mult decât în zăpadă şi gheață; iarna, 
blana lui se colorează în galben. Pielea unui urs polar este neagră.  

 

*Elefantul nu vede foarte bine dar urechile şi nasul îl ajută, poate mirosi 
apa de la 4 km distanță şi este singurul animal care nu poate sări. 

*Elefantul este foarte înalt, între 3 şi 4,5 m, cântăreşte 5.000-7.000 kg, 
mănâncă în jur de 225 kg de mâncare pe zi şi bea 90 litri de apă.  

 
*Un pom fructifer  rar, având originea în California, a fost cultivat în sera 

grădinii botanice londoneze. Prin altoire s-au obținut simultan lămâi, 
mandarine şi 2 specii de portocale.  

    
    



Si asta va trece...Si asta va trece...Si asta va trece...Si asta va trece...    
 
 

A fost odată un împărat foarte bogat. Într-o zi i-a chemat pe 
toți mai marii și meșterii Lui cei mai talentați și le-a vorbit astfel: 
- Vreau să îmi faceți un obiect special. Atunci când voi fi trist, dacă mă 
voi uita la acest obiect, aș vrea ca el să mă înveselească. Iar dacă voi fi 
vesel, când mă voi uita la acel obiect, să mă facă să mă întristez. 
 Toți meșterii și făurari au început să se gândească și să 
lucreze de zor. Dar împăratul nu era mulțumit de nimic. Într-o zi, a 
venit la palat un bătrân bijutier. A îngenuncheat în fața împăratului și 
i-a dăruit o cutiuță foarte frumoasă, în care se găsea un inel. 
Împăratul a luat inelul din cutie și l-a privit cu atenție. Pe el erau 
scrise cuvintele: „Și asta va trece”.  Împăratului i-a plăcut foarte mult 
inelul și din ziua în care l-a primit nu s-a mai despărțit niciodată de el. 
 Oridecâteori împăratul era în mijlocul petrecerii și veseliei, se 
uita la inel și citea cuvintele: „Și asta va trece”. Atunci fața i se 
intrista și se gândea că nicio bucurie pământească nu ține veșnic. Dar 
oridecâteori era trist    
apăsat de probleme, când era descurajat și îngrijorat și se uita la inel, 
cuvintele „Și asta va trece”îl făceau să se invioreze din nou.  
Poate că noi nu avem acel frumos inel pe deget, dar putem să ne 
scriem aceste cuvinte în minte și în inimă. Atunci când totul merge 
bine, să nu uităm că și râsul și bucuria sunt trecătoare. Dar mai ales 
când vom trece prin necazuri sau îngrijorări, să ne amintim că „și asta 

va trece”. După norii negri, iese  soarele. Cineva a exprimat așa de 
frumos: „Norii negri ai necazului nu sunt decât umbra aripilor lui 

Dumnezeu”. 
Culeasă și prelucrată de Prof.: Ana Ploscaru 

Grup Școlar Industrial „C.tin Brâncoveanu”- Baia de Aramă 

 
 
 
    



SUNT O MICA GOSPODINASUNT O MICA GOSPODINASUNT O MICA GOSPODINASUNT O MICA GOSPODINA    

    

Sunt o mica gospodina, 
Toata ziua stau prin gradina. 
Pe mama o ascult mereu, 
Si mă rog la Dumnezeu, 
Să îi dea zile senine 
Să se bucure de mine. 
        

  BALU   OANA 

    
DOAMNA ÎNVATATOAREDOAMNA ÎNVATATOAREDOAMNA ÎNVATATOAREDOAMNA ÎNVATATOARE    

    

  Doamna mea invatatoare, 
  E ca o raza de soare. 
  Cu caldura sufleteasca  
  Incalzeste inima noastra. 
            
     BALU OANA 
 
PRIMPRIMPRIMPRIMĂVARA CEA ZGLOBIEVARA CEA ZGLOBIEVARA CEA ZGLOBIEVARA CEA ZGLOBIE    
 
Primavara cea zglobie 
Alearga iarăşi prin câmpie. 
Iarba-n urma ei rasare 
Cu flori multe ca-n covoare. 
Aleargă, primăvara aleargă, 
Şi îndeamnă oamenii la treabă. 
 

PASAREANU-COSTEA DENIS 



 

DE  COLORAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.  Elena Nuica 
(Şcoala Nr. 194 Marin 
Sorescu – Bucureşti) 

 



� � � � � �
si     FLOAREA 

 
 

A  sosit   toamna. Stau  în  grădină  şi privesc cerul. 
Norii suri spun că vara  s-a terminat.Vântul bântuia ca 
o fantomă  acoperind frunzele. 
Într-un colţ al grădinii o albină aşezată pe o floare  era 
tristă pentru că a venit toamna şi nimeni nu o să-i mai 
admire frumuseţea şi nu o s-o mai admire. 
M-am aşezat stânjenită lângă ea şi nu ştiam ce să-i 
spun  dar deodată  mi-a răsunat în urechi un glas blând  
şi  dojenitor  al domnului profesor de limba şi literatura 
română care mi-a spus ce-a simbolizat pentru TUDOR 
ARGHEZI şi pentru alţi  poeţi ce înseamnă cu adevărat 
albina.    
Atunci  faţa mi s-a luminat  iar versurile  poeziei  
,,Lumină lină” mi-au răsărit în minte . 
             Marele nostru poet ne spune aşa de frumos că 
albina înseamnă dorinţa omului de a se contopi în 
infinitul cunoaşterii  şi de a atinge absolutul. 
    Când spunem cuvintele ,,albină” şi ,,floare” ne dăm 
seama că simbolizează cuvintele „frumuseţe” şi 
„hărnicie”. 
          Vântul ca o fantomă m-a alungat din grădina 
bunicului,iar cu coada ochiului mi-am aruncat o ultimă 
privire şi am văzut două fiinţe fericite zâmbind că în 
sfârşit şi-au înţeles rostul. 
                   Învăţător:Nae Constanţa VALENTINA 

            Şcoala cu clasele I-IV COMĂNEŞTI



Inv. TUNARU MIHAELA 



CAPRA  SI VARZA 

Pe  malul unui fluviu se gasesc un lup,o capra si o varza.Ce poate 
face un barcagiu cu barca lui mica in care nu poate lua decat  pe unul din 
cei trei ,la fiecare traversare?Barcagiul nu trebuie ,desigur,sa lase lupul 
singur cu capra(pentru ca o va manca),nici capra singura cu varza ,din 
acelasi motiv.(Raspunsul in numarul viitor). 

JOC 

Scrie pe o foaie de hartie seria descrescatoare  anumerelor de la 
30-0.Plecand de la numarul 30si numarand invers1,2,3,sau4 numere de 
fiecare data,cel care va spune zero va pierde. 

EXCURSIONISTII 

Opt excursionisti vor sa traverseze un rau.Nu sunt poduri pentru 
traversare,nu sunt decat doi copii care se joaca intr-o barca atat de mica 
incat un singur om sau cel putin doi copii,impreuna.Un adult si un copil 
impreuna ar face barca sa se scufunde.Cum ii traversam raul pe toti 
excursionistii? 

          
  Anca  Daneasa 

   


