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Corlăţel 
Mehedinţi



Şcoala Profesională Corlăţel
Coordonator: Răveanu Silvia

Proiectul Revista Creativ la Sat a adus în 
şcoala noastră momemente foarte frumoase. 
A fost o experienţă nouă, dar foarte apreciată 

de elevi. Cel mai frumos moment a fost 
lansarea revistei. Atmosfera de sărbătoare, 

emoţii, entuziasm , dăruire, respect şi 
colaborare au creat un moment special, fiind 

trăit atât de elevi, cât şi de profesori cu 
sentimentul câştigării unor 

experienţe de neuitat.

Cel m
ai fr

umos m
oment din timpul proiectului Revista Creativ la Sat

La nivelul comunităţii , impactul a fost unul deosebit de bun. Şi-au 
aplaudat copiii şi au fost mândri că în sat există copii talentaţi , cu 

dorinţa de a se face auziţi, de a-şi exprima propriile emoţii şi sentimente.



Amintiri.....

      Când eram mică îmi imaginam tot felul de lucruri. 
Credeam că florile apar cu ajutorul soarelui căruia îi 
cădeau din gură seminţe ca să iasă nişte flori superbe.
      Mai credeam că planeta nu se învârte şi că bebeluşii nu 
o să crească şi că nu o să se ducă la şcoală pentru că vor fi 
foarte mici. În curtea mea aveam o bancă şi atunci când 
eram supărată mă duceam şi stăteam pe ea şi credeam că 
am câţiva prieteni imaginari cu care vorbeam despre 
lucrurile care mă supărau. Părinţii mă auzeau , dar ştiau că 
sunt la o vârstă care mă făcea să-mi imaginez tot felul de 
lucruri care mă supărau.
    Acestea erau gândurile mele de copil mic pe la vârsta de 
trei, patru ani, dar acum m-am schimbat. Nu mai cred 
aceste lucruri. Sunt o fată cu capul pe umeri şi ştiu să fac 
ce este mai bine pentru mine.

Delfina - Ureche Iasmina



Dor de tată

Într-o zi de primăvară,
Când totul era frumos afară,
Am aflat o veste surprinzătoare
De nu mă mai ţineam pe picioare.

Lacrimile au început să curgă
Şi fericirea să se scurgă
Aflasem că tata plecase în străinătate,
Căci el spunea mereu ,,să avem noi de toate,,.
Dar atunci sincer nu mă interesa decât,
Decât să-l am de partea mea.

Când lacrimile s-au oprit
Şi-am primit sprijinul dorit.
Am aflat că se va-ntoarce,
Deci am aşteptat în pace.

Pot să spun că aşteptarea a meritat
Căci s-a întors cum a plecat
Şi mi-a promis atunci
Că nu va pleca de aici.

Slytherina - Predoi Andreea



Părinţii şi şcoala

      Majoritatea părinţilor zic: ,,Tu trebuie să fii cel mai bun!,, . 
Ei îşi doresc ca însăşi copiii lor să abă numai ZECE.
         De multe ori, părinţii îşi ceartă copiii dacă iau o notă 
mai mică şi altcineva ia o notă mai mare. Normal, ei îşi 
doresc tot ce e mai bun pentru noi, copiii lor. Dar ar putea 
să nu ne certe aşa de rău sau de loc.
         La mine , mami îmi spune: ,,Să fii cea mai bună la 
toate!,,. Dacă iau un punctaj mai mic decât o fată, îmi zice: 
,,Vezi, ea învaţă carte, nu tu!, Bravo ei! Se vede cine e 
deştept  şi cine nu! bla,bla,bla,,. M-am obişnuit  cu aceste 
lucruri. Tot timpul trebuie să ne ridicăm la standardele lor, 
dar ei niciodată nu sunt mulţumiţi. După ei ar trebui să 
stăm toată ziua  cu mâna pe carte. Atunci când ne ceartă, 
nouă ne mai vine să plângem, dar nu plângem deoarece 
după aceea ne ceartă că plângem. Părinţii sunt aşa de greu 
de înţeles. Dacă este să terminăm temele mai devreme, zic 
că nu le-am făcut pe toate sau că nu am învăţat  şi ne ia la 
controlat caietele. 
         Este greu să iei numai zece pe linie, dar totuşi nu este 
imposibil.
        Ceea ce este aproape imposibilul este să îţi mulţumeşti 
părinţii.

Olimpica - Balog Ana Maria



Suflet de copil - Ella
Mate, o pasiune - Matrob

Jocul şi şahul - Emilian

Roma
Botoşani



Şcoala Primară nr 2 Roma
Coordonator: Miorcăneanu Ana Maria

Momentul cel mai frumos din timpul 
proiectului ,, Revista Creativ la Sat” l-a 

constituit alegerea numelui de redactor a 
fiecărui copil, numele revistei și

 formatul acesteia.

Cel m
ai fr

umos m
oment din timpul proiectului Revista Creativ la Sat

Cea mai valoroasă lecție pentru copii a fost ziua când și-au împărtășit 
gândurile pe care urmau să le aștearnă pe paginile revistei, rămânând 

impresionați de ideile lor.



Suflet de copil

      Mă bucur să fiu copil!
Un copil cu vise, cu multe vise, cu o viață de vis.
Mă bucur să știu că-n jurul meu toate au vârsta primăverii: 
prietenii, timpul, razele soarelui, cântecele, gâzele, florile.
Mă bucur să citesc.
În visele mele mă numesc Ella.
În cărțile mele mă numesc Ella.
Chiar eu, câteodată mă surprind spunându-mi Ella. Și 
n-am înțeles decât târziu că dintre coperțile cărților mele 
mă strigă Marge e șefa!, o fetiță cu adevărat fericită.
Apoi am înțeles că autoarea, Ella Fischer, sunt chiar eu.
Copilul blond cu ochii de azur.
Încerc să înțeleg ce vreau să devin și să încep să cred că 
sunt tot ceea ce mi-am dorit: veselă, mereu bucuroasă cu 
un gând bun pentru cei din jur.
Oricum, cînd voi vrea să devin fie doctor, fie profesoară, 
sau bibliotecară, am să vreau întâi să mă înțeleg. Ca  om.
Și îi cel mai important, am să pot să devin orice dacă nu 
voi uita niciodată să rămân copil.
Astăzi mă bucur că sunt un copil, cu vise cu multe vise, cu 
o viață de vis...

ELLA - Aghiorghiesi Daria-Elena 



Mate, o pasiune

De mic am iubit matematica. Pentru mine e o pasiune. 
Împreună cu doamna mea am călătorit în lumea cifrelor și 
am privit matematica ca o joacă.
Așa cum savurez o înghețată, așa ador problemele 
problemă.
Relaxați-vă și încercați să aflați răspunsurile. 

MATROB - Șchiriac Robert Marian



Jocul și șahul

     Nu există copil care să nu iubească natura, jocul în aer 
liber. În curte, în pădure, pe malul râului, într-o poiană 
aflată pe țărmul mării, fie iarnă, fie vară sunt o sumedenie 
de jocuri vesele, atrăgătoare, chiar pasionate. Jocul este o 
încercare a puterilor, o încercare cu tine însuți sau cu 
ceilalți. Jocul cu mingea sau cu coarda, șotronul, săriturile, 
alergările, ștafetele de diferite feluri, simpla lunecare pe 
gheață sau săniușul, mă bucură.
Presărat cu voioșie, inventivitate, dar și disciplină, bună 
organizare, cunoașterea și admirația față de cei ce s-au 
afirmat puternic pe plan sportiv îmi dă încredere în mine.
Eu sunt pasionat de șah. Am îndrăgit acest sport al minții 
când colega mea Jesica câștigă concurs după concurs.
M-am ambiționat și am învățat cum se mută: pionii, tura, 
calul, nebunul, regel și regina.
Învățați și voi șah și veți fi rege în jocul vostru. 

EMILIAN OBADĂ Puiu David- Ionuț



O întâlnire ca-n poveşti - Sebi
Basmul numit copilărie - Irina

Suflet de copil - Ady

Sineşti
Iaşi



Şcoala Sineşti Iaşi
Coordonator: Niga Elena

Cel mai frumos moment din timpul 
proiectului „Revista Creativ la Sat" a fost acela 
în care am reușit să finalizăm revista. Am citit 
pe fețele copiilor bucurie, emoție, entuziasm. 
Mi-au demonstrat încă o dată că pot conta 

pe ei. Sunt fericită și mândră de ei!

Cel m
ai fr

umos m
oment din timpul proiectului Revista Creativ la Sat

Cea mai valoroasă lecție pentru copii, dar și pentru mine este cea a 
încrederii și a responsabilității. Copiii au învățat că străduinu-se și 

cooperând pot obține tot ce-și doresc, important este să nu renunțe.



O întâlnire ca-n povești

      Într-o zi de toamnă, pe când frunzele zburau grăbite prin aer iar 
dealurile îmbrăcau cojoace arămii, Andreea se pregătea să-și 
însoțească tatăl la vânătoare în pădurea de după deal. Drumul până 
în pădure se desfășura lin și nici nu observă când intră în pădurea 
care o primi cu brațele deschise. Pășea alături de tatăl său pe covorul 
de frunze uscate. Din când în când o vulpe o zbughea speriată 
printre tufele dezgolite. Pușca tatălui izbucnea fără s-o rănească.
La malul pârâului fetița se opri și ascultă. Cântecul apei o îndemnă să 
rămână acolo. Își împleti o coroniță din frunze și din ultimele flori, o 
așeză pe cap și se privi în oglinda apei. Deodată, pe celălalt mal își 
făcu apariția un cerb falnic; coarnele mari se înălțau sfidând măreția 
stejarilor din apropiere. Ochii lui păreau să o roage ceva. 
Impresionată, Andrea rupse câteva fire de iarbă și i le întinse. Se 
apropia încet de el ca să nu-l sperie. Cerbul înțelese că nu-i nicio 
primejdie și o lăsă să-l mângâie. Cu multă duioșie fetița își plimba 
mânuțele pe blana lui. Descoperi cu tristețe o rană la un picior. În 
acele momente înțelese de ce bietul cerb o privi cu ochii rugători. 
Simți o durere sfâșietoare și se gândea cum să-l ajute. Îi spălă rana 
cu apă din pârâu; din frunze și din fire de iarbă formă un pansament 
cu care acoperi rana. Cerbul înclină capul în semn de mulțumire, iar 
fetița îi mângâie coarnele.
Ridicându-se cu greu, scoase un muget. Din depărtare primi un 
răspuns. Se întoarse și o luă încet pe malul apei până se pierdu în 
umbra pădurii. Fetița rămase privindu-l cu o bucurie nouă în suflet. 
La scurt timp tatăl își făcuse apariția. Se liniști când își găsi fiica. Fără 
vânat, dar cu o sacoșă plină cu bureți porniră înapoi spre casă.

Sebi - Timigeru Gabriel 



Basmul numit copilărie

Nu știu nici când și unde a început, nici când și unde se va 
termina. Tot ce știu este că sunt copil și trăiesc la maxim 
copilăria.
Copilăria este o lume fermecată în care orice se poate 
întâmpla. 
Mă joc cu prietenii, râdem, glumim, facem farse, iar grijile 
ne ocolesc cu încăpățânare. Cel mai mult îmi place când 
ne jucăm de-a v-ați- ascunselea, pe înserat. Mă ascund în 
cele mai bune locuri: în tufișuri, după grădini și niciodată 
nu sunt găsită.
Toate aceste jocuri, precum și prietenii îmi fac o copilărie 
de neuitat. 

Irina - Gafton Ioana Petronela



Suflet de copil - La pescuit

     Într-o zi frumoasă și călduroasă de vară, eu, Sandu și 
tații noștri am plecat la pește pe iaz. Apa era liniștită. Peștii 
săreau din apă să ne arate cât sunt de frumoși. 
Întinzîndu-ne bețele și lansetele am constatat că era o zi 
frumoasă de pescuit. În primele minute începuse să tragă 
lanseta. 
Primul pește veni la noi. În ochii noștri era o competiție 
între pescari. La finalul competiției eu aveam zece pești, 
iar Sandu unsprezece. Tatăl meu în schimb prinsese mai 
mulți decât mine, iar asta mă înfuria. 
Ziua era aproape gata. Noi am decis să aruncăm ultima 
oară. În acele clipe, peștii o zbughise peste sculele noastre 
de pescuit. Totul era frumos până prinsesem eu unul 
mare care îmi rupse undița, apoi pe a lui Sandu 
lăsându-ne păgubași de pescuit.
Acel pește cred că era cel mai mare din iaz și îl numiserăm 
„Legendarul”.
Acasă mama a curățat peștii, iar seara am făcut o tigaie de 
pește în ulei. A doua zi era o nouă competiție pentru mine 
și Sandu de prins pește, chiar dacă tații noștri ne 
învingeau mereu. Ce conta era că prindeam ceva și că ne 
distram făcând-o.

Ady - Sîrghe Adrian Eduard



Meseria de vis - Felician
Basmul matematicii - Cristina

Mama - Rebeca

Unirea
Alba



Şcoala Avram Iancu Unirea
Coordonator: Popovici Daniela 

Cea mai frumoasă experienţă din cadrul 
acestui proiect a fost să descopăr 

sensibilitatea elevilor noştri şi complexitatea 
emoţiilor şi trăirilor lor în situaţii de viaţă care 

nouă, adulţilor, ni se par, uneori,  fără 
importanţă.

Cel m
ai fr

umos m
oment din timpul proiectului Revista Creativ la Sat

Principală lecţie pe care au învăţat-o este că vocea lor trebuie să se facă 
auzită, că dacă au curajul de a-şi aşterne gândurile pe hârtie ele vor fi 
ascultate şi apreciate. Au învăţat să descopere şi să aprecieze valori.



Basmul matematicii

      De când am început să țes fir cu fir  în pânza matematicii, am 
observat cu un entuziasm enorm cât de specială a devenit  în timp 
aceasta pentru mine și ce loc important ocupă în viața mea.
 De când trăiesc printre unghiurile unui triunghi, proporțiile 
rapoartelor, „X”-urile ce mă imploră să le aflu valoarea, privesc totul 
mai mult ca pe o poveste exprimată prin numere.
 Cea mai interesantă si mai atractivă povestioară este cea a 
ecuațiilor. Întotdeauna păzită de mulți gardieni ce sunt așezați lângă 
gardurile porților, prinsă între zidurile rotunde, pătrate ale castelelor, 
privită de toți vasali din jurul său, prințesa ce nu-și cunoaște 
adevăratele valori, mă așteaptă pe mine, veche  prietenă, să o salvez 
și să-i descopăr puterea.                                                                          
 Dar nici concursurile animalelor pe anumite lungimi de teren, 
ce se mai numesc segmente nu se lasă mai prejos, având 
întotdeauna ceva special ce te va uimi.
 Matematica o mai pot defini și ca fiind un joc, în care trebuie să 
aflăm locul de întâlnire a celor trei prietene din triunghi, bisectoarele, 
poate cum trebuie să unim laturile triunghiului pentru a se lua la 
horă sau cum am putea afla ce „temperatură” au împreună 
unghiurile ce stau doar în jurul unui punct ce se gândește la frații lui 
ce împreună fiind, formează o dreaptă infinită.   
 Din punctul meu de vedere, această stilată doamnă, 
Matematica, o regăsim peste tot în jurul nostru și de aceea consider 
că este bine să o ai ca prietenă.

„Matematica este muzica rațiunii”- James J. Sylvester.

Petridean Cristiana



Meseria de vis

Începând să desenez puțin câte puțin pe pânza vieții mi-am dat 
seama că aceasta poate prinde culori frumoase dacă nu o risipești. 
Adesea m-am întrebat, atât eu, cât și cei apropiați: „Ce aș vrea să 
devin în viitor?”, dar nu știam ce să răspund datorită faptului că nu 
găsisem meseria preferată. Așa că am început să colind prin aceasta 
viața minunată în căutarea drumului meu. 
 Am observat că nu poți face orice meserie, trebuie să ai 
anumite calități și pregătire ca să poți profesa cu succes. Am început 
să visez la slujbele care  se bazează pe drept cum ar fi: avocat, 
procuror dar mi-am dat seama că nu sunt făcut pentru acestea. 
Mergând mai departe și aprofundând tot mai mult tainele vieții am 
bătut și la ușa informaticii. Acolo mi-a plăcut, dar nu mă văd 
petrecând o viața întreagă în fața calculatorului. În final, am  intrat 
cu avânt și pe ușa medicinii unde aveam să aflu că meseria de 
doctor îmi este predestinată. 
 Poate faptul că iubesc oamenii m-a făcut să aleg aceasta 
meserie, să le pot fii aproape şi să-i ajut pe toți să fie  sănătoși. Iubesc 
biologia și tainele corpului uman cu toate misterele lui. Cu fiecare zi 
care trece mă simt tot mai pasionat de acest domeniu și mă 
fascinează noile descoperiri din domeniu.
 Sunt foarte fericit că mi-am găsit slujba pe care o voi practica 
cu drag . Din momentul în care am simțit că acesta va fii drumul 
meu, răspundeam cu bucurie tuturor celor care mă întrebau ce 
vreau să devin în viitor și sunt hotărât să trec peste toate barierele 
pentru a-mi atinge scopul .     
 În final, izvoarele de informație mă vor ajuta să ajung de pe 
băncile școlii, ceea ce îmi doresc, un bun doctor, care să slujească 
pentru binele oamenilor.

Metea Felician



Mama

În familia mea, nu a fost cum îmi doream eu. În familia 
mea au fost mai mereu certuri şi bătăi. Dar în schimb am 
o mamă de nota 10. Pentru mine ea înseamnă totul. 
Pentru ea sunt mereu tare pe picioarele mele.
 Dacă aud că ea a păţit ceva, eu nu mai exist; doar 
trupul meu. Eu prin cuvântul mama înţelege iubire cu 
adevărat, un vis care e tot timpul împlinit şi dragostea de 
mamă.
 Chiar dacă situaţia mea şi asurorii mele nu e cum 
ne-am fi dorit noi, eu ştiu că mama mea, acolo unde e ea, 
departe de mine, se va întoarce după noi. O iubesc prea 
mult, încât nu mai ştiu cum să îi arăt în fiecare zi, oră, 
minut.
 O simt mereu aproape , chiar dacă ea e departe. O 
iubesc mult şi nimeni, absolute nimeni nu o poate înlocui. 
Aşa că deziua mamei îi ofer: multă dragoste, fericire şi 
respect din partea mea şi multă multă sănătate alături de 
familia sa.

Culcean Rebeca 



Sunt Pieton - Luca
Din suflet pentru 

localitatea mea - Ioana
Tradiţii - Nicoleta

Perşani
Braşov



Cel mai frumos moment din proiect , a fost 
momentul  prezentării” revistei Creativ la Sat 
Perşani- Sufletiştii “. Am remarcat bucuria şi 

satisfacţia din ochii copiilor expunându-şi  
munca celor două redacţii, din mâinile lor 

ieşind  lucruri demne de toată lauda.

Cel m
ai fr

umos m
oment din timpul proiectului Revista Creativ la Sat

Localitatea natală este un loc cu o mare încărcătură emoţională, un 
„vulcan” ce emană inspiraţie nemăsurată fiecăruia dintre ei, locuri, 

tradiţii ce parcă aşteaptă cu nerăbdare să fie explorate.

Şcoala Perşani Braşov
Coordonator: Şuviţeanu Micşunica 



SUNT PIETON

               De când eram mic, părinţii mei m-au învăţat să 
fiu  un bun pieton . M-au învăţat cum să traversez strada, 
spunându-mi să am răbdare, să privesc cu mare atenţie în 
ambele părţi şi apoi să traversez cu o viteză puţin mai 
mare, să nu zăbovesc traversând strada....
 Îmi amintesc momentul când am traversat prima 
dată strada singur și am avut mari emoţii.
De asemenea, mi-au spus atunci  -  când merg pe drum , 
să merg pe trotuare sau dacă nu sunt, pe marginea 
drumului deoarece trec multe maşini şi se pot produce 
foarte multe accidente.
 Eu încerc din răsputeri să respect regulile de circulaţie 
şi să fiu un pieton bun, de aceea eu le spun  copiilor din 
preajma mea și îi îndemn să respecte şi ei regulile de 
circulaţie pentru siguranţa lor.

Diaconu Luca



Din suflet pentru localitatea mea

Astăzi vom poposi la Perşani. Odată ce ajungi aici, îţi dai 
seama că este un sat de oameni gospodari şi un centru 
economic destul de dezvoltat. Este o adevărată sursă de 
izvoare istorice.
Consider că atenţia arheologilor ar trebui să se axeze mai 
multe spre această zonă. Sunt multe de spus despre 
Perşani.
De la intrarea în satul Perşani am senzaţia că m-am întors 
în timp, într-un loc frumos ca o doină populară, tăiat de 
drumuri cu pietriş alb, plin de iarbă şi copaci îngrijiţi, cu 
mute case viu colorate şi bine ntreţinute ce-şi arată cu 
mândrie porţile făgărăşene, frumos culptate după 
obiceiul locului. 
Din sufletul meu de copil vă spun că această localitate 
înseamnă locul unde eu am deschis pentru prima dată 
ochii. Înseamnă neamul meu, strămoşii mei, viziunea mea 
pentru magicul cuvânt “acasă”.

Toader Ioana Silvia



Tradiții de Paște  păstrate şi-n sufletul meu…!

Paștele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății.
Bogat  în semnificații, Paștele aduce în fiecare om lumina și pacea , când ne 
gândim la sacrificiul suprem , la jertfa pe care Mântuitorul  Iisus Hristos a dăruit-o 
lumii întregi.
Pentru mine copil fiind, lumina acestei sărbători are o strălucire aparte.
Pregătirile pe care familia mea le desfășoară în apropierea Paștelui sunt acum 
lucruri ce mi-au marcat frageda copilărie și sufletul făcându-mă să descopăr  
frumusețea și importanța acestei sărbători.
Postul, spovedania și împărtășirea reprezintă cele mai importante pregătiri pe 
care părinții mei  m-au obișnuit să le respect. Pe lângă acestea , tradițiile de a 
pregăti casa, grădina și de a  pregăti bucatele de Paște, reprezintă un adevărat 
dar primit și transmis de la părinți și de la bunici, deopotrivă.
Împreună cu bunicii pregătim grădina iar copacii înfloriți  și înmuguriți ne 
răspund presărând  petale de flori pe pământul prospăt arat , la fiecare adiere a 
vântului. 
Iarba verde și proaspătă  completează  peisajul grădinii care prinde viață sub 
razele calde ale soarelui.
Din timp, mama începe pregătirea drobului de miel, cozonacul și  pasca.
Ouăle roșii sunt cea mai mare bucurie pentru mine și sora mea. Ajutăm cu drag 
la înroșirea lor așteptând cu nerăbdare să  ciocnim la masă între noi frumoasele  
ouă  roșii, simbol al vieții. 
            Mirosul cozonacului ne umple casa , adaugând un plus atmosferei  
minunate de sărbătoare. Preotul care ne binecuvântează casa şi pe toţi ai ei 
aduce emoția profundă a Învierii Domnului nostru, Iisus Hristos. 
Toate acestea reprezintă adevărate daruri de suflet pentru mine în fiecare an, 
daruri pe care mi-am promis să le ofer la rândul meu copiilor mei atunci când 
viaţa mă va purta probabil pe alte drumuri şi voi avea şi eu

Burlan Nicoleta



Meseria de oier - Ioni
Păpuşa din cârpe - Naomi

Prietenii cântăreţi - Sebi

Cucorăni
Botoşani



Cel mai frumos moment din timpul 
proiectului “Revista Creativ la Sat” a fost cel în 
care a avut loc lansarea revistei. Invitaţii, atât 
cadre didactice, elevi, preşcolari, cît şi bunici, 

părinţi, foşti elevi ai şcolii, au participat cu 
drag la activitatea noastră.

Cel m
ai fr

umos m
oment din timpul proiectului Revista Creativ la Sat

Lecţia cea mai valoroasă pentru copii este îndemnul de a nu-şi uita 
rădăcinile, de a-şi cinsti profesorii, părinţii şi bunicii, străbunii, de a se 

strădui să înveţe cît mai bine, de a păstra tradiţiile. 

Şcoala Cucorăni Botoşani
Coordonator: Hriscu Cristina



Meseria de oier

     Tatăl mu este oier şi are în grijă cele 100 de oi ale 
sătenilor.
El m-a învăţat să dau mâncare şi apă oilor, să fac curat la 
stână, să le schimb paiele, să le mulg laptele gras şi bun şi 
să le duc pe imaş, la păscut iarbă.
Primăvara, oile fată mieluşei, iar când mai cresc, aleargă 
vioi prin ţarc pe lângă oi şi berbeci.
Ştiu că de la oi oamenii au multe foloase: carnea, blana, 
laptele pentru a obţine: caş, brânză, urdă, de aceea e 
important să le creştem şi să le îngrijim.

Ioni - Niţă Ionela-Anişoara



Păpuşa din cârpe

Când eram mică am primit o păpuşă în dar căreia i-am 
pus numele Aura. Era o sirenă cu ochii verzi, părul lung, 
mătăsos şi roşcat şi o coadă cu solzi în mii de culori, 
strălucitori. O îndrăgeam foarte mult şi mă jucam adesea 
cu ea.
Mama mi-a spus că, atunci când era mică, avea şi ea o 
păpuşă frumoasă pe care i-o cususe bunica din cârpe 
colorate. În loc de ochi avea două mărgele verzi, drept 
buze un năsturel roşu, iar părul era împletit din fire 
galbene de lână.
Pe vremuri, sau în zilele noastre, păpuşile le-au înveselit 
fetiţelor întotdeauna copilăria!

Naomi, eleva Nechifor Naomi



Prietenii cântăreţi

Într-o zi am fost în oraş cu tata la magazinul Carrefour şi 
mi-a cumpărat doi papagali. Ei au pene viu colorate in 
verde, albastru, alb, galben şi roz.
Papagalii mei au un glas ascuţit şi puternic de răsună în 
toată casa. Eu îi hrănesc cu seminţe şi le dau mereu apă 
proapătă să bea.
Ei sunt atât de nostimi, fluieră, cântă şi îmi strigă numele: 
,,Ionuţ! Ionuţ!”
Voi fi vesel mereu lângă papagalii mei câtăreţi: Coco şi 
Mimi!

Sebi, elev Sfetic Ionuţ-Sebastian



Copilăria mea - Ştefan Ionuţ
Pierdută în vie - Ionelia

Călătorie în viitor - Violeta

Piscu
Galaţi



Şcoala Piscu Galaţi
Coordonator: Petrea Ana Maria

Toate momentele au fost frumoase, începînd 
de la constituirea celor două redacţii şi 
terminând cu evenimentul de lansare. 

Fiecare etapă a avut farmecul ei şi a fost 
pregătită şi realiyată cu mare atemţie de 

către elevii noştri.

Cel m
ai fr

umos m
oment din timpul proiectului Revista Creativ la Sat

Lecţia cea mai valoroasă pentru copii este aceea că satul natal este un 
loc de poveste cu mare încărcătră emoţională, cu oameni muncitori şi 

sufletişti şi locuri minunate ce parcă aşteaptă sa fie explorate. 



Copilăria Mea

      Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa 
mea deoarece din lumea copiilor nu lipseşte veselia şi 
inocenţa. 
Sunt încă copil, iar sufletul meu zboară precum fluturii în 
lumina caldă a soarelui de primăvară. Primul meu gând se 
îndreaptă către mama şi către familia care m-a adoptat şi 
mi-a oferit o şansă la viaţă lipsită de griji. Deci, tristeţea ar 
trebui să lipsească din amintirile copilăriei, însă acest lucru 
nu a lipsit şi din copilăria mea. 
Până la vârsta de doi ani, nu am avut o viţă uşoară, mi-a 
fost greu, foarte greu, am luptat cu viaţa. La vârsta de doi 
ani Dumnezeu mi-a întins o mână de ajutor şi am ajuns în 
familia minunată în care sunt şi acum. Ştiu ce îmseamnă 
să iubeşti şi să fii iubit, iar acum nu mă simt nevoit să lupt 
cu viaţa. 
Toate aceste momente ale copilăriei mele vor rămâne 
proaspete în memoria mea şi vor fi un reper despre ceea 
ce înseamnă fericire. Cred că îmi voi putea păstra un 
zâmbet pe faţă indiferent de încercările prin care viaţa mă 
va purta. 

Ştefan Ionuţ Paraschiv



Pierdută în vie

Într-o dimineaţă, mama m-a trezit mai devreme pentru că 
ea şi cu bunica trebuiau să plece la vie. M-am dus la 
verişoara mea mai mare, Ionela. 
Mă jucam cu verişorul meu de gradul al doilea, fiul Ionelei. 
Mie mi se făcuse foarte dor de mama, deoarece aveam 
patru ani şi eram foarte ataşată de ea. Nu puteam pleca 
pe poarta din faţă, pentru că Ionela făcea treabă acolo şi 
mă vedea. M-am gândit să merg prin gardul de plasă din 
grădină. 
Acel gard ducea spre stradă, unde erau foarte multe gâşte. 
A trecut repede trecut printre ele şi din fericire am plecat 
de acolo fără ciupituri. Fiindcă casa mătuşii mele era 
foarte aproape de vie, mi-a venit uşor să merg. 
Necunoscând locul bine, am luato pe unde am apucat, 
mă duceam ba stanga, ba dreapta.
Într-un final m-au găsit nişte oameni care m-au dus 
înapoi la Ionela. 

Sava Ionelia



Călătorie spre viitor

     Când aveam doi ani, eu şi familia mea am plecat în 
Italia. Am stat acolo timp de 3 ani şi cîteva luni.
M-am întors în România când aveam 3 ani. Nu prea ştiam 
să vorbesc bine în română, dar am învăţat repede, 
deoarece mergeam la grădiniţă.
Prima mea prietenă a fost Cosmina, cu care încă mă 
înţeleg foate bine, şi încă mai suntem prietene. 
Cu toate că îmi place şi în Italia, România este ţara pe care 
o iubesc, şi aici este casa mea. Am foarte mulţi prieteni aici 
şi mă înţeleg cu toată lumea. Îmi pot face mult mai mulţi 
prieteni, deoarece în Italia nu sunt mulţi copii cu care te 
poţi înţelege sau juca. 
România este locul unde mă simt acasă şi unde este şi 
familia mea, prietenii şi rudele. 

Pîrlov Violeta Bobocel



Satul cu fiii lui - Ioana
Cum a devenit viaţa mea

 mai frumoasă - Valentina
Copilăria - Laura

Făcăeni
Ialomiţa



Şcoala Făcăeni Ialomiţa

Ideea de a face parte din grupul unei redacţii 
şi de a contribui cu ,,munca lor” a produs  cea 

mai mare emoţie în sufletele copiilor.  Am 
descoperit pasiuni extraordinare ale  celor ai 

căror paşi îi călăuzim spre viitor, am privit 
lumea prin ochii lor şi am înţeles realitatea 

zilelor noastre percepută de ei. 

Cel m
ai fr

umos m
oment din timpul proiectului Revista Creativ la Sat

Copiii, ai căror paşi îi călăuzim în cadrul şcolii, au talente deosebite care 
trebuie descoperite şi promovate. 

Coordonator: Dragomir Mărioara



Satul cu fiii lui

Astăzi mediul rural s-a schimbat foarte mult. Din poveştile 
spuse de bunici ne dăm seama că viaţa noastră se învârte în 
jurul internetului, telefonului sau a televizorului. Imaginea 
satului de demult, lumea satului pură, neatinsă de mass-media, 
de ciocnirea tuturor genurilor muzicale, ale modei, nu mai 
cuprinde doar oameni cu frica lui Dumnezeu care trăiau cu 
credinţa pură. Deşi viaţa de demult era mai grea, mai 
împovărată de capriciile timpului aceasta era trăită la 
intensitate maximă, fără griji. Aceste aspecte le putem regăsi 
într-un roman care apare ca o monografie a satului, Amintiri 
din copilărie de Ion Creangă.
           Casele ţărăneşti, simple din tula, chirpici şi paie, învelite 
cu papură, stuf, coceni sau nuiele ascundeau în interiorul lor o 
comoară, o zestre a timpului.
În zilele când claca încă se mai practică, fii satului împreună cu 
bătrânii se adunau şi fusele se învârteau iar din ustensilele 
acestea miraculoase ieşeau fire de lână că mai apoi trase prin 
război rezultau presurile şi carpete. Aceste obiceiuri erau 
însoţite de asemenea de notele melodioase ale cântecului 
popular.
           Junii satului se întreceau la sfârşitul săptămânii la horă 
satului. Se prindeau în joc cu mandrele roşii în obraji şi parcă 
pământul se rotea în jurul lor.
          Fiecare anotimp în splendoarea lui aducea bucurii 
nenumărate. Primăvara când totul revenea la viaţă şi satul se 
trezea şi forfotea precum furnicile. 

Vara ţăranii erau prinşi cu lucrul câmpului. Îşi creşteau şi îşi 
educau copii sub raza credinţei şi a bunului simţ.
          Toamna la culesul viilor, recoltatul roadelor şi multe alte 
treburi ale câmpului, copiii erau şi ei implicaţi pentru că 
reprezentau sprijinul părinţilor.
Iarnă la gură sobei, fiii satului se adunau în jurul bătrânilor 
pentru a le asculta trăirile şi povestirile. De asemenea prin 
jocurile lor înţelegem că ei chiar îşi trăiau copilăria.
Învăţătura nu era că acum, însă copiii erau dornic să cunoască 
şi işi respectau dascălii.
         Joacă... era un moment important căruia pe care copilul îl 
savura cu plăcere şi cu inocenţa. Dacă ar fi putut s-ar fi jucat 
până târziu în seara. Printre sirele de fân, la scăldat, prin livezi, 
prin toate locurile din sat care le stârneau interesul. Nu aveau 
cum să stea în casă, ci toate ziua râdeau la soare şi erau mai 
sănătoşi. Pe când acum copii stau mai mult în casă, în 
întuneric, la calculator, la televizor sau vorbesc la telefon, mulţi 
dintre ei nici nu mai ştiu cum arată soarele şi nici mirosul florilor 
nu îl mai apreciază.
       În opinia mea copii de acum sunt mult mai trişti decât cei 
care au fost. Fiii satului de acum au înlocuit costumul popular, 
cu straie chinezeşti, opincile cu pantofi fără valoare. Cozile 
împletite au fost înlocuite cu părul vopsit în toate culorile 
posibile şi tunsori băieţeşti.
          Dacă mai întrebi în ziua de azi un tânăr ce muzica prefera 
nu va răspunde că i-ar plăcea muzica populară ci muzica de 
club. Rar mai întâlneşti un tânăr care să admire cântecul şi 
dansul popular. 

Surdu Ioana



Chiar la mine în clasa am o colegă care cânta foarte frumos 
melodii populare şi de asemenea dansează în ansamblul şcolii. 
La noi în şcoala chiar există un grup de dans popular care a 
câştigat foarte multe concursuri de gen.
         Tradiţiile, obiceiurile şi sărbătorile erau respectate şi 
petrecute cu multă plăcere şi entuziasm. Mersul la biserică, 
colindatul erau evenimente care se respectau, însă acum sunt 
luate în derâdere. Cum să meargă la colindat sau la biserică un 
copil cu cercei în nas, în buză, sau cu frizuri excentrice pentru 
că oricum nu vrea.
Oricum şi dacă merg la colindat nu urmăresc decât să 
primească bani şi nu se duc din plăcere şi cu gând bun, ba chiar 
unii distrug gardurile sau porţile oamenilor.
        Un lucru totuşi e sigur, satul de azi nu mai este acelaşi cu 
cel de atunci şi în acelaşi timp şi tinerii satului s-au schimbat 
din cauza influentelor urbane.
Satul nu a murit, dar poţi descoperii toate misterele lui prin 
întoarcerea în timp cu ajutorul cărţilor, a bătrânilor satului şi 
prin reînvierea tradiţiilor.

                                                                                 

Surdu Ioana



Cum a devenit viaţa mea mai frumoasă

 Cândva, omul găsește adevărata fericire. Aceea îl poate ajuta. 
De obicei asta se întâmplă când ești copil. Găsești o carte, o serie de 
cărți, o pasiune, un desen la televizor, o materie preferată...
 Eu, de exemplu, mergeam în fiecare săptămână la biblioteca 
din comună și luam câteva cărți pe care le citeam acasă. Nu prea 
îmi plăcea să citesc, rar găsind o carte care să mă impresioneze. 
Toată treaba cu cititul o făceam din obligație. Era un moft personal 
ce trebuia satisfăcut. Mă gândeam că probabil cărțile îmi vor trebui 
și la școală. Dar asta nu se întâmpla. Nu prea mă interesa nici ce 
cărți citeam. Aveam un singur criteriu: să nu fie de pe raftul cel mai 
de jos. Acelea erau de copii mici, cu multe poze și imagini de 
colorat. Unele cărți nici nu le citeam.
 Însă, acum, pentru mine totul a devenit istorie datorită unui 
lucru important din viața mea.
 Într-o zi, când aveam o poftă inexplicabilă și care încolțise în 
mod subit în mintea mea, am fost purtată parcă de Dumnezeu 
către bibliotecă, de parcă avea să se  întâmple ceva remarcabil. Era 
ziua de 19 ianuarie, anul 2018, eu fiind în clasa a cincea, deci anul 
trecut. Afară era frig, deci din punctul meu de vedere, o atmosferă 
plăcută.
 În timp ce mă ănvârteam prin bibliotecă în căutare de comori, 
o întrebam pe doamna bibliotecară(care îmi este foarte dragă), ce 
carte interesantă aș putea găsi. Îmi propuse tot felul de titluri care 
nu mă impresionau deloc, până m-am oprit la biroul dânsei și am 
întrebat-o din nou ce carte aș putea citi. Mi-a spus atunci cu o voce 
care era ceva îmbinat  între plictiseală și speranță, deci, cu alte 
cuvinte, îmi propunea un ultim titlu care ar putea să-mi placă, și 
anume Seria Harry Potter.Acele două cuvinte mă cam lăsaseră

mască. Simțeam că știam și îmi era destinat să aflu despre el. Dar 
că știam de mai de mult, însă ideea nu ieșise la iveală. Chiar era un 
sentiment ciudat. Numele îmi suna vag în ureche, așa ca o pasăre 
care trece repede pe lângă tine.
 Am acceptat și am urmat-o pe doamna, într-un colț, unde era 
un calculator la care îmi făceam temele de școală ce necesitau 
informații de pe internet. În spatele lui era un flipchart care 
ascundea un corp de bibliotecă, pe care nu știu cum de nu îl 
observasem până atunci.
 Sus, pe un raft erau niște cărți care îți făceau cu ochiul, chiar 
dacă erau cam vechi. Parcă auzeam cum mă strigă seria de cărți: 
,,Vino! Vino și ia-ne!”. Doamna mi-a spus să iau primul volum din 
serie pentru că eu nu aveam habar despre ce ar fi vorba în serie. 
Însă eu am fost încăpățânată și am luat prima carte care mi-a picat 
în mână și care era ultima din serie, volumul opt (fanii Harry Potter 
îl pot considera ultimul volum, însă e o continuare scrisă doar 
parțial de autoarea seriei). Acela ere nou. Mi-am luat alte cărți  cam 
neinteresante și am plecat când începea să se însereze. Eram 
bucuroasă de noua mea achiziție, dacă o pot numi așa.
 Când am ajuns acasă însă, nu am înțeles nimic (mă refer și din 
ultimul volum, dar și din rezumat).
 După patru zile, pe 23 ianuarie m-am dus la bibliotecă și i-am 
recunoscut doamnei că nu am înțeles nimic. Bineînțeles, doamna a 
fost blândă și mi-a dat volumul I, Harry Potter și Piatra Filosofală, de 
la editura Egmont. Editura Egmont a tradus perfect seria, pe când 
editura Arthur și-a cam bătut joc. În fine, am citit volumul unu, apoi 
pe al doilea, apoi pe al treilea și de la al patrulea am început să mă 
uit la filmulețe pe internet, căci, după cărți s-au făcut și filmele! 
Astfel am prins accentul britanic și mi-am perfecționat engleza. Am 
citit și celelalte volume. Al șaptelea îl savurez. 

Radu Valentina Adriana



Cufărul cu zdrenţe - Andra
Prima şi ultima zi 

cu străbunica - Sara
Întoarcerea acasă - Alex

Lespezi 
Bacău



Şcoala Lespezi Bacău

          Întâlnirea cu jurnalista Raisa Beicu a fost 
pentru copii un eveniment extrem de 

emoționant. I-a admirat pe fiecare în parte, 
le-a dat autografe, au discutat ca și cum se 

cunoșteau de o viață.

Cel m
ai fr

umos m
oment din timpul proiectului Revista Creativ la Sat

Nu există pentru voi : ,, Eu nu pot!,, Eu sunt de la țară!,, ,,Voi trebuie să 
puteți, sunteți așa de frumoși , de deștepți, aveți o doamnă plină de 

entuziasm , TREBUIE SĂ REUȘIȚI ÎN VIAȚĂ! Orice este posibil pentru voi!

Coordonator: Ghiurcă Sorina



Cufărul cu zdrențe

 În martie, 1934 se năștea bunica mea, Elisabeta, fiica unui 
tâmplar sărac din satul Lespezi, județul Bacău.
Când s-a măritat,  bunica a primit în dar de la tatăl ei un cufăr cu 
zestre. Avea în el trei rînduri de haine și câteva șervete 
tradiționale. Asta era toată zestrea pe care a primit-o bunica 
mea.
Cufărul a fost ținut la loc de cinste în camera de curat.
 În zilele de sărbătoare, bunica mea mergea la cufăr și scotea 
costumul popular cu care se îmbracă la biserică sau la vre-o 
nuntă, sau la bâlciul din sat. După ce-au murit bunicii mei, 
cufărul a fost dus la noi acasă și urcat sus , în mansardă. Adeseori 
mămica mea merge la cufăr și se uită cu nostalgie la lucrurile 
rămase de la bunica . Sunt bucăți de ii începute la care lucra 
bunica și pe care nu a mai putut să le termine, gheme de toate 
culorile, o catrință, o traistă și câteva cămăși ale bunicii.  Chiar 
dacă cufărul este de  100 ani este în perfectă stare . 
 În exterior este vopsit cu albastru și sunt pictate flori de 
mac. Bunica avea trei surori, iar tatăl lor le-a dăruit la fiecare câte 
unul când s-au căsătorit. Ultimele cuvinte pe care le-a rostit 
bunica au fost către mama . Bunica era la spital și nu avea apă, 
mama a trimis o sticlă cu apă de acasă, iar bunica a sunat-o pe 
mami și a spus ,, apa a fost foarte bună!”acestea fiind ultimele 
cuvinte .

Redactor Andra



În vizită la străbunica

   În anul 2015 am cunoscut-o pe străbunica mea. Stătea pe 
prispa casei așteptând să vină un musafir în vizită. Era fericită 
când îi deschidea cineva poarta, dar mai ales când veneau nepoți 
la ea.
   Străbunicii îi plăcea să toarcă lână și să povestească prin câte a 
trecut ea.
   Avea în casă război de țesut, covoare, ștergare tradiționale. În 
camera alăturată  era o ladă mai colorată,  puțin mai ciudată.
   Curioasă am întrebat-o  pe străbunica:
-Ce se află în cutia asta colorată?
-Draga mea nepoțică, cutia asta se numește cufărul de zestre.
   Aici am păstrat ia veche și marama de borangic de când am 
fost mireasă, fotografii vechi in alb și negru și multe mărgele 
colorate.
    La plecare străbunica bună m-a strâns și eu am sărutat-o pe 
obraz. Am avut o strângere de inimă când am plecat de la buna 
si draga mea străbunică.
      Am aflat după ce dumneaei  a plecat la îngeri că mămica 
mea m-a protejat  și mi-a ascuns faptul că buna mea străbunică 
s-a înălțat la ceruri chiar în acea noapte.

Rotaru Sara Adriela



Întoarcerea acasă

Tatăl meu este în țara Germania, orașul Frankfurt. El este în 
această țară pentru a ne întreține. Tata se întoarce acasă de 
sărbători și ne aduce fiecăruia câte un cadou.
Când este acasă, casa este mai plină și nu te plictisești deoarece 
faci mai multe activități în aer liber. Când se întoarce  acasă, e o 
bucurie foarte mare pentru toata familia. În cazul nostru  
mergem până in stația unde unde îl lasă autobuzul, iar când 
ajunge acasă până și cățeii noștri încep să latre de bucurie .
 Când intră în curte el se bucură mult, mama deja are 
pregătit bucate și uneori și un tort făcut în casă . La masă 
începem să povestim. Ceea ce îmi place mult la tata este faptul 
că indiferent de situație el rămâne foarte calm.
 Părerea mea este că orice familie își așteaptă acasă tatăl cu 
multă dragoste!
 Aș dori ca tata să nu mai plece deoarece parcă aș avea un 
gol în suflet….

Alex



Copilăria - Luciana
Copilăria - Aurelia

Copilăria - Lavinia Nicoleta

Cuciulata
Braşov



Şcoala Cuciulata Braşov

Cel mai frumos moment din timpul 
proiectului a fost acela în care am citit 

compunerile copiilor, dându-mi seama că 
deşi suntem în mediul rural elevii au multă 

imaginaţie, implicare şi dorinţă de a participa 
la activităţi extraşcolare care să îi scoată din 
zona de confort, plasându-i în situaţii noi de 

colaborare şi cooperare. Mediul rural are 
mulţi elevi care merită strădania şi implicarea 

profesorilor lor!

Cel m
ai fr

umos m
oment din timpul proiectului Revista Creativ la Sat

Elevii au dat dovadă de seriozitate fiind foarte entuziasmaţi de rezultatul 
obţinut fiind apreciaţi de către profesori şi părinţi. 

Coordonator: Botoman Mariana



Copilăria

          Mi s-a cerut ca în câteva rânduri să descriu copilăria, 
deci asta o să fac.
          Prin ochii mei, copilăria este un sâmbure dintr-un 
fruct, chiar dacă este mic şi neînsemnat totuşi prin el se 
vede o nouă viaţă începută.
          Copilăria este o ramură dintr-un copac, depinde de 
ea dacă va da rod copacului sau va fi pur şi simplu o 
simplă ramură.
          Copilăria este acel moment din viaţă ăn care visurile 
apar şi se duc, în care totul este posibil.
          Copilăria este un caiet în care începem uşor să 
scriem şi momentele bune dar şi momentele rele, 
bucuriile şi dezamagirile.
          Copilăria este parfumul unei flori. Chiar dacă aceasta 
este aspectuoasă fără parfum ar fi incompletă.
          Copilăria este acel moment din viaţă în care ne 
formăm caracterul. Copilăria este o piesă mică dar 
importantă  dintr-un puzzle. 
          Aşa văd eu copilăria!

Dragoş Luciana



Copilăria

             Copilăria este cel mai frumos lucru din 
lumea-ntreagă. Este paradisul faptelor bune 
unde toate problemele dispar.
             Să fii copil este minunat.Totul în jurul 
tău este magic şi plin de bucurie. A fi copil 
înseamnă să fii fericit, să te joci mult şi să te 
bucuri de fiecare minut petrecut din copilăria 
ta, amintindu-ţi cu mult drag de întâmplările 
petrecute.
             Când este copil, fericirea stă în orice 
lucru mic devenind un lucru uimitor.
             Copilăria este unicul paradis pierdut în 
care nu ne mai întoarcem. De aceea trebuie să  
preţuim fiecare minut petrecut ca fiind copil.
             Iubesc să fiu copil!

Clem Lavinia Nicoleta



Copilăria

     Copilăria este ca un colţ de rai. Cu toţi am fost copii şi 
am trecut prin bune şi prin rele.
 Copilăria nu are niciun farmec fără juliturile din 
genunchi sau fără căyăturile de pe bicicletă. Copilăria este 
etapa cea mai frumoasă a vieţii. Când eşti copil doar te joci 
şi te distreyi nu sti ce este acea grijă. Sunt sigură ca noi toţi 
o dată în viaţă am furat dintr-o grădină nuci, mere, pere, 
corcoduşe, cireşe sau chiar şi struguri. Cu ani copilăriei nu 
ne mai întâlnim. Cândva vom regreta dorinţa de a fi mari 
şi ce nu am făcutân copilărie. 
 Îmi aduc bine aminte, cînd eram mică ce mult îmi 
plăcea să scriu. Puţin spune a scrie. Luam pixul în mână şi 
mâzgăleam sau mai făceam câteva litere.
 Aveam trei patru anişori, nu eram foarte mare. Când 
eram mică, anotimpul meu preferat era iarna şi chiar şi 
acum. Îmi plăcea zăpada care îmi era până la genunchi. 
Copilăria este un dar de la Dumnezeu de care o să ne 
reamintim la timpul respectiv.  

Aurelia Larisa



Mii de creioane colorate - Adina
De ce îmi plac drumeţiile  - Mirel

Pasiunea mea, lectura - Raluca

Izbiceni
Olt



Şcoala Primară Izbiceni Olt

Cel mai frumos moment din timpul 
proiectului "Revista Creativ la Sat" a fost acela 
în care elevii au dat frâu liber exprimării prin 

creativitate, iar mulțumirea a strălucit în ochii 
tuturor.

Cel m
ai fr

umos m
oment din timpul proiectului Revista Creativ la Sat

Cea mai valoroasă lecție pentru copii constă în provocarea de a fi ei 
înșiși, de a-și descoperi și pune în valoare abilități, de a interacționa, de a 

conștientiza importanța exprimării emoției.

Coordonator: Fulga Mihaela



Mii de creioane colorate

Încă din frageda copilărie, ai mei rămâneau uimiți văzând 
cum colorez.
Treptat, am constat că de fapt eram pur și simpu 
înnebunită după culoare. Orice vedeam, începeam să 
desenez. Apoi, în afara faptului că la început coloram 
foarte frumos, am deprins gustul desenului. M-am apucat 
de pictură dintr-o joacă. De fapt, desenul a fost primul 
care m-a motivat. Câți dintre copii nu au frumosul obicei 
de a-și desena marginile caietelor de școală? De la 
floricelele desenate în joacă pe marginea caietului, am 
ajuns la multe coli de hârtie pe care mi-am exersat mâna 
și creionul. Creioane de toate tipurile. La început am 
desenat lucruri simple, care cu timpul au devenit din ce în 
ce mai complexe. De la figuri de animale, oameni, la 
peisaje de primavară, toamnă, iarnă. Părinții mei, văzând 
cât de mult sunt pasionată de pictură vor să mă dea la o 
școală de arte plastice, unde pot învăța multe lucruri noi și 
astfel pot împlini visul tatălui meu de a deveni pictoriță. 
 Desenul mă relaxează, iar combinaţia elegantă a 
culorilor mă încântă. Pictura este un mod de a mă 
exprima într-un mod creativ și drăguț. 

Pencea Adina



De ce îmi plac drumețiile?

 Drumețiile îmi completează viața, ca pe 
un puzzle. Daca nu aș iubi mersul în aer liber 
nu știu ce mă făceam. Îmi place să vizitez 
diferite locații, parcuri naturale, rezervații 
până la țări și continente și chiar întregul 
pământul. Până acum am fost în trei țări: 
Grecia, Austria și Macedonia de nord.
 Mi-am făcut prieteni buni în aceste țări. 
Vreau să cuceresc toata Europa, apoi 
celelalte continente.
 Hai să descoperim lumea împreună!

Paţachia Mirel



Pasiunea mea, lectura

 Într-o zi la școală, doamna învățătoare ne-a întebat pe 
fiecare care este pasiunea noastră. Pasiunea mea este 
lectura, i-am răspuns! Deși sunt mică îmi place să citesc 
foarte multe cărți. 
 Această pasiune mi-a insuflat-o doamna învățătoare 
la clubul de lectură “Cărțile copilăriei” unde am citit mai 
multe cărți oferite în dar de Asociația Curtea Veche. Ea 
mi-a inspirat dragostea pentru cărți și din momentul în 
care am început să citesc, prin mâinile mele au început să 
treacă cărți minunate, cărți care mă făceau să uit de viața 
mea reală, cărți care parcă mă transportau în lumea 
poveștilor. Am descoperit astfel scriitori minunați, scriitori 
pe care îi adoram, scriitori care mă încurajau să nu 
părăsesc acest tărâm frumos. I-am îndrăgit pe Ion 
Creangă, Mihai Eminescu… Am pășit chiar și în lumea 
scriitorilor mai puțin cunoscuți, scriitori de dincolo de 
meleagurile noastre. 
 Lectura a fost și va fi o poartă spre evadarea într-o altă 
lume. Prin intermediul ei, am cunoscut secrete pe care nu 
bănuiam că le voi descoperi vreodată. Lectura m-a 
îndrumat să devin o persoană educată.

Vatafu Raluca



Vă mulţumim!



Obiceiuri şi tradiţii

Viaţa la sat

Oameni model


