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NOI SUNTEM ... 

 

 

Părinții spun despre noi 

că suntem frumoși și 

isteți, doamna 

învățătoare crede că 

suntem curajoși și 

curioși, colegii cred că 

suntem veseli și 

vorbăreți, iar noi.... Noi 

suntem ”Fluturași și 

Mașinuțe!” 

    Suntem ”Clasa 

buburuzelor”, asemeni lor 

suntem niște mici 

zburătoare la început de 

drum. Doamna învățătoare 

spune că suntem cuminți, 

puternici, deștepți, sinceri, 

ambițioși și foarte, foarte 

dragi ei. 



 

 

 

CLASA ABLINUȚELOR – aceeași 
copii harnici, silitori. Deși suntem 
în ultimul an și  un nr. mai mic de 
copii (11), totuși suntem plini de 
viață, cu multe realizări. Zumzăie 
ca și albinele în anotimpul 
primăvara. Am realizat proiecte 
împreună, excursii, drumeții, am 
râs și  am plâns împreună. Este un 
colectiv unit, ambițios, care știe să 
treacă peste greutățile ivite la 
școală, sunt prietenoși și se ajută 
reciproc. 

 
Suntem elevii clasei a III a, de la Școala 
Gimnazială Șintereag, judeţul Bistriţa-
Năsăud, clasa FLUTURAȘILOR. Cam 
mici!... veți spune. Dar nu-i nimic, căci 
avem timp destul să creştem şi să 
ajungem oameni mari! Doamna spune 
despre noi că suntem cuminți, inteligenți, 
ambițioși și buni prieteni. 
               Aceștia sunt FLUTURAȘII: Denisa, 
Patriția, Adelina C., Adelina L, Veronica, 
Julia, Mălina, Bianca, Lois, Izabela, 
Cristian, Cătălin, Raul, Florin și Lucian. 
 



 

Să scriem povești, să citim, să gătim, 

să cântăm, să ne ajutăm mămicile, să 

ne dăm pe bicicletă, să ne jucăm 

fotbal, să desenăm, să ne dăm cu 

rolele, să ne plimbăm.  

(Clasa I ) 

Vouă ce vă place să faceți? 

Să ne cunoaștem! 

 Nouă ne place... 

 

 

 

 



Dansul, muzica, sportul, 

pictura, matematica, și ... 

să trăim ”la maxim” ! 

 Clasa a II a 

 

                        

 
 

 



 

Nouă ne plac plimbările cu 

bicicletele sau cu rolele. Ne place 

actoria, ne place să desenăm, să 

pictăm, să citim, să cântăm. 

Ne place sportul: fotbalul, baletul și 

gimnastica. 

Suntem plini de viață și avem multe 

pasiuni.  

    Clasa a III - a 

 

 

 

 



 

 

 

Drumețiile și plimbările prin pădure 

sunt preferatele noastre. Ne plac mult 

cățeii, iepurii și caii.  

Ne place să cântăm, să dansăm, să 

desenăm. 

Energia ne-o eliberăm prin fotbal, iar 

alții prin box. 

Aceștia suntem noi și astea sunt 

pasiunile noastre. 

   Clasa a IV - a 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           Întrebări realizate de elevii clasei I. 

REPORTERI PENTRU O ZI 

Interviu acordat de dna. Director al Școlii 

Gimnaziale Șintereag: Pușcaș Gheorghina 

 

Reporter: De ce ați ales meseria de profesor? 

Dna Director: Bună întrebare! Pentru că iubesc 

copiii, acesta este motivul principal. 

Reporter: Ce faceți în timpul liber? 

Dna Director: În timpul liber încerc să mă refugiez 

în pasiunile mele... citesc, vizionez filme, ascult 

muzică. 

Reporter: Ne-ați sfătui să urmăm aceeași cale, cea de 

profesor? 

Dna Director: Da, e o meserie foarte frumoasă să 

lucrezi cu copiii. Ei îți dau energie și satisfacție zi de 

zi. E o meserie pe care nu o poți face decât dacă ai 

răbdare și iubești copiii. 

Reporter: Vă place să fiți profesor și în același timp 

director? 

Dna Director: Da, deși e foarte greu... îmi place 

pentru că pot să-mi realizez proiectele. 

Reporter: Cum vă împărțiți între a fi director și 

profesor la clasă? 

Dna Director: De fapt trebuie să mă împart între mai 

multe. Sunt atât director, profesor cât și mamă. E 

nevoie de o bună organizare a timpului. 

Reporter: Un sfat pentru copiii din ziua de azi. 

Dna Director:În primul rând să fie respectuoși, să 

știe cum să se comporte în societate, pentru că nu o 

să poți răzbi cu un comportament needucat, să învețe 

cât mai mult și să lupte pentru a-și îndeplini visurile. 

   

    Reporter: Irina Răiculescu 

Interviu acordat de dna. profesoară de Limba 

Română: Bongya Parasca 

 

Reporter:Care a fost motivul pentru care ați ales 

această meserie? 

Prof. : Pentru că vă iubesc! Pentru că iubesc 

oamenii și iubesc copiii. Îmi place cartea și-mi 

place să știu cât mai multe. 

Reporter: De câți ani sunteți cadru didactic? 

Prof.: De foarte mulți ani... de peste 25 de ani. 

Eram foarte tânără când am început, așa cum e și 

doamna voastră. 

Reporter: După atâția ani, v-ați gândit vreodată să 

vă schimbați meseria? 

Prof.: Niciodată! Niciodată, pentru că o să vedeți, 

dacă o să deveniți dascăli sau o să alegeți orice 

altă meserie pe care o faceți cu plăcere, pe măsură 

ce trec anii o să vă placă și mai mult. Nu mi-aș 

schimba meseria pentru nimic în lume. 

Reporter: Ce faceți în timpul liber? 

Prof.: Pentru că locuiesc la țară fac munci de 

sezon. Ce fac în primul rând? Citesc foarte mult 

pentru că trebuie să citim, iar noi profesorii tot 

timpul trebuie să știm mai multe. 

Reporter: De ce să citim? Cum ne ajută pe noi 

cărțile? 

Prof.: În primul rând atunci când deschideți o 

carte, textul acela o să vă transporte într-o lume 

imaginară. Voi sunteți stăpânii, vă puteți imagina 

personajele cum vreți voi, pe când cele pe care le 

vedem la televizor sunt alese de cineva.  Vă 

dezvoltă imaginația, puteți fi liberi și vă dezvoltă 

vocabularul. 

Reporter: Ce cărți recomandați copiilor, astfel 

încât să fie atrași spre lectură? 

Prof.: Cărți despre copilărie, despre aventurile 

specifice copilăriei, cărți despre animăluțe și cărți, 

deși e un pic cam devreme pentru voi, cărți despre 

istorie, despre trecut. Astea cred eu că o să vă 

placă. 

  Reporter: Miruna Prăjescu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Interviu acordat de dna profesoară de Limba Franceză : 

Zinveli Victoria 

 

Reporter: De ce ați ales să fiți profesor? 

Prof.: Am ales să fiu profesor pentru a-i ajuta pe copiii așa 

cuminți ca voi să intre în tainele limbii franceze, să 

descopere frumusețile acesteia, iar meseria de profesor este 

o meserie frumoasă. Este și grea , dar avem satisfacții când 

copiii au înțeles ceva din ceea ce noi le predăm , îi învățăm, 

îi educăm. 

Reporter: Cum era la școală când erați mici? 

Prof.: Este o întrebare care mă pune  pe gânduri. Când eram  

noi mici nu aveam atâtea posibilități, nu ne punea nimeni să 

învățăm, învățam  noi că așa trebuia. Fiind un copil de la țară 

voiam  să scap de munca câmpului care nu mi-a plăcut  

niciodată. Am încercat să-mi depășesc condiția. 

Reporter: Aveți o mâncare preferată? 

Prof.:Da, ca  oricare om, ca  oricare copil, am una și anume  

cartofii prăjiți. 

Reporter: Un sport preferat? 

Prof.:Nu-mi prea place sportul, dar totuși urmaresc 

atletismul. 

Reporter: O vedetă pe care o apreciați? 

Prof.: Să mă gândesc. M-ai luat așa prin surprindere.. 

Andreea Marin. 

Reporter: Ce m-ați sfătui dacă aș vrea să devin profesor? 

Prof.:Să te înarmezi cu multă, multă răbdare și să deții 

cunoștințe pentru a putea apoi să-i înveți pe ceilalți.  

 

 

Interviu acordat de dl. profesor de sport: Gabor Alexandru 
 

Reporter: De ce ați ales să fiți profesor? 

Prof.: Fiindcă îmi place să lucrez cu copiii. 

Reporter: Este greu ceea ce faceți? 

Prof.: Este și greu, dar și plăcut. Greu în sensul că unii copii 

sunt neascultători și alteori am satisfacția când faceți 

lucrurile exact cum trebuie. 

 

Reporter: Aveți o mâncare preferată? 

Prof. : Cartofii prăjiți... (râsete în clasă). 

Reporter: Un sport preferat? 

Prof.: Un sport preferat? Handball-ul și înotul. 

Reporter: O vedetă pe care o apreciați? 

Prof.: Hmm... de muzică sau din alt domeniu?  

Reporter: Oricare. 

Prof.: Andra . 

Reporter:Ce sfaturi mi-ați da dacă aș deveni profesor? 

Prof.: Să te implici cât mai mult, să te ocupi de elevi, să ai 

grijă să treacă mai departe pragul cât mai bine pregătiți. 

 

Întrebări realizate de elevii clasei a II – a. 

 

                    Reporter: Taloș Eduard 

 

 

Interviu acordat de dl. Profesor de religie: Carafa Alin 

 

Reporter: Care a fost motivul pentru care ați vrut să urmați 

această carieră? 

Prof: Nu cred că e doar un motiv. Faptul că din familie am 

fost apropiat spre rugăciune și bisericăși mai apoi am fost 

îndemnat de către părinții de la bisericile unde am cântat. 

Și aș spune eu dorința de a ajuta oamenii. 

Reporter: Sunteți mulțumit de decizia dumneavoastră? 

Prof: Da, sunt foarte mulțumit. 

Reporter: Ce părere aveți despre elevii dumneavoastră? 

Prof: Cineva spunea că fiecare elev e ca un diamant 

neșlefuit. E un lucru foarte adevărat. Atunci când sunt 

descoperite (diamantele) trebuie șlefuite. Așa sunt și elevii, 

niște pietre prețioase pe care noi le ajutăm să strălucească. 

Reporter: Ce mâncare preferați? 

Prof: Nu am pretenții la mâncare. Orice fel. 

 

Întrebări realizate de elevii clasei a III – a. 

 Reporter: Marcus Lois 

 



 

 

 Interviu acordat de Prăjescu Miruna 

și Răiculescu Irina – clasa I 

 

Reporter: Cum te numești? 

Miruna: Prăjescu Miruna 

Reporter: Câți ani ai? 

Miruna: Am 8 ani. 

Reporter: Ce mâncare preferi? 

Miruna: Cartofi pai. 

Reporter: Ce joc îți place? 

Miruna: V-ați ascunselea. 

Reporter: Ce-ți place la școală? 

Miruna: Să-mi fac prieteni noi. 

Reporter: Care e materia ta preferată? 

Miruna: Matematica. 

Reporter: Spune-mi un motiv pentru 

care îți  place de dna ta. 

Miruna: Mă ajută să fac forme 

geometrice. 

 

 

Reporter: Cum te numești? 

Irina: Răiculescu Irina. 

Reporter: Câți ani ai? 

Irina: Am 7 ani. 

Reporter: Ce mâncare îți place cel 

mai mult? 

Irina: Macaroane cu brânză. 

Reporter: Ce joc îți place cel mai 

mult? 

Irina: De-a v-ați ascunselea. 

Reporter: Care e materia ta preferată? 

Irina: Comunicarea. 

Reporter: De ce îți place să vii la 

școală? 

Irina: Ca să învăț. 

 

 

Interviu acordat de Eduard Taloș și 

Tudor Brândușe – clasa a II – a 

 

Reporter: Cum te numești? 

Eduard: Edi Taloș. 

Reporter: Câți ani ai?  

Eduard: 9 ani. 

Reporter: Ce mâncare îți place? 

Eduard: Pizza. 

Reporter: Ce planuri ai pentru vacanță? 

Eduard: Să merg la pești. 

Reporter: Spune-mi două lucruri pentru 

care o placi pe doamna ta. 

Eduard:Că nu ne ceartă și e blândă cu 

noi. 

Reporter: Ce jocuri îți plac? 

Eduard: Fotbalul. 

Reporter: De ce îți place să vii la școală? 

Eduard: Ca să învăț și să-mi văd colegii. 

 

 

 

Reporter: Cum te numești? 

Tudor: Tudor Brândușe. 

Reporter: Câți ani ai? 

Tudor: 9 ani. 

Reporter: Ce joc îți place cel mai mult? 

Tudor: Broasca. 

Reporter: Ce mâncare îți place? 

Tudor: Cartofii prăjiți. 

Reporter: Spune-mi două motive pentru 

care îți place de dna ta. 

Tudor: Ne dă exerciții clare de rezolvat și 

uneori are dreptate. 

Reporter: Ce o să faci în vacanță? 

Tudor: Să merg la pescuit. 

Reporter: De ce îți place să vii la școală? 

Tudor: Învăț foarte multe chestii, mă văd 

cu colegii și mă pot distra. 

Interviu acordat de Raul Cadar și 

Daniel Cârlig– clasa a III – a 

 

Reporter: Cum te numești? 

Raul: Cadar Raul Lucian. 

Reporter: Câți ani ai? 

Raul: 10 ani. 

Reporter: Ce mâncare îți place cel 

mai mult? 

Raul: Pizza. 

Reporter: Ce joc îți place? 

Raul: Fotbalul. 

Reporter:De ce îți place să vii la 

școală? 

Raul: Să învăț. 

 

Reporter: Cum te numești? 

Daniel: Daniel  

Reporter: Câți ani ai? 

Daniel: 10 ani. 

Reporter: Ce mâncare preferi? 

Daniel: Clătitele și cartofii prăjiți. 

Reporter: Ce jocuri îți plac? 

Daniel: Minecraft, Gforce, Fortnite. 

Reporter: Două motive pt care o 

placi pe dna ta. 

Daniel:E frumoasă și ne învață 

multe lucruri. 

Reporter: De ce vii la școală? 

Daniel: Ca să învăț și  să mă 

întâlnesc cu colegii. 

Reporter: Ce îți propui să faci în 

vacanță? 

Daniel: Deocamdată nu am  planuri, 

dar vreau să mă plimb, să merg la 

prieteni. 

 

Reporter: Nușfelean Denis 

Gabriel 



 

ÎN LUMEA FANTEZIEI 
PRINȚESA ȘI CRISTALUL 

 de Irina Răiculescu 

    clasa I 

Era odată un rege foarte bun care avea o 

fiică frumoasă foc.  Și prințesa avea o grămadă 

de jucării, fel de fel.  Într-o zi, fetița i-a spus 

regelui: 

-Tată, m-am plictisit de jucăriile mele! 

Regele îi dădu fetei un cristal mare și rotund. Și 

i-a spus: 

-Uite, un cristal!  Mi l-a dat bunicul meu. 

Cu sclipirea lui nu te vei mai plictisi niciodată. 

Prințesa s-a dus afară să se joace lângă 

fântână. Din greșeală fetița a scăpat cristalul în 

apă. Supărată, prințesa i-a spus regelui tot ce s-a 

întâmplat, iar regele a fost dezamăgit de ea.  

De atunci se spune că apa fântânilor este 

ca un cristal. 
 

TREI PRINȚESE 

    de Andreea Sătmar 

clasa I 

 

Într-un castel trăiau trei prințese. Ele erau 

surori. Pe cea mare o chema Gina, pe ce mijlocie 

Gigi, iar pe cea mică o chema Irina.  

Ele mai erau numite zânele pădurii. 

Prințesa Gina curăța copacii, Gigi aduna crengile 

uscate, iar Irina ajuta florile. 

 În fiecare primăvară împăratul se 

mândrea cu fiicele lui, cele mai harnice din tot 

ținutul.  
 

EPOCA DE PIATRĂ 

de Ciprian Singh - clasa I 

 

Au fost odată în Epoca de piatră doi prieteni 

buni.  Ei s-au dus la vânătoare și s-au întâlnit cu 

Parasaurolophus. Foarte speriați au fugit spre casă.  

A doua zi  s-au dus iarăși la vânătoare și s-au 

întâlnit cu un dinozaur mai mare,  Diplodocus.  Au 

crezut că vor fi mai curajoși, dar au început să tremure 

de frică și au fugit din nou acasă. 

A treia zi s-au întors la vânătoare și nu au mai 

găsit niciun dinozaur. Dintr-o dată Ciprian s-a trezit și 

și-a dat seama că totul a fost un vis. 
 

DRAGONUL NOPȚII 

de Martin Chiș - clasa I 

 

A fost odată demult un pui de dragon. Într-o zi, 

pe când se juca în pădure, s-a pierdut de părinții săi și a 

ajuns într-un sătuc.  

Au trecut ani, iar puiul de dragon a devenit un 

dragon mare și înfricoșător.  Pe el îl chema Dragonul 

Nopții pentru că era negru ca noaptea, avea unghii mari 

și era cel mai puternic dintre dragoni.  

Însă era un dragon bun și blând cu sătenii care l-

au crescut și îngrijit de mic și îi apăra de animalele 

sălbatice. 

  
 

POVESTEA LUI PLUȘ 

  de Miruna Prăjescu - clasa I 

 

Au  fost odată ca niciodată trei prieteni.  

De ziua ”Fiindcă te iubesc” și-au dăruit 

cadouri unul celuilalt.  

Pluș i-a dat lui Purceluș o cutie cu 

ciocolată și lui Tigru un balon. Cei trei erau 

prieteni de când erau mici. Se jucau împreună 

în fiecare zi. Într-o seară, Pluș s-a dus acasă la 

Tigru împreună cu Purceluș și au dat o 

petrecere în pijamale. Atâta gălăgie au făcut de 

au venit vecinii să îi certe. 

Ca să nu afle părinții lor, aceștia și-au 

luat la revedere și au plecat acasă, promițându-

și ca data viitoare să găsească un loc mai 

potrivit pentru o petrecere. 
 

FAMILIA DE LEI 

de Alexandru Bogolin - clasa I 

 

 A fost odată o familie de lei. Simbad era 

masculul familiei, iar  Kiara femela familiei. Simbad și 

Kiara aveau împreună un pui pe nume Kaion.  

 Într-o zi Simbad și Kaion au ieșit la plimbare . 

Dintr-o dată le-au ieșit în cale o haită de hiene. Au fost 

înconjurați imediat după ce au fost văzuți. Simbad s-a 

luat cu ei la bătaie. O hienă l-a prins pe Kaion. Când a 

văzut Simbad le-a spus: 

 -Lăsați-mi fiul în pace! 

 -Nu! spuse o hienă. 

Simbad s-a enervat și a folosit răgetul. 

 -Hrrr!!! Plecați sau o să regretați că mi-ați rănit 

puiul! 

 -Te prindem noi data viitoare, Simbad! spuseră 

hienele. 

 Simbad își întrebă puiul dacă e bine și se 

îndreptară spre casă. 

    



 

CURCUBEU 

de Natalia Răiculescu 

     clasa a II - a 

 

 A fost odată, pe un câmp cu flori de 

primăvară, un ou de fluture. Era mic și 

transparent. Încetul cu încetul, din acel ou a ieșit 

un fluturaș cu aripioare multicolore și fine.  

 Într-o dimineață fluturașul își întrebă 

mama: 

 -Cum mă cheamă pe mine? 

 -Pe tine te cheamă Curcubeu! 

 -Curcubeu? 

 -Da, Curcubeu! Pe tine te cheamă așa 

pentru că ai ieșit din ou primăvara. 

Apoi Curcubeu s-a dus la joacă împreună 

cu ceilalți fluturi. 

 -Pot să mă joc cu voi? 

 -Nu! 

 -Dar de ce? 

 -Pentru că ești un fluture urât. 

Și așa s-a dus el acasă plângând. Acolo 

mama l-a întrebat: 

 -Ce te frământă, Curcubeu? 

 -Nimeni nu mă apreciază. 

 -De ce? 

 -Pentru că sunt urât. 

 -De unde ți-a venit asta în cap? 

 -Ceilalți fluturi așa zic. 

 -Vreau să-ți spun ceva. 

 -Ce? 

 -Niciodată prietenii nu te văd cum te vede 

mama ta. 

 Fluturașul, auzind acestea, sări în sus de 

bucurie și zise: 

 -Cred că sunt cel mai bucuros fluture din 

lume!  

Și Curcubeu a mers din nou la flututrași. 

 -Îmi pare rău, spuse unul dintre ei. 

 -Vă iert, spuse Curcubeu. 

 -Haideți la joacă! se auzi. 

Curcubeu își făcu tot mai mulți prieteni. 

 

    

PETRECEREA 

de Rareș Beudean - clasa a II - a 

 Era o zi de primăvară. Albina Zaza mergea în stup. 

Peste tot albinele aranjau stupul pentru că diseară va avea 

loc o petrecere și totul trebuie să strălucească. 

 -Salut, Albinița! Ce faci? 

 -Bine, de abia aștept petrecerea. 

 -Și eu. Dar va trebui să facem lună și bec tot stupul. 

Albinița și Zaza au mers să vadă cât mai au de muncit. 

Zaza a spus: 

 -Doar jumătate de stup e gata? 

 -Da! a spus regina. Și eu aștept petrecerea. 

 -Trebuie să organizăm cumva lucrurile. 

După o vreme tot stupul s-a pus pe muncit.  

Toate albinele s-au dus la acea petrecere. Era 

muzică în tot stupul. A fost o petrecere frumoasă. 

    

FLUTURELE VESEL 

de Tudor Brândușe 

      clasa a II - a 

 

 Într-o zi de primăvară, toți fluturii ieșiră la 

plimbare. Ei se opriră să mănânce din flori, dar unul se 

pierdu de restul prietenilor.  

 El îi căută și îi căută, dar degeaba. Se opri pe o 

floare. Găsi o albină și o întrebă: 

 -Ai văzut o grămadă de fluturi? 

 -Nu, de ce? 

 -Că m-am pierdut de prietenii mei. 

 - Lasă că te ajut eu. Și îl duse la stupul de albine 

unde întrebă: 

 -Bună ziua! Pot sta aici? 

 -Depinde cât vrei să stai. 

 -Păiii... până îmi găsesc prietenii. 

 -Bine. Și îl primiră cu ospăț mare de miere. 

A doua zi începu să îi caute. Dădu de un vierme și 

îl întrebă: 

 -Ai văzut o grămadă de fluturi? 

 -Da, de ce? 

 -M-am pierdut de ei și de aceea. 

 -Au mers la dreapta. 

 -Mulțumesc! 

Merse la dreapta și dădu în sfârșit de ei. În final 

ajunse  acasă. Îl întrebă: 

 -Unde ai fost? 

 -Am fost pierdut prin câmpie. 

Și în sfârșit  își găsi prietenii și colegii. 

     



 

VULPIȚA CARE ERA MOTAN 

de Paula Motogna 

       clasa a II-a 

 

 Era odată într-o zi de primăvară, într-o peșteră, 

un vulpoi mic, pe nume Denis. El ieșea pe afară rareori. 

 Într-o zi mama lui plecase după câteva găini. Apoi 

spuse: 

 -Nu ieși din peșteră fiindcă sunt vânători în 

preajmă! 

 -Bine... 

Denis nu ascultă și din curiozitate ieși. Se pierdu de 

casă... Pe drum văzu un arici și îl întrebă: 

 -Știi unde găsesc ceva de mâncare? 

 -E un iepure în poiană. 

 -Îmi arăți, te rog? 

 -Da. Haide. 

Acolo se despărți de arici. Prinse iepurele , dar el nu știa 

că era un vânător în urma lui. Acesta îl prinse și îl 

închise într-o cușcă. Denis se obișnuise cu oamenii. Într-o 

zi aflase că el când era mic fusese furat de o vulpe de la o 

pisică. 

 De atunci Denis și-a făcut o familie și nu lasă 

animalele sălbatice să se apropie de el.  

    

 FLOAREA DIN GRĂDINĂ 

de Maia Herinean 

     clasa a II - a  

 

 Era odată o floare superbă, care trăia în 

grădină. Aceasta era multicoloră, frumoasă și 

mândră de ea. Dar din păcate nu era așa bună la 

inimă și era foarte încrezută. 

 Într-o dimineață a venit o râmă la floare și 

i-a cerut: 

 -Floare minunată, mă lași să beau un pic de 

apă  depozitată în rădăcinile tale lungi și 

puternice? 

Floarea spuse: 

 -De ce să îți dau apă din rădăcinile mele 

lungi și puternice? Du-te la altă floare mai urâtă 

decât mine! Nu merită să îți dau apă pentru că 

sunt cea mai minunată floare a pământului, iar 

dacă îți dau,  o să mă ofilesc. 

Râma se duse la altă floare, supărată fiind 

pe floarea multicoloră. 

 Într-o după-amiază, foarte călduroasă, 

soarele s-a supărat  pe floare și a ofilit-o pentru că 

s-a comportat așa urât cu râma. Floarea văzu că se 

ofilea și striga către soare: 

 -Soare, de ce mă ofilești? 

 -Deoarece te-ai comportat foarte urât cu 

săraca râmă. 

 Floarea îi spuse: 

 -Promit că n-o să mai fac așa ceva! 

 Floarea și-a învățat lecția. A învățat să fie 

bună cu toată lumea și cu lucrurile din jur. 

 

     

VULPEA ȘI IEPURELE 

de Antonia Miron Teodorescu 

     clasa a II - a  

 

 Într-o zi, o vulpe se duse pe lângă poiană și se 

întâlni cu un iepure care stătea într-o ceșcuță de culoare 

aurie. Vulpea voia să-l mănânce pe iepuraș și îl invită la 

un restaurant.  

Iepurașul zise: 

 -Ce frumos este aici! 

Vulpea răspunse: 

 -Da, am ales acest restaurant pentru tine. 

 -O, ce drăguț! spuse iepurașul. 

 Iepurașul nu știa că vulpea voia să-l mănânce. 

După câteva minute a venit plata. Vulpea n-avea bani și îi 

spuse iepurașului să plătească. Acesta a plătit și acum 

rămase fără bani. Când vulpea a adormit iepurașul i-a 

furat îmbrăcămintea și a fugit cu ea. După ce se trezi,  

văzu că nu mai are haine și descoperi că i-au fost furate. 

Vulpea le-a căutat în tot orașul și nu știa că iepurașul s-a 

deghizat într-o pisică și s-a dus la casa lui.  

Se spune că vulpea niciodată nu l-a mai  găsit, de 

aceea, de câte ori îi simte mirosul aleargă după el.                      

PRIMĂVARA 

   de  Beșa Simina Andreea 

    clasa a IV - a  

 

 A venit primăvara! Zăpada s-a topit, 

ghiocelul a început să iasă de sub stratul de zăpadă. 

 Copacii au început să înflorească și păsările 

migratoare s-au întors în țară, iar natura a prins 

culoare. Peste tot în natură sunt flori, verdeață, 

copaci înfloriți , zumzet de albine și ciripit de 

păsări. Soarele încălzește pământul rece, iar în aer 

adie un vânt ușor cu miros proaspăt. 

 Primăvara este un anotimp plin de magie și 

culoare 

     



 

TĂRÂMUL STELELOR 

                                                      

 de Ciocan Adelina Luciana 

clasa a III - a 

                              

       Cristina este o fetiță neascultătoare. În fiecare 

seară mămica ei încearcă s-o trimită la culcare  la ora 

la care toți copiii ar trebui să se culce. Dar Cristina 

mai are câte ceva de făcut de fiecare dată...   Într-o 

seară, mama îi promite o poveste pentru a adormi, o 

poveste despre o steluță care trăia cu surioarele ei  pe 

tărâmul stelelor. 

        A fost odată ca niciodată.... și glasul mamei duios 

continua povestea micii steluțe. Steluța era supărată 

pentru că nu strălucea atât de puternic ca surioarele 

ei... Cristina întreabă curioasă: 

       _Mamă, ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi povești? 

     _  Nu știu. Dacă nu ar fi, nu s-ar povesti... Cred că 

le-ar fi inventat mămicile pentru  ca puii lor să 

adoarmă fericiți. 

          Cristina adormi în curând fără a afla 

deznodământul poveștii. 

GLOBUL DE STELE 

de Drenția Cristian Ștefan 

clasa a III - a 

 

Când se lasă seara, am o deosebită plăcere 

să privesc cerul. Într-adevăr, lumina stelelor este 

atât de strălucitoare încât luminează tot pământul. 

Dacă stelele n-ar străluci atât de intens, tot 

pământul ar fi stapânit de întuneric. Visam că mă 

înalț spre cer… Totul era o minunăție. În jurul meu 

se forma un glob de cristal. 

 Din globul de cristal, așa cum îl numeam eu, 

stelele se transformau în luminițe. Aveam impresia 

că mi se -ntâmplă cu adevărat. Atât de frumos era 

totul încât îmi doream să nu mă mai trezesc din vis. 

Apoi, luminițele deveneau din ce în ce mai 

transparente... Simțeam cum pleoapele mi se 

întredeschid... 

      Călătoria mea stelară s-a încheiat. Privesc cu 

plăcere cerul în fiecare seară și-mi doresc 

continuarea visului. 

FAMILIA MEA 

de Ramona Cătălina Chiș - clasa a IV – a 

 

 Familia mea este foarte fericită și frumoasă. Ea este compusă din mama, 

tata, fratele meu și eu-Ramona.  

Mama mea este o persoană deosebită. Ea este calmă, iubitoare și 

înțelegătoare. Tatăl meu are grijă de mine, este grijuliu și mă simt de fiecare dată 

în siguranță când sunt cu el. Fratele meu e cea mai specială persoană din viața 

mea, ne ajutăm și ne respectăm reciproc. 

 Îmi iubesc familia și sunt mândră că fac parte din ea. Familia mea 

este cel mai de preț lucru al meu.  

      

PRIMĂVARA 

 

de Șutea Cristina Denisa 

   clasa a IV - a  

Crinul înflorește 

Ramura mai crește 

Iarba înverzește 

Simt miros de flori 

Trandafirul înflorește 

Iazul albăstrește 

Norii senini de pe cer 

Aduc vestea: Primăvara sosește! 

  

NATURA 

 

de Varga Diana - clasa a IV - a  

 

Primăvara întreagă natura se trezește la 

viață. Natura este importantă pentru noi toți de 

aceea trebuie să o protejăm. 

Trebuie să îngrijim copacii, florile, tot ce 

aparține de natură. Copacii trebuie să-i 

dezinfectăm de unele boli pentru că ei ne dau aer 

curat. Florile trebuie să le udăm pentru că și ele 

fac parte din natură. 

 Ce frumoasă este natura în 

anotimpul primăvara! 

    



 



 



 

 

Îndrăznește și bucătărește! 

Salată de fructe 

Ingrediente: 

1 pară 

1 portocală 

1 măr 

1 banană 

1 ciorchine struguri 

Se curăță fructele, se tau 

cubulețe și se amestecă. 

 Rețetă: Cristina Feierdi 

 Bomboane cu nuci 

Ai nevoie de: 

-câteva linguri de zahăr 

-un pumn de nuci 

Se pune zahărul într-o cratiță să se 

caramelizeze. Când este auriu se pun nucile 

și se amestecă ușor cu o lingură de lemn 

astfel încât să se acopere cu un strat uniform 

de caramel. 

Se răstoarnă totul pe o planșetă de ceramică 

și când e rece se sparge cu sucitorul. 

 Bomboanele sunt gata! 

  Poftă bună! 

 Rețetă: Irina Răiculescu 

 Griș cu lapte 

Se fierbe un litru de lapte. Când 

începe să fiarbă laptele se 

adaugă grișul treptat, 

amestecând continuu. 

Când s-a îngroșat se ia de pe foc 

și se pune într-un bol. 

Se servește călduț și cu dulceață! 

 Rețetă: Martin Chiș 

Înghețată de banane: 

Primul pas: mărunțește o 

banană sau două într-un pahar. 

Pasul doi: pune o lingură de 

banană mărunțită într-un pahar 

și lasă-l în congelator minim 3 

ore, se poate orna cu bombonele 

sau ciocolată. 

 Poftă bună! 

 Rețetă: Miruna Prăjescu 

 Cornulețe 

Ingrediente: 

150 gr smântână grasă 

200 gr untură de porc 

1 kg făină 

6 gălbenușuri 

un pic de sare 

Se amestecă, formați triunghiuri 

pe care le umpleți cu dulceață de 

care doriți și se bagă la cuptor. 

 Rețetă: Andreea Sătmar 

 Chec cu ciocolată 

Ingrediente: 

4 ouă 

6 linguri de zahăr 

4 linguri de ulei 

1 iaurt mic simplu 

2 vanilii 

100 gr ciocolată rasă 

8 linguri făină 

Se amestecă, se pune în tavă de 

chec și se bagă la cuptor. 

 Rețetă: Ciprian Singh 

Clătite 

Ingrediente: 

3 ouă 

200 gr zahăr 

500 ml de lapte 

40 ml ulei 

250 gr făină 

  Rețetă: Ionela Sătmar 



 

SLIME 

Ingrediente:  

-lipici lichid, 50 ml; 

-spumă de ras, două lingurițe; 

-un pic de apă, un sfert de linguriță; 

-glicerină boraxată sau Persil 

(activator) 

 Rețetă: Herinean Maia 

 Rețetă de banane coapte 

Ingrediente: 

4-5 banane 

100 gr brânză de vaci 

1 iaurt 

1 ou 

2 linguri miere 

Preparare: 

1.Tăiați bananele în jumătate și puneți-

le într-un vas mai mare ce poate fi 

utilizat în cuptorul cu microunde 

2.Amestecați brânza cu oul, iaurtul și 

mierea până obțineți o pastă cremoasă. 

Adăugați conținutul deasupra 

bananelor. 

3.Puneți vasul în cuptorul cu microunde 

pentru aproximativ 10 minute. 

Poftă bună! 

 Rețetă: Veronica Singh 

Cookies – fursecuri 

cu ciocolată 

115 gr unt 

100 gr zahăr alb 

100 gr zahăr brun 

1 ou 

1/2 linguriță praf de copt 

1 esență de vanilie 

175 gr făină 

150 gr fulgi de ciocolată 

Rețetă: Adriana Lois 

Mărcuș 

Bulete de cașcaval 

Ingrediente: 

300 gr telemea 

200 gr cașcaval 

100 gr făină 

1 praf de copt 

2 ouă 

mărar (opțional) 

Se fac biluțe și se pun la prăjit. 

 Rețetă: Antonia Miron Teodorescu 

Brioșe cu frișcă 

Ingrediente: 

6 ouă 

1 praf de copt 

500 gr zahăr 

200 ml lapte 

200 ml ulei 

3 plicuri zahăr vanilinat 

un praf de sare 

Se amestecă, iar compoziția se pune în forme pentru 

brioșe și se bagă la cuptor. 

  Rețetă: Antonia Miron Teodorescu 

Clătite americane – pancakes 

Ai nevoie de: 

-300 gr făină 

-60 gr unt topit 

-2 ouă 

-500 ml lapte bătut 

-2 linguri zahăr 

-1,5 linguriță praf de copt 

-1 linguriță bicarbonat de sodiu 

-1 praf de sare 

Se amestecă ingredientele solide. Se amestecă 

ingredientele lichide. Se încorporează lichidele în 

solide, dar fără a amesteca prea mult. Apoi se lasă 

la frigider 30 minute. 

Se coc la foc potrivit.  

 Poftă bună! 

   Rețetă: Natalia Răiculescu 
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ȚINUTE BĂIEȚI 



 

Șarpele cu clopoței este cel mai periculos 

șarpe.  Cel mai periculos șarpe cu clopoței este 

din America de Sud. 75 % dintre victimele 

umane au murit prin asfixiere. 

 Maia Herinean 

  Clasa a II - a  

Liliecii sunt orbi. Acest mit a luat naștere ca urmare a faptului 

că liliecii sunt activi o dată cu lăsarea serii, dar în realitate 

lucrurile nu stau așa. Este adevărat că sunt specii de lilieci 

care nu au o vedere așa de bună, iar aceste specii se ajută de 

ecolocație (emiterea unor ultrasunete cu o frecvență înaltă). 

Cu toate acestea, sunt și specii de lilieci (cei care se hrănesc cu 

fructe) care sunt activi doar pe timpul zilei și se orientează 

excelent cu ajutorul vederii.  

  Antonia  Miron Teodorescu 

    Clasa a II - a 

 

Știați că caracatița are 3 inimi? Primele două se 

ocupă să transporte sânge exclusiv la branhii, în 

timp ce cea de-a treia are rolul de a pompa sânge 

în întreg corpul. 

  Tudor Brândușe 

   Clasa a II - a 

 

 

Dansul sportiv este o categorie aparte 

care presupune mai ales performanța 

sportivă. Concursurile de dans sportiv 

se desfășoară după anumite reguli pe 

care le respectă fiecare pereche. 

 Șutea Cristina – clasa a IV - a 

Ciorile sunt cele mai inteligente păsări din 

lume. Mult mai inteligente decât bufnițele 

și păsările de pradă și cu mult mai istețe, 

descurcărețe și șmechere decât papagalii. 

 Tudor Brândușe  

  Clasa a II - a 

În Delta Dunării trăiesc două plante carnivore: 

otrâțelul de baltă și aldrovanda. Delta Dunării 

cuprinde cea mai mare întindere compactă de 

stufăriș din lume. 

 Hiticaș Robert - Clasa a IV - a 

... în unele regiuni oamenii își încing 

mijlocul cu crenguțe sfințite de salcie, 

cu credința că alungă boala sau o înving 

cu o mai mare ușurință. 

 Chiș Ramona – clasa a IV - a 

Vlad Țepeș era vărul lui Ștefan cel 

Mare. Ștefan a purtat 36 de bătălii 

din care a pierdut doar două. 

 Timoce Alesia – clasa a IV - a 

Trupul lui Mihai Viteazul se află într-un loc necunoscut, 

în pământul Transilvaniei. 

Hartmann Art Magio Err – clasa a IV - a 

Meduza Turritoposis Nutricula 

este singurul organism nemuritor 

de pe pământ. 

 Veronica Singh  

         clasa a III - a 

Urșii polari femele dorm mai 

mult iarna decât masculii. 

 Cătălin Pop  

 clasa a III - a 



 

 

    

 

  

Harta României                                     Iepurașul buclucaș!   Fata babei și fata moșneagului              

Elevii claselor I și II        Elevă: Cristina Feierdi – clasa I  Elevă: Miruna Prăjescu – clasa I       

            

Goana după ouă      Proiect: ”Patria mea    Forme de relief: La câmpie 

Elev: Ciprian Singh – clasa I                Elevă: Irina Răiculescu – clasa I  Elevii clasei a II - a 

: 

Forme de relief: La munte   La deal -pictură          La munte 

Elevii clasei a II – a    Elevii clasei a II – a   Elevii clasei a II - a 

Forme de relief: La deal   La munte – pictură   Forme de relief: La câmpie 

Elevii clasei a II – a    Elevii clasei  II – a   Elevii clasei a II - a 



 

 

 

 

Plantăm floricele               Învățăm să scriem  Halloween   Turnul Eiffel 

Elevii clasei a IV –a     Ramona Chiș  Elevii clasei a IV – a                  Elevii clasei a IV – a 

Erupția vulcanului     Pictăm, decupăm, lipim Oul de Paște    Puișorii 

Elevii clasei a IV –a     Elevii clasei a IV – a   Elevii clasei a IV – a  Elevii clasei a IV - a 

 

Copaci înfloriți         Copac  înflorit       Iisus din Nazaret       Dulce 

Elevii clasei a III –a           Elevii clasei a III - a       Elevii clasei a III – a      Elevii clasei a III - a 

Desene în creion                                  Desen în creion                     Desen în creion                 Pisicuța Kitty 

Elevii clasei a III –a           Elevii clasei a III - a       Elevii clasei a III – a      Elevii clasei a III - a 



 

 

Gigi intră la frizerie și coafeza îl întreabă: 

-Cum vrei să te tund? 

-Chel și gratis!  

  Tudor Brândușe – clasa a II - a 

Tatăl vine de la creșă cu copilul. 

Mama își pune mâinile în cap. 

-Măăă!!! Ăsta nu e copilul nostru! 

Tatăl foarte mirat spune: 

-Ce importanță are? Mâine îl ducem 

înapoi. 

 Maia Herinean – clasa a II –a  

-Tată, tu poți scrie cu ochii 

închiși? 

-Nu știu, să încerc! 

-Bine. Atunci stinge lumina să îmi 

semnezi și mie carnetul de note 

pentru școală! 

 Chiș Ramona  

                       clasa a IV - a -Mami, mergem la concert mâine? 

-Nu! Mâine ai școală. 

-Mâine e vacanță! 

-Cu ce ocazie? 

-Cu ocazia ”Lenei naționale” .  

Hiticaș Robert – clasa a IV - a 

 

-Fiule, ți-am cumărat manuale 

pentru școală, au fost foarte 

scumpe...așa că ai grijă de ele! 

-Bine, mamă! Nici nu mă ating de 

ele. 

          Timoce Alesia – clasa a IV -a -Ionuț, de ce l-ai lovit pe Andrei? 

-Fiindcă mi-a zis hipopotam acum trei 

luni. 

-De ce l-ai lovit tocmai acum? 

-Doar acum am aflat cum arată un 

hipopotam. 

      Hartmann Artos Magio Err 

            clasa a IV –a  

Ce e verde și aleargă prin pădure?  

O haită de castraveți ambițioși. 

 

Două vaci croșetau. La un moment dat una 

spune: 

-Muuu! 

La care cealaltă: 

-Vai , dragă, mi-ai furat vorba din gură! 

 Cadar Raul – clasa a III - a 

-Ce capitală are Marea Britanie, 

întreabă profesorul? 

O voce din spatele clasei: 

-Dar ați spus să învățăm capitale 

de țări, nu de mări. 

     Timoce Alesia – clasa a IV - a 

 

De ce nu e bine să le spui bancuri 

ardelenilor zâmbăreți sâmbăta? 

Pentru că se relaxează prea bine. 

 

-Dacă te doare dintele trebuie să 

mergem la dentist. Sper că nu ți-e frică. 

-Nu, tăticule. 

-Așa te vreau, curajos. Să știi că 

dentistul nu-ți face nimic. 

-Dacă e așa, atunci ce rost are să-l 

deranjăm? 

      Veronica Singh – clasa a III - a 

De ce nu poate o blondă să scrie 

11?  

Pentru că nu știe pe care „1” să-l 

pună în față. 

 

-Astăzi am fraierit un taximetrist. 

-Cum? 

-I-am dat bani și nu m-am urcat în 

el. 

     Patriția – clasa a III - a 

• De ce sunt pisicile bune la 

jocurile video? Pentru că au nouă 

vieți. 

• De ce a traversat găina strada? 

Pentru că avea treabă dincolo. 

• Ce devine o pisică după ce 

împlinește 3 zile? O pisică de 4 zile. 

        Drenția Cristian – clasa a III - a 

 

-Mami, Ghiță mi-a spart păpușa 

de porțelan! 

-Vai, Alinuța, dar cum s-a 

întâmplat? 

-Păi.... i-am dat cu ea în cap. 

  Drenția Cristian – cls  a III - a 

Cum se numește un câine 

care strănută? 

   Chiuaua!  

        Cătălin Pop  

               Clasa a III - a 



 

 

 

ELEVII CLASEI I 



  

ELEVII CLASEI A II - A 



 
 

ELEVII CLASEI A III - A 



 

ELEVII CLASEI A IV - A 

 

 



 

 

 

În primul număr al revistei „ Micii școlari ” 

ne-am gândit că ar fi indicat să ne cunoaștem.  

Într-o societate care ne îndeamnă să fim din 

ce în ce mai solitari, egoiști, vanitoși, elevii noștri 

pot să spargă tiparele și să-și strângă legăturile. Ei 

sunt viitorul, sunt frumoși atât pe dinafară cât mai 

ales la suflet, sunt prietenoși, gândesc pozitiv, 

curioși, darnici, respectuoși, energici. Noi toți 

(părinți, cadre didactice) trebuie să lucrăm 

împreună la educația lor, care nu se referă doar la 

predarea materiei, ci mai ales la formarea lui ca 

individ pentru un viitor mai bun într-o lume în 

continuă schimbare.  

Acestea fiind spuse așteptăm sugestii pentru 

numerele viitoare ale revistei. Ce teme / subiecte 

credeți că ar trebui abordate într-o revistă școlară 

dedicată ciclului primar? Ce ar trebui schimbat? Ce 

v-a plăcut / nu v-a plăcut în această revistă?  

 

 

 

 

 

 

Adrese: 

Școala Gimnazială Șintereag, nr 209 

Email: sintereag_sc@yahoo.com 

           oana_czr@yahoo.com 

           matesgabriela@yahoo.com 

 

Vă mulțumim! 
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