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Revista „Orizonturi deschise spre Europa” își propune popularizarea și promovarea
imaginii școlii în mijlocul comunității. Scopul central al revistei este de a evidenția
micile talente și de a face cunoscute idealurile, visele și ideile elevilor din școala
noastră.
Al 14-lea număr al revistei „Orizonturi deschise spre Europa” reprezintă o nouă
realizare didactică și profesională, atât pentru elevi, cât și pentru profesori.
Subiectul acestui număr este tentant, atrăgând participanții ca un magnet și
provocându-i la creație. Anotimpul toamna este cântat în feluri diferite, pictat în
culori roșiatice-gălbui, dovedindu-se astfel că imaginația elevului este un izvor nesecat
de creație.
Evadarea în spațiul magic al fanteziei pentru a recrea imaginea ideală a lumii este
acceptată în aceiași măsură de elevi și cadre didactice.
prof. Marius Cosmin Pintea
Centrul de Documentare si Infornare
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A sosit toamna
ISPAS Andreea, cls. a IV-a
Toamnă bună și frumoasă
Ai venit la noi acasă
Punând struguri dulci pe masă
Și legume din grădină
Culese de gospodină.
Păsările călătoare
Ele-n stoluri se adună
Și spre țările cu soare
Pleacă toate împreună.

Toamna
Coltor Elena, cls. a VIII-a B
Toamna frunzele colindă
Ca un greier sub o grindă,
Vântul bate-ncet în geamuri,
Iar noi stăm la gura sobei.
Așteptând iarna să vină
Cu geroasa-i pelerină,
Cu fulgi mari căzând din ceruri
Așternându-se pe dealuri.

Toamna
BOCA Manuela, cls a IV-a
A venit toamna aurie,
A plecat bătrâna ciocârlie,
Și rândunica s-a dus cu ea
Să-i care povara grea.
Codrul verde s-a vestejit,
Și frunzele au murit,
Copacii au îmbătrânit
Florile toate s-au ofilit.
Toamna ne îmbogățește
Cerul încet se albăstrește,
Parcă ar fi un lucru sfânt.
Astăzi ploaie, mâine vânt!

Toamna
PRECUP Laurențiu, cls. a IV-a
Sunt acum struguri și mere
Dar nu mai sunt rândunele.
Multe flori sunt vestejite
Frunzele-s îngălbenite.
Iar pomii rămân goi
S-a dus vara de la noi,
Păsărelele-au plecat
Frunzele s-au scuturat.
Vântul suflă și ne zice
Uite vine iarna rece
Cu zăpadă și cu ploi
Să ne pregătim și noi.
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E toamnă iar…
NERGHEȘ Ciprian, cls a VIII-a B
E toamnă iar…
Și frunzele îngălbenesc
E toamnă iar
Și merele se înroșesc.
E toamnă iar…
Și rândunelele au plecat
E toamnă iar,
În fascinantul sat.
E toamnă iar…
Și fructele se coc
E toamnă iar,
Și în cămară nu mai este loc.
E toamnă iar…
Și iarna cu pași repezi vine.
E toamnă iar,
Și apa-ngheață, și eu mă dau pe
patine.

A venit toamna
CRIȘAN Cristian, cls. a V-a B
A venit toamna ruginie
Pleacă vechea cicârlie
și rândunica merge după ea
ca să-i ducă povara grea.
și codrul verde s-a vestejit
și frunza galbenă a murit.
Copacii au îmbătrânit,
Iar florile s-au ofilit.
Toamna se-mbunătățește,
Cerul de azur se-n veselește
Parcă-ar fi un lucru sfânt
Azi e cald, mâine e vânt.

Toamnă repede-ai venit
NEGREA Denisa, cls a VIII-a C
Vară, vară călduroasă,
Nu știu ce s-a întâmplat
Așa pe neașteptate
Dintr-o dată ai plecat.
Soarele nu încălzește
Frigul s-a cam instalat
Ploaia nu mai contenește
Păsările au plecat

Toamna
SÂNTANA Leon, cls. a VI-a
Toamna frunzele sunt ruginii.
Vântul le atinge-ncetișor
Și mai zboară când și când
Unele din pomișori
Sub privirea unor nori.
Bruma cade peste vii
Rodul toamnei timpurii
Soarele ieșind din nori
Topește bruma de pe flori.

Toamnă, ai venit cu ploi
Și cu zile-ntunecate
Și copacii arămii
Și-un covor de frunze moarte.
Legume și fructe dulci
Toamna-i darnică și plină.
Toate în dar ni le aduci
Poate iarna tot să vină.

Toamna
LUPENCEA Marius, cls. a VI-a

Toamna
BOGDAN Bianca, cls. a VI-a
Toamnă mândră și bogată,
Ai sosit cu vreme rece,
și-ai adus un vâticel
Ce se cheamă brumărel.
Covoare multicolore
Se așează pe cărare
Pe pământul ruginit
Ploaia rece a venit.

Mărul
SUMZUIAN Loredana, cls. a V-a A

Din pomul verde și frumos
Mai cade-o frunză , încă una...
și se așterne covor pufos
Așa e toamna-ntotdeauna!

Măr eu mă numesc
În livadă locuiesc
Primăvara înfloresc
Iar vara eu rodesc.

și păsările zi de zi se duc
Și vezi doar una câte una
Precum o frunză-n vârf de nuc
Așa e toamna-ntotdeauna!

La toți roade dăruiesc
Pe copii eu îi iubesc
Căci Dumnezeu m-a înzestrat
Cu acest dar, chiar minunat.

Toamna rece mohorâtă
Rade tot în calea ei
Creanga pomului stă mută
Amintindu-și flori de tei.

Când vine toamna cea bogată
Frunzele-mi cad toate-oadată
Și noi rămânem singurele
Numai noi pe rămurele.

Pe alei aleargă vântul
Se aud frunze foșnind
Pașii se lovesc de gândul
Ce în toamnă îl cuprind.
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TOA
Anotimpul belșugului

Toamna

A sosit toamna. Diminețile și serile sunt mai
friguroase ca până acum. Rareori soarele mai apare de
după nori, dar razele lui nu mai sunt atât de puternice.
Zilele sunt mai scurte, iar nopțile mai lungi.
Din grădini se culeg ultimele legume: ardei,
vinete, morcovi, capă, cartofi, varză și salată. În unele
dimineți cade bruma și totul se îmbracă într-un covor
de frunze moarte. Peste tot sunt nuanțe de galben,
maroniu și roșcat.
Animalele și-au adunat provizii pentru iarnă. Păsările
călătoare s-au pregătit de plecare. Din livezi au fost
adunate fructele: mere, pere, nuci, gutui, prune, iar
din vii se culeg strugurii.
Gospodinele prepară gemuri, dulcețuri și
compoturi pentru iarnă, au pus castraveți și gogoșari
la murat și au făcut zacuscă.
Deși toamna este un anotimp ploios și friguros
este cel mai frumos, fiind bogat și rodnic.

Stau adesea și mă gândesc de ce anotimpul
toamna este atât de diferit față de primăvară. Este cu
mult mai tristă, dar este și specială: doar în acest
anotimp poți vedea câmpul mirific care arată precum
un tablou pictat de pictori celebrii, picurii de ploaie
sunt precum cristalele, iar culorile mirifice dau un
aspect special acestui anotimp.
Dar toamna aduce și mici neplăceri. Când vezi
copacii care mai au doar câteva frunze care stau și ele
să cadă, îți dai seama de schimbarea făcută odată cu
venirea anotimpului rece.
Acum munca oamenilor este în toi. Strugurii
zemoși și dulci sunt culeși pentru obținerea vinului,
prunele la rândul lor au fost culese pentru țuică, se
culege porumbul și se adună nucile.
Frigul le dăunează tuturor vietăților și le
îngreunează munca: veverițele își construiesc
culcușurile pe care le vor umple cu alune și ghinde,
ursuleții blănoși își repară bârlogurile, căptușindu-și cu
fân pentru a putea hiberna în liniște toată iarna, iar
păsările care rămân și nu pleacă în țările calde își
caută adăposturi mai călduroase.
Unii oameni consideră toamna un anotimp
urât și ploios, dar eu îl găsesc special prin culorile cu
care îmbracă natura.

MOLDOVAN Denisa Simona, cls. a IV-a, Valea Vințului.

Toamna
PIENAR Raluca, cls. a VIII-a B
E toamna romantică a viselor mele
Sunt frunze ce cad pe pământ
Visez și mă-ngân cu ele,
E vraja
Vraja miresmei de frunze uscate
Dansând sălbatic se aștern covor.
E toamna
Copacul ce freamătă neîncetat
Privește smeț iară cerul
„A mai trecu o vară”... privind
Albastrul înalt.

FĂCĂLEȚ Petruța Nicoleta, cls a IV-a, Valea Vințului

O, toamnă!
Ești romantica vrajă a viselor mele
Ești rugă și cânt și iubire
Visând eu mă-ngân totdeauna cu ele...

6
Orizonturi deschise spre Europa, nr. 14, 2010

MNA
Toamna, regina frunzelor arămii

Toamna

Zâna îmbrăcată cu rochie țesută cu fire de aur a
sosit în caleașca ei de frunze moarte.
Soarele trandafiriu își pierde din strălucirea de
astă vară. Lacrimile lui septembrie udă pământul. Cum
a venit, toamna a luat straiele împărătești ale
copacilor. Pe jos s-a așternut un covor de frunze
multicolore. Păsările au plecat în mii de stoluri în țările
calde unde este cald tot timpul. Acum nu se mai aude
cântecul dulce al privighetorilor ce au cântat toată
vara. Florile se apleacă veștejite la pământ. Gâzele
micuțe amorțite de frig caută adăpost sub stratul gros
de frunze moarte. Fluturi colorați în mii de culori sunt
ascunși de frigul aspru al toamnei. Toți oamenii strâng
recoltele trudite cu atâta silință. soarele cu puțina
strălucire pe care o mai are mângâie pământul
amorțit. Frunzele plutesc ca niște bărcuțe. Încurând
încep ploile de toamnă. Norii cenușii împăienjenesc
cerul senin. Frigul toamnei culcă animalelele în vizuini.
Clinchetul clopoțelului cheamă copiii în clase.
Toamna are o mulțime de bucurii. Toamna este
cel mai bogat anotimp.

A venit toamna. Frunzele copacilor au devenit
ruginii și cad pe rând una câte una formând un covor
arămiu pe tot întinsul pământului. Vremea se răcește
din ce în ce mai tare, vântul bate și el mai cu putere.
Oamenii gospodari muncesc din zori și până-n
seară pe câmpuri, pentru a aduna recoltele bogate de
porumb, sfeclă, struguri, mere, gutui și nuci.
Gospodinele pregătesc și ele cămările cu toate
bunătățile preparate: murături, dulcețuri, compoturi
și zacuscă.
Copiii au început un nou an școlar, zilele calde
ale vacanței au zburat ca gândul, iar glasul vesel al
clopoțelului răsună în toate școlile.
Zilele sunt din ce în ce mai scurte și nopțile mai
lungi și mai reci. Ploile s-au întors și ele odată cu
venirea toamnei, păsările călătoare au pornit în stoluri
spre țările calde lăsând în urmă cuiburile unde au stat
toată vara.
Munții și dealurile rămân pustii, deoarece
păstorii cu turmele lor părăsesc stânele pentru a veni
la casele lor din sat pentru iernat.
Cu multă trudă și răbdare a mai trecut o
toamnă. Cu toții suntem pregătiți pentru venirea iernii
friguroase.

BOGDAN Bianca, cls. a VI-a

Toamnă
Ștefan Octavian Iosif
Te uită, frunza pică irosită
Şi vântul geme prohodind departe!
Puțină vreme încă ne desparte
De iarna tristă, prea curând sosită!...
Ca un palat pustiu, cu geamuri sparte,
Pădurea noastră tace părăsită:
Eu singur cânt cu voce obosită
Şi trec prin încăperile-i deşarte...

CIULEA Andreea, cls. a VIII-a B

S-au dus privighetorile măiestre;
Pustiu e cuibul blândei turturele...
Ah, unde-i şuierul mierliței sure!
Pierdut din stolul mândrei lor orchrestre,
Ce trist răsună cânturile mele
În liniştea adâncă din pădure...
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Toamna
HOLOBUȚ Roberta, cls. a VIII-a
Toamna iară a sosit
Și pe noi ne-a-nveselit
Păsărele călătoare
Zboară-n zori și pe răcoare.
Ele în țări calde zboară,
Și se-ntorc la primăvară.
Iară când vin înapoi
Își fac cuiburi pentru noi.
Toamnă-nbelșugat-avem
Și despre asta noi scriem.
Toamnă, tu doar bucurii ne-aduci
Mere, pere, prune, nuci.
Codrul este pustiit
Veștejit și amorțit
Și pe cer nori cenușii,
Plimburii și foarte negri.
Iar în vie se mai coc
Strugurii, acum pe loc.
Frunzele se vestejesc
Și copacii-mbătrânesc.
Toamna se-mbunătățește,
Cerul se mai albăstrește
Parc-ar fi un lucru sfânt
Astăzi cald, mâine mult vânt.
Să ne-obișnuim așa
Cu vreme anapoda
Nici mie nu-mi vine-a crede
Vremea, frigul și-l tot pierde.
Și acuma spre sfârșit
Eu îți zic doar atât:
„ - Toamnă
Bine ai venit!”

Toamna, regina frunzelor arămii
LUPENCEA Marius, clsa VI-a
Toamna a revenit cu frigul ei aspru asupra pământului. Școala a
început. Soarele nu se mai arată așa des.
Lanurile plâng și suspină. Încurând oamenii trebuie să culeagă
cerealele și să semene grâul.
Toamna este cel mai bogat anotimp. Parcul este acoperit de o
frumoasă plapumă aurie formată din frunzele copacilor.
În livadă fructele așteaptă să fie culese de către oamenii și copiii
pofticioși. Pe câmp tăranii cu căruțele trase de cai aduc cerealele.
Bruma apleacă florile gingașe spre iarba ofilită, iar vesela verde
câmpie este vestejită.
Gâzele plăpânde, amorțite de frig caută adăpost sub stratul gros
de frunze uscate. Păsările călătoare se pregătesc pentur un zbor lung
spre tările calde.
Rândunelele își părăsesc cuiburile în care au ouat și au clocit
puii.
În pomii golași, fără funze nu se mai aud glasurile fermecate ale
păsărilor. Aerul s-a schimbat pe zi ce trece.
Toamna se sfârșește lăsând loc surorii sale, iarna.

O frumoasă zână îmbrăcată într-o rochie de frunze ruginii, țesută
unde și unde cu fire de aur,coboară pe meleagurile noastre într-o
caleașcă de ramuri care este împodobită de culoare și lumină.
Soarele nu mai este așa darnic și plin de viață obligând natura să
îmbrace o platoșă de aramă.
Vântul tomnatic șuieră zgomotos aducând miresme de toamnă.
Pădurea arată ca un castel din basme acoperit de un covor multicolor.
Luncile sunt acoperite de o brumă argintie. Lacrimile lui
septembrie udă pământul amorțit, obligând frunzele să plutească ca
niște bărcuțe.
Prin grădini, livezi și vii, zâna belșugului și a bogăției cu o
frumoasă cununiță bătută în pietre scumpe în formă de fructe încarcă
pomii și plantele de bucate alese și gustoase.
De pe câmpii oamenii își strâng ultimele recolte de porumb și
sfeclă alături de care zgomotele tractoarelor care pregătesc pământul
să îmbrace haina albă și răcoroasă de toamnă.
Norii au început să cearnă steluțe arginti arătând că iarna este
aproape.
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Biografie de toamnă
NAGY Narcisa, cls. a V-a A

Toamna
CIRA Denisa, cls. a VII-a B

Toamna
NERGHEȘ Roxana, cls. a VII-a B

Mă numesc Narcisa
Sunt în clasa a V-a
Și-am creat o poezie
Despre toamna aurie.

A venit pe nesimțite
Toamna ce bogată
Și-a stropit din zbor cu aur
Pomii din livadă.

A venit toamna ploioasă
Peste dealuri și câmpii
Norii încep să s-adune
Peste-a nopții zori târzii.

Orice copil cunoaște toamna
Deoarece începe școala.
Începe cu fast și bucurie
Copii, părinți și gălăgie.

A plecat apoi să-ntindă
Peste câmpuri, peste vie
Peste prunii de pe coastă
Văl de brumă argintie.

Păsările călătoare,
Pleacă spre țările calde
Vântul bate într-o parte
Frunzele cad ca moarte.

Este anotimpul fructelor,
Al culesului și murăturilor.
Pomii își scutură frunzele,
Iar oamenii culeg viile.

Frunzele se sfătuiesc
Ce culori se potrivesc
Arămii și visătoare
Se aștern pe alei, covoare.

Toamna este anotimpul
Care ne ocupă timpul.
Este anotimpul provizilor
Al munci și-al pregătirilor.

Prune , mere, gutui fine
Stau în coșurile pline
Păsările călătoare
s-au pierdut și ele-n zare.

Este anotimpul auriu, cărămiziu
Când soarele răsare mai târziu,
Când ne dorim căldura verii,
Dar și simțim venirea iernii.

Toamna ninge, toamna plouă,
Câte-un pic din amândouă
Și noi toți îi spunem iar
Ziua bună din cămară.

Toamna
BERCHI Emanuela, cls. a VIII-a B

Toamna
CIULEA Andreea, clasa a VII-a B

Toamna frunze colorate
Acoperă cu farmec sate
Seamănă cu niște flori
Și nuanțe mii culori.

Toamna-i anotimp geros
Toate frunzele-s pe jos
Păsările au plecat
Și singuri ne-au lăsat.

Păsările călătoare
Merg spre țările cu soare.
A venit toamna geroasă
Iar noi toți vom sta în casă.
Toamnă, toamnă
Ești cochetă ca o doamnă
Acoperi lumea de culori
Cu mii și mii de flori.

Frunzele mucegăite
Parcă sunt flori ofilite.
Frunzele arămii,
Parcă sunt niște copii.
Soarele strălucitor
Nu se mai trezește-n zori
Și frunzele arămii cad peste câmpii
Zilele călduroase
Nu mai stau la noi la case.
Pleacă și vin cele rele
Să ne săturăm de ele.
Covoarele de frunze gri
Parcă sunt parcă sunt chiar amintiri
Care vin și trec mereu
Și ne lasă un dor greu.

Păsările nu mai ciripesc
și eu stau și mă gândesc
c-au plecat și nu mi-au spus
În țările unde s-au dus.
Frunzele căzând formează
Un covor frumos de vis,
Iar copacii se întreabă
Cum de frunzele s-au dus.

9
Orizonturi deschise spre Europa, nr. 14, 2010

Stimată doamnă învățătoare
PÂCLIȘAN Iulia, cls. a V-a B
Prin această scrisoare vreau să vă mulțumesc cât de bună ați
fost cu mine. Îmi amintesc clipele minunate când am trecut pragul
clasei I. Eram o fetiță timidă și sfioasă, iar dumneavoastră m-ați luat de
mână și mi-ați spus cu vorbe dulci și mieroase, că școala este frumoasă
și folositoare în viață. Pot să spun cu tărie că ați fost ca o a doua mamă
pentru mine și cât am stat împreună m-ați sfătuit, mi-ați dat povață și
m-ați învățat ce este bine și ce este rău.
Dragă doamnă învățătoare nu vă voi uita niciodată, pentru
mine ați fost și sunteți un bun exemplu în viață. Lumina feței și
dragostea sufletului dumneavoastră îmi încălzesc și astăzi inima,
gândindu-mă adesea la rezolvarea pe care o găseați neînțelegerilor
iscate între noi, colegii de clasă. Diminețile răcoroase se înseninau
când vă observam, de la distanță, în pragul școlii așteptându-ne. Un
fior plăcut mă cuprinde de fiecare dată când vorbesc despre clasele
primare petrecute împreună.
Aș vrea să fiu ca dumneavoastră... sunteți ceeace numesc
poeții „izvor de-nțelepciune”.
Cu stimă și respect,
eleva dumneavoastră Pâclișan Iulia

Dragă doamnă învățătoare
CRUCIȚĂ Marinela, cls. a V-a B
Vă mulțumesc pentru tot ce m-ați învățat în clasele primare. M-ați
învățat să scriu, să citesc, să mă port politicos cu toți oamenii din jurul meu.
Dumneavoastră sunteți ca o a doua mamă pentru mine. Dacă aș
înconjura lumea întregă nu aș mai găsi o femeie cu o inimă atât de caldă și
cu o privire atât blândă. Vă promit că eu o să vă caut și mă voi interesa de
dumneavoastră oridecâteori voi avea ocazia.
Aș vrea să vă spun că poarta și casa mea nu vor avea niciodată lacăt,
așa cum cred că și dumneavoastră ne-ați iubit și v-ați dăruit foarte mult.
Abia aștept să vă revăd!
Cu drag Marinela
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Stimată doamnă învățătoare
MÎRTEA Cosmin Petru, cls. a V-a A
Vă mulțumesc pentru că m-ați învățat tot ce ați putut în cei
patru ani de școală. Îmi amintesc cu plăcere că din când în când mați mai certat, dar glasul dumneavoastră dulce și blând m-a făcut să
trec peste toate neplăcerile și să merg mai departe.
Îmi amintesc că la început nu știam să scriu, să citesc și să mă
exprim corect, însă pe parcursul clasei întâi m-ați învățat toate
acestea. În următorii ani m-ați învățat să despart textul în fragmente
și să fac planul simplu de idei. M-ați învățat înmulțirea și împărțirea,
să analizez un verb și un substantiv.
Eram cam supărat pentru că la sfârșitul acestui ciclu ne vom
despărți. Vă mulțumesc însă, că m-ați învățat tot ce ați putut cu
răbdare și drag. Îmi pare nespus de rău dacă v-am greșit cu ceva în
cei patru ani de școală petrecuți alături de dumneavoastră.
Cu respect și onestitate fostul dumneavoastră elev,
Mîrtea Cosmin Petru
Stimată doamnă învățătoare
MĂRGITAN Alexandru, cls. a V-a A
Sfârșitul clasei a IV-a se apropie cu pași repezi. Îmi amintesc cu nostalgie prima zi de școală din viața
mea. Am plecat împreună cu mama spre școală, în spate aveam ghiozdanul,
În sfârșit, am ajuns la poarta școlii care era invadată de copii dornici să-și reîntâlnească colegii. Am intrat pe
coridoarele largi strălucind de curățenie, iar curajul mi s-a topit ca bulgărele de zăpadă la soare. A sosit și
momentul să intrăm în clasă și să mă așez într-una din băncile curate. Acolo ne așteptau manualele frumos
îngrijite.
A venit și momentul când doamna învățătoare a sosit cu o față luminată de un surâs la vederea
ochișorilor noștri mirați. Cu un suflet cald, cu o voce blândă ne-am apropiat de dânsa. Dar acum a sosit și
momentul cu ochii plini de lacrimi, să mă despart de dumneaei. Nu-mi mai rămâne decât să-i mulțumesc din
suflet pentru modul în care m-a ajutat și m-a format ca elev și ca om.
În încheiere mai pot spune un singur lucru înainte să izbucnesc în plâns: „Rămas, bun Doamna
învățătoare!”
Cu respect și onestitate fostul dumneavoastră elev,
Mărgitan Alexandru
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Aurie şi zemoasă
Tare-i dulce şi gustoasă
Din livadă e culeasă.
BOCA Eugenia,
cls. a VIII-a C

( Para )

Frunzele pe ramuri
Au îngălbenit
Plouă, plouă-ntruna
Cine a sosit?
(Toamna)
POP Emanuel,
cls. I A

Într-o cuşcă mulţi căţei,
Toţi sunt albi şi rotofei
Mama-i pune la mujdei!
Eu sunt sigur că nu vrei
Fripturica fără ei.
( Usturoiul )
NEGREA Casiana,
cls. I A

Cu bobiţe aurii
Cu bobiţe rubinii
Tare-s buni şi aromaţi
Şi-n must dulce transformaţi.
( Strugurele )
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POP Emanuel,
cls. a VIII-a C
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Copăițe cu bobițe
Agățate între vițe!
(Fasolea)

POP Emanuel,
cls. a VIII-a C

Noi avem un butoiaş
Alb, voinic, parcă-i de caş
Cercuri n-are şi nici doage,
Este bun când mama-l coace !
(Bostanul)

POP Emanuel,
cls. a VIII-a C

Cine se-ngraşă legat ?
Ne-a adus-o mama-n casă
Intr-o zi de sâmbătă
Ea ne-a spus că e gogoașă
Dar se cheamă ………..
(Vânăta)
POP Emanuel,
cls. a VIII-a C

Cu puf galben, ca de pui
Este dragă orişicui
Toamna o aduc în casă
De Crăciun stă la fereastră.
(Gutuia)
13

GROZA Andrei,
cls. a VII-a A
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Unește punctele, apoi colorează imaginea!

www.copilul.ro

Găsește diferențele!
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Elementele cărții
A
1
2
3
4
5
6
B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parte laterală unde se leagă foile unei cărți.
Fila are două ...............................
Locul unde se editează cărțile.
Numele acordat de autor operei sale.
Învelișul exterior al cărții.
Creator al unei opere literare.

Cazurile substantivului

A
1
2
3
4
5
6
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crengile mari ale copacului sunt acoperite cu nea. Substantivul subliniat este în cazul.......................................
Copile mulțumește-te cu ce ai! Substantivul subliniat este în cazul......................................................................
L-am chemat pe Paul să mă ajute. Substantivul subliniat este în cazul.................................................................
Andrei povestește basmul „Aleodor împărat”. Substantivul subliniat este în cazul.............................................
Numărul substantivului poate fi: plural și ...........................................................................................................
I-am oferit copilului stiloul tău. Substantivul subliniat este în cazul.....................................................................
prof. Cosmin Marius PINTEA
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-

interviu cu Nicolae ITU

-

realizat de BOCA Eugenia, cls. a VIII-a C
Ce reprezintă pentru dumneavoastră cuvintele: „carte”, „scriere” și „creație”?
Stimați elevi, mă uit la dumneavoastră și mi-e jale că mi-a trecut vremea când eram ca voi. După 50 de
ani, plecat din casa natală, ducând izvorul culturii pe malul Dunării, am cunoscut oameni deosebiți și cu aceiași
dragoste față de locurile natale. Șase ani am fost profesor la Liceul Militar din Galați, una dintre ce mai selecte
instituții din țara noastră. Am fost și conducătorul Comitetului Național de Cultură.
Sunt multe de spus despre carte.
Revin la anii dumneavoastră. Mi-aduc aminte cu deosebită plăcere de noi, elevii, cum furam unii de la alții
cărțile cu „Submarinuul Dox”. Acestea erau primele cărți pe care leam citit. Când eram de vârsta dumneavoastră
cunoșteam cultura scrisă a Europei, în afară de literatura germană, literatura franceză și literatura rusă.
Literatura română am luat-o de la începuturi, rămânând foarte impresionat de scrierile lui Ion Zobo, de aici din
Vințu, care a scris o carte de predici „Scrinul de aur”. Citind am ajuns și la marii clasici români cu care am reușit
să intru la facultate.
Cartea pentru mine înseamnă viața!
Cum simțiți misiunea dumneavoastră de scriitor? O simțiți ca menire, datorie sau mod de exprimare?
În primul rând, scriitorul este un om de artă. El transformă imaginile văzute, auzite în element scris, în
literă scrisă.
Orice scriitor se gândește la situația lui ca om de artă. Ca meserie, a apărut în cultura românească foarte târziu.
Ce înseamnă scriitor în vechile documente? Muncitorul de la CFR care scria vagoane cu creta unde trebuia să
ajungă trenul, scribaci cum îi ziceau unii.
Scriitorii sunt din domeniul artiștilor. Termenul scriitor e inconfundabil. E singur în drumul său.
Scriitorulprin felul lui de a modela cuvântul, de a-l transmite generațiilor viitoare, e un artist. Foarte puțin
încearcă să înțeleagă cu adevărat noțiunea de scriitor.
Pentru că vă amintiți cu plăcere de vârsta copilăriei, povestiți-ne o zi de școală din viața de elev.
Doamnă director, domnilor și doamnelor profesori să mă iertați pentru ce-o să spun... scârbă mi-a fost
școala! Ami intrat la grădiniță în anul 1935. Plecam de acasă cu o trăistuță făcută de mama din două bucăți de
stofă cusute și legate cu un șnur care îl treceam peste umăr, în care îmi puneam ceva de mâncare și mă trimetea
la școală. Cântam „Vine, vine primăvara” și făceam horă ținându-ne de mâini. Se creeau relații sentimentale
foarte serioase: cum să nu ținem de mănâ pe cutare sau pe cutare? Toamna strângeam castanele. În par ne
duceam și adunam două, trei găleți de castane cu care ne jucam iarna.
Ce era mai trist, nu știam cum era cu mâna dreaptă și stângă. Nu înțelegeam de ce eu trebuia să îmi fac
cruce cu mâna dreaptă și cei din fața mea cu stănga. Astea erau problemele noastre la grădiniță.
Mi-a fost greu: doamna învâțătoare avea o joardă cu care jup! De făcea zdub inima în mine! Brutarul avea
probleme cu directorul școlii care îl bătea mereu pe fiul lui și pe alt coleg, Zevedei, fiul măcelarului. Zevedei și-a
găsit un remediu: lua ziare și le punea „în spate”, le lega cu o curea ca să nu-și dea seama domnul și ca să nu mai
simtă loviturile. Mi-a arătat cum dădea pedeapsa „meseria didactică” dacă se poate spune așa. La liceu... alte
trăznăi.
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Ce mi-a plăcut în treaba asta cu școala a fost că mi-a trezit pofta de lectură și dacă sunt vinovat de
scrierea unor cărți, e din cauza ei.
Copilăriei îi sunt specifice și jocurile, cum vă petreceați timpul liber? Ce jocuri vă amintiți?
Jocurile din copilăria mea nu seamănă cu niciunele de care vă bucurați voi, așa că n-aș putea să nu vă
descriu câteva. Pe vremea mea nu erau jocurile de azi. Nu știu dacă ați auzit vreodată de „De-a clepcii”, „ De-a
orjeonul” sau de „Oină”.
Clepciul era o bucată de lemn dreptunghiulară cu capete rotunjite, ca niște canuri. Pe fiecare față a
lemnului erau încrustate cu litere romane niște semne. Era pus într-o gaură în pământ și lovită cu un alt lemn.
Clepciul sărea, se rostogolea în aer. Fața din sus a bucății de lemn, după ce pica , era însemnul jucătorului, un fel
de scor.
Orjeanu era un fel de joc cu mingea. Mingea era făcută din cârpe și nu sărea, se bătea mingea și tot așa
se făceau puncte. Expresia „capul la cutie” a fost inventată tot cam pe atunci când jucam „Capra”.
În copilărie există lucruri sau evenimente care pot marca în vreun fel, ați avut astfel de situații în care ați fost
marcat?
E o întrebare grea, și nu pentru că nu aș avea ce să vă răspund, ci pentru că sunt prea mulți morți în
răspunsul meu.
Am intrat la școala primară, apoi la liceu, timp în care am asistat la lupte politice care se dădeau chiar
aici, în Vințu de Jos. Au venit legionarii. Ei făceau rebeliuni, răscoale. Rebeliunea de la Vințu de Jos. Ea a avut ca
soră mai mare Rebeliunea din București. Doar astea erau. De ce la Vinț? Aici era o mare putere legionară. În
timpul rebeliunii s-au tras peste 40.000 de cartușe. La Biserica reformată s-a format un unghi de tragere. Au fost
ocupate instituții importante. Au venit tancuri ca să oprească rebeliunea.
Eram în clasa a V-a, pe malul Mureșului, la Partoș, m-am strecurat printre ei și i-am auzit cum vorbeau:
„I-auzi! Ăștia sunt ai noștri! Ăia erau a lor!” Totuși nu a fost niciun rănit.
Apoi a urmat procesul de la Sibiu. S-au primit pedepse și de 400 de ani de închisoare. Acum poate să mai
trăiască dintre condamnați unul, doi, care au primit pedepse grele. Nu au ieșit din închisoare decât în anul
1964. Atunci cunoscusem un prieten de-al tatei ce făcuse pușcărie.
A venit apoi războiul. Au venit refugiați care s-au stabilit aici. Veneau una după alta telegramele ce
anunțau moartea vreunuia.
Am avut o copilărie neagră. Să ai în minte mereu că cineva drag va muri... Ce bucurie mai era pe lume?
În 1945 a trebuit să strigăm alte lozinci... Nu vă dați seama prin ce a trecu Vințul de Jos și nici de ce a
trebuit să treacă prin așa ceva... Era o localitate prosperă înainte.
În încheiere, vă rugăm să dați un sfat elevilor din această școală despre cum ar trebui să privească copilăria și
adolescența.
Domnișoarelor și domnilor, trăiți-vă copilăria cum vreți voi, dar să aveți mereu un deget care să vă atragă
atenția când greșiți sau îi deranjați pe cei din jur. Vă doresc succes în meseria care o veți urma. Să fiți demni de
respectul primit de la cei bătrâni.
Interviu realizat în cadrul proiectului CDI „Și scriitorii au fost copii”
inițiat de prof. Marius Cosmin PINTEA
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Satul copilăriei mele...
Satul meu
SAS Petru Alexandru, cls. a VIII-a B
În satul meu de lângă râu,
Îmi place tot ce este viu.
Grădini cu foarte multe flori
Și mulți pomi roditori.
Mult iubesc eu acest sat
Pe care primii pași eu am făcut
De-aș trece și peste hotare
Nu-i găsesc asemănare.
Cine vine în Vințu de Jos
O să vadă un parc frumos
Și-o statuie sclipitoare
De nu-i găsești asemănare.
Și se duc la ei acasă,
Cu o impresie frumoasă.
Mulți rămân si nu mai pleacă
Toată viața lor întreagă.

Satul meu

Satul meu
LASCU Robert George, cls a VIII-a B

DRĂGAN George Răzvan, cls. a VIII-a B

Satul meu e lângă râu
Și mi-e drag c-așa îl știu
Cu grădini verzi și-nflorite
Cu pomi mari și fructe multe.

Satul meu, sat de câmpie
Cu oameni de omenie,
Cu livezile-nrodite
și pajiștile-nverzite.

Și pe strada principală
Se află și vechea școală,
Unde-am învățat cu toți
Și părinți și strănepoți.

Pe lângă câmpia verde,
Mureșul curgând se vede,
Lângă el stă nemișcată
Biserica Reformată.

Duminica-n sărbătoare,
Ne gătim cu toți în straie
Iar când clopotele bat
La biseric-am plecat.

Lângă Mureș mai găseșți
Un castel ca din povești
Șio școală de mult arsă
De la un baron rămasă.
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Satul natal
CIORAN Paula, cls. a III-a
Pe malul Mureșului se află un sat mare și foarte
vechi numit Vințu de Jos. În acest sat îmi petrec eu viața
împreună cu familia mea. Câmpurile lui întinse sunt
lucrate de locuitorii săi. Are case noi și mari printre care
se zăresc și casele vechi, dar trainice ale oamenilor.
Aproape fiecare casă este împodobită cu flori la
ferestre, în curți și în grădini. Pe partea dreaptă a
Mureșului străjuiesc dealuri înalte. Acum in miez de
toamnă aceste sunt colorate în toate nuanțele: roșcate,
aurii, maronii. Îmi place nespus de mult să cunosc toate
părțile satului și fac deseori drumeții. Viața la țară îmi
permite să mă plimb in voie prin grădină sau pe
câmpuri. Când sunt plecată mai mult timp din sat
aștept cu nerăbdare să revăd locurile binecunoscute și
casa părintească.
Sunt bucuroasă că m-am născut în acest sat de
care trebuie să fiu mândră!

Satul copilăriei mele

Vințu de Jos

ISPAS Andreea, cls. a IV-a

Bărbușiu Ana Maria, cls. a IV-a
În Vinț eu locuiesc,
Și am cu ce să mă mândresc
Că este o comună frumoasă
Și de asta sunt foarte bucuroasă.
Asta e comuna mea,
Tare mă mândresc cu ea,
În Vinț m-am născut
Și copilăria mi-am petrecut.
Ana mă numesc
Și în Vinț eu locuiesc,
M-am născut voioasă
În această comună foarte frumoasă.

Când mă gândesc la satul copilăriei în care am
crescut atâția ani, îmi aduc aminte de aventurile și
frumusețile acestui loc. Satul natal este așezat în
mijlocul unor munți înalți aproape de râul Mureș.
Undeva pe o câmpie cu flori multicolore și
parfumate ca roua dimineții se află casa micuță unde am
copilărit alături de bunicii mei iubiți, atâția ani de
neuitat.
Satul copilăriei mele își păstrează tradițiile și
obiceiurile transmise din moși strămoși, ca de exemplu:
clăcile, mersul cu colinda, săvâsâiurile și multe alte
sărbători.
Portul popular la femei este format din ie, poale,
vestă, catrințe și batic, iar la bărbați este format din
cămașă cusută cu flori, vestă, clop și ciorapi de lână. Pe
lângă acestea, satul are niște locuitori care trăiesc în
pace și armonie.
Doresc să-l vizitez curând și aștept cu nerăbdare
să-l vizitați și voi.
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