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Gânduri pentru prieteni 

Nr. 10 

http://www.google.ro/imgres?q=ganduri+de+poveste+cu+copii&start=141&um=1&hl=ro&biw=1366&bih=551&tbm=isch&tbnid=4HHSj8YwpttTFM:&imgrefurl=http://www.vavivov.com/art.php?id=336&imgurl=http://www.vavivov.com/articole/images/l2_copil.jpg&w=330&h=426&ei=UD8-UMSbEsaytAbS6oH4Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=108&vpy=64&dur=7129&hovh=255&hovw=198&tx=103&ty=191&sig=115794534147372203839&page=9&tbnh=169&tbnw=138&ndsp=18&ved=1t:429,r:12,s:141,i:197
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Îl începe o frunză – cu glasul stins de sfială, cu 

obrajii dogorâţi-şoptindu-l: “A fosst odat’!”  

Dar şoapta îi sporeşte în freamăt răspândit prelung, şi 

frunzele, ‘mpreună, murmură întrebător : “A fosst?”  

De departe gânsacul hotărăşte: “A fosssst...” Şi gâştele îl încuvinţează dând din 

cap: “Da-da, da-da, da-da.”  

Iar firele de iarbă alergând de-a valma, s-apleacă şi se roagă suspinând: 

“sssspune...ssspune...”  

Prunii, deşteptaţi din toropeala verii, deschid ochi vineţi, aiuriţi.  

Merele şi perele fug de prin aşternutul crengilor, zugrăvindu-şi chipurile colorate 

pe feţele frunzelor, ca să nu le bage nimeni în samă fuga. Dar vântul descoperă 

înşelăciunea şi, pornind în căutarea lor, se uită pe fereşti, le vede şi le cheamă prin 

horn.  

Gutuile îngălbenesc de spaimă, privind pe sora lor mai mare, Luna, care-a 

albit de groază pe marginea prăpastiei. 

 

Bostanii au cozi fudule, râd pe-nfundate de fratele lor, Soarele, că-i berbec.  

Nucii cu miros amar se-ntreabă de unde li s-a tras atâta mâhnire frunzelor şi, 

frământaţi de gânduri, creierii închişi în nuci se zbârcesc mohorât.  

Frunzele viei prind culori aprinse şi se clatină de beţie, că doar sunt mici, şi o 

boabă de poamă e damigeană de must pentru o frunză.  

http://www.universdecopil.ro/soarele-si-luna.html


 Pagina 3 

Prin văzduh, vara a semănat, în mersul ei, zboruri de păsări, ca să nu-şi piardă 

calea la întors. Dar păsările s-au împrăştiat şi vara s-a rătăcit departe.  

Prin ierburi, prizăriţi greieri, doinesc tremurător bejania 

firavilor funigei, cosaşii cosesc zoriţi ţiuitul tăcerii; 

lăcustele, în salturi sprintene, se joacă de-a stelele 

căzătoare; broscoi cocliţi îngână, bleg, croncănitul ciorilor 

de zgură. Cra-craaa, cuac-cuac...  

Ţânţarii, aţâţaţi de frunzele roşii, le înţeapă, şi trupul 

toamnei tremură înfrigurat.  

Castanul sălbatec, nătâng de felul lui, se bucură că-i doldora de fructe, dar se 

ruşinează că-s zburlite fructele rotunde şi, 

mânios, le aruncă de pe el.  

Floarea-soarelui, îngrijorată de ropotul 

căderilor, s-apleacă la pământ, tot mai jos, şi 

trage cu urechea...  

Basmul e lung, dar trece pe nesimţite şi poposeşte în împărăţia lenei, pesemne, căci 

de la o vreme frunzele pică de somn, cerul picură...  

... Când te deştepţi, eşti cu capul în poala iernii care-şi toarce fuiorul de fulgi şi-ţi 

pare că de când lumea iarna îţi povesteşte basmul, căci de frunze nici urmă nu-i. 

Şi iarna-ţi povesteşte înainte basmul început de-o frunză, căci gura vetrei e gura 

iernii, şi gura vetrei - cu flăcări şi cu jar - îngână dogorind basmul de aur al 

Toamnei. 

 

 
 

http://www.universdecopil.ro/povestea-toamnei-in-versuri.html
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Veveriţa-Riţa se pregăteşte pentru iarnă. Ajutaţi-o voi să ajungă la alune! 
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Vrei un măr să desenezi?        

Hai să-ţi spun cum să lucrezi. 

  

Mai întâi faci un inel              

Cât un fund de păhărel. 

Sus, un arc mai mititel,  

Nu deasupra, ci în el, 

Iar pe arc pui o codiţă  

Şi pe ea o frunzuliţă. 

  

 

  

Mărul este gata? Nu-i?  

Colorează-l în gălbui,      

Auriu sau tot roşcat.        

Poftă bună la mâncat! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sursa : http://www.universdecopil.ro/sa-invatam-sa-desenam-un-mar.html 
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Nedespărţite  

                          de Emil Gârleanu  

      

      Toamnă! Pădurea fumegă. Negurile se lasă perdeluind zările. 
Păsările se rotesc în înalt, se deșiră, iar se strâng și iar se răresc, apoi 
își aleg călăuzele, le pun în frunte, și-n vârf de săgeată călătoresc. Se 
ridică stolul sus-sus, pe apa albastră a cerului, și lin, ca împinse de un 
dor tainic, vâslesc, se șterg din zarea plaiurilor noastre. Se duc!                  
Încotro? 

  În nopțile reci de toamnă văzduhul parcă 
freamătă. O lume ciudată pare că prinde 
ființă sub stele; noiane de frunze desprinse 
pare că sunt purtate de vânturi; umbre se 
strecoară rătăcite; țipăte răsar și se sting; 
chemări de călăuzire umplu largul 
cuprinsului. Sunt păsările călătoare. Și cu 

ele parcă iau ceva din sufletul nostru, în ochii lor parcă fură soarele, pe 
aripile lor parcă duc primăvara. 

          Un stol de turturele a întârziat. Grăbite s-au strâns în dimineața 
aceasta, și-n fâlfâirile lor, care se aud ca niște sunete supte ușor dintr-
un flaut, pornesc. Întâi o iau pe-aproape de pământ, peste lunci, 
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deasupra rariștilor, printre plopii înalți, ca și cum ar vrea să mai vadă 
locurile aceste o dată. Apoi fac un ocol mare, de jur împrejurul 
păduricii, în vreme ce o rază de soare împunge pânza norilor și tivește pe 
cer o dungă de lumină. Bucuroase, păsările bat din aripi și se hotărăsc. 
Patru, două perechi, o iau mai înainte, o pereche rămâne în zbor mai 
potolit, în urmă. Ajung deasupra râului; un țipăt năbușit, din gușă — 
un semn al călăuzei — vrea să le strângă pe toate la un loc. Și-n clipa 
aceea un bubuit de pușcă clocotește aerul cuprinsurilor. Cele două 
perechi feresc ca fulgerul în lături; dar din perechea din urmă, o 
turturică își curmă zborul, își adună apoi puterile, cu cel din urmă fior 
al vieții, se rotește în două cercuri, se înalță drept, ca o săgeată în 
văzduh, spre raza de soare, apoi cade rostogolindu-se în undele râului, 

care o fură și o poartă mai departe. 

           Stingherul, soțul, urmărește puțin 
stolul, apoi se întoarce, caută îngrijat și, 
pe apa tulbure, își vede tovarășa. O putere 
îl ține atunci deasupra vâltorii, cu ochii 
nedesprinși de la trupul plăpând și pătat 

de sânge ce lunecă la vale, de la trupul pe care, în cercuri strânse, îl 
urmărește mereu. 

             Și sub cerul în care raza de soare s-a stins, călătoresc trei: stolul 
care se șterge în zare ca un rămas bun, pasărea moartă mânată de 
valuri, și porumbelul care se 
rotește mereu, urmărindu-și 
soția, ca un simbol al veșnicei 
iubiri!… 

Și-n urma lor, toamna cade mai 
grea!  
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ARTE  VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

,,TOAMNA 

        

                 MEDEEA                          SORINA                                                    CRINA 

                                     

             RIHANA                                       DENISA                                                   RIHANA 

 

    

                  ANDREI                                                          RADU  
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  BUCURIILE IERNII 

       

                     SORINA                                        RIHANA                              RIHANA   

     

                           ANDREI                                               ANDREI 

                   

               SORINA                                            SORINA 
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Semestrul acesta colega noastră Isabella Bulgărea a plecat, 
împreună cu mama ei, în Germania. Deşi ştiam că aşa  e mai bine 

pentru ea şi că în ultimul timp îşi ţinea fotografia mamei pe 

bancă…tot a fost greu să ne despărţim! 
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Ajutaţi cele două îndrăgite 

personaje să se întâlnească. 
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La sărbătorirea zilei de 1 DECEMBRIE ne-am prins cu toţii într-o  

horă a prieteniei şi a păcii, apoi am participat şi la programul artistic 

organizat de doamna Adriana Bălănică în holul liceului 
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              Din activitatea noastră  

               Prof. înv. primar Corina Tolea , clasa a II-a B, 

      Liceul ,,Simion Stolnicu”, oraşul Comarnic 

Elevii clasei  a II-a B sunt 

harnici, curioşi, frumoşi, cu dragoste 

şi interes faţă de şcoală. În primii  

ani de școală au acumulat noi 

experienţe, emoţii şi împliniri. Nu a 

fost uşor, dar prin muncă,  prin 

cultivarea propriilor pasiuni şi 

înclinaţii, am realizat activități 

şcolare şi extraşcolare ce merită a fi 

cunoscute şi pe care le veţi descoperi în paginile acestei reviste.  

În acest an școlar, clasa noastră a participat la activități extracurriculare 

pentru a marca evenimente importante cum ar fi: Ziua Nationala a Romaniei, 

obiceiuri și tradiții de Crăciun, nașterea marelui poet Mihai Eminescu, Unirea 

Principatelor Române, norme de circulație rutieră pentru cei mici. 

În cadrul activității 

“Circulație rutieră…pentru cei 

mici”, am urmărit 

perfecționarea unor deprinderi 

de comportare civilizată pe 

stradă, înțelegerea necesității 

respectării semnelor de circulție 

și a consecinţelor nerespectării 

acestora. Activitatea s-a  bazat 

pe învățarea prin cooperare si 

joc. 
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Sărbătorile de iarnă au fost prilej de 

bucurie, atât pentru cei mari, cât și pentru cei 

mici. Bucuria datinilor și a obiceiurilor de 

Crăciun și Anul Nou ne-a determinat să 

desfășurăm în această perioadă, activități 

specifice anotimpului iarna, stimulând elevilor 

talentele în plan artistico-plastic, literar și 

practic. 

 

    

 

1 Decembrie și 24 Ianuarie -  

au reprezentat bune ocazii în a 

implica elevii în activități care 

oglindesc evenimentele istorice și 

dragostea fața de stramoșii noștri. Cu 

această ocazie, elevii au participat cu 

dragoste şi interes la activităţile 

propuse. Astfel, ei au realizat desene, ecusoane și stegulețe pentru a marcarea 

acestor evenimente istorice. 

 

  

 

                                

     

           O altă activitate, care a 
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stârnit interesul elevilor, a fost activitatea dedicată marelui poet național - Mihai 

Eminescu, activitate finalizată cu un concurs de recitare la nivel de clasă și  

realizarea unor lucrǎri plastice inspirate din versurile poetului. 

 

                         

 

       Centrate pe elevi, aceste activități extracurriculare devin mijloace eficiente 

de atingere a obiectivelor educaționale,  de modelare a caracterelor și spiritului 

civic. 

       Consider că, activitățile extracurriculare sunt o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă, căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde 

atenţie, adoptând el, în primul rând, 

o atitudine creatoare, atât în  modul 

de realizare a activităţilor, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel o 

atmosferă relaxantă care să permită 

stimularea creativă a elevilor.  
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Pământul are doi poli: Nord și Sud. Deși acolo soarele luminează din 
plin, e mereu frig, iar suprafața pământului rămâne rece. Chiar și atunci când 
ziua polară domnește câteva luni în șir, zăpada și gheața nu se topesc. Deși la 
ambii poli clima e la fel de rece și nemiluită, animalele care locuiesc la Polul 
Sud sunt cu totul altele decât cele de la Polul Nord. De exemplu, urșii albi 
viețuiesc numai în Arctica (Polul Nord), iar pinguinii numai în Antarctida 
(Polul Sud). 

     
Numele pinguinilor vine de la „pinguinos”, ceea ce înseamnă grăsime. 

Toţi pinguinii trăiesc în colonii, în emisfera sudică, mai exact în Antarctica, sudul 

Americii de Sud şi sudul Africii. Le place să-şi ducă viaţa pe bucăţi mari de gheaţă şi să înoate 

într-un ocean cu apă foarte rece, fiind adaptaţi pentru un astfel de trai. Singura specie de 

pinguin din lume care trăieşte în emisfera nordică (la Ecuator) este 

pinguinul Galapagos, de talie mică.  

 

- Cel mai mare pinguin este cel Imperial, care poate ajunge la o 

greutate de 30 kg şi la o înălţime de 1,20 m. Cam cât un liliputan... 

Poate fi recunoscut după petele galbene de pe o parte şi alta a 

capului. Şi cel Regal este aproape la fel de mare, dar se remarcă în 

special prin coloritul lui: are gulerul portocaliu şi pete galbene de jur 

împrejur.  

- Femelele din ambele rase (Imperial şi Regal), după ce depun ouă, se duc la ocean să se 

hrănească, iar masculii rămân să protejeze ouăle de frig. Lor le vine rândul să intre în ocean 

după ce se întorc femelele. 
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       - Pinguinul Imperial rezistă şi la temperaturi de -40 grade Celsius, dar şi la vânturi care 

bat cu 300 km la oră. 

 

 

  - Cel mai mic pinguin din lume este Micul Pinguin Albastru (Eudyptula minor), de mărimea 

unei raţe mici: 1,2 kg şi doar 38 de cm. E ca o jucărie... vie. Are pe spate o dungă gri-albastră, 

iar picioarele sunt rozalii.  

      

   - Pinguinii înoată cu ajutorul aripilor rigide care sunt pe post de înotătoare şi al labelor 

lungi şi plate. În apă îşi dovedesc măiestria: când înoată, pot atinge viteze destul de mari - 

chiar şi 35 km la oră, fac sărituri spectaculoase în aer, de până la 2 m înălţime şi 3 m în 

lungime. Pe uscat în schimb sunt foarte înceţi, mergând cu o viteză de 1-2 km pe oră.  

 

          - Ei nu au oase pneumatice, ca alte păsări. Acesta este şi unul dintre motivele pentru 

care nu pot să zboare. Înainte să se scufunde, pinguinii înghit pietre, 

ca să poată sta sub apă, dar şi pentru digestie.  

- în timpul furtunilor se adună în șiruri concentrice pentru a se apăra 

de vânt și apoi, pe rând, șirurile din mijloc iau locul celor din 

exterior. 
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- Urşii polari trăiesc în ținurile îngheţate din Arctica, 

Canada, Alaska, Rusia, Groenlanda sau Norvegia. 

-Sunt unele dintre cele mai mari mamifere care trăiesc 

pe pământ. La maturitate, un urs polar atinge 

lungimea de 2.5 metri şi greutatea de 680 de 

kilograme. 

- Urşii polari sunt carnivori. 

- Se adaptează cu uşurinţă la condiţii grele de trăi, pentru că sub blană au un strat gros de 

grăsime care îi apară de temperaturile scăzute şi îngheţ. 

-Urşii polari au simţul mirosului bine dezvoltat şi au capacitatea de a mirosi ceva chiar şi de la 

o distanţă de 16 metri. 

- Urşii polari se hrănesc uneori şi cu alte 

mamifere marine, inclusiv balene şi morse. 

-Pot înota pe distanţe lungi. Au fost 

descoperiţi chiar şi la 100 de kilometri 

depărtare de ţărm. 

- Ursul polar nu are blana albă, aşa cum ar 

crede mulţi, ci este transparentă. 

- Ochii lor sunt aparati de de un fel de membrana care are rolul de a atenua lumina orbitoare 

reflectata de zapezile nordului. 

- Schimbările climatice cu care se confruntă acum 

întreaga planetă reprezintă cea mai mare 

ameninţare pentru această specie de animale. 

Creşterea temperaturii duce la topirea rapidă a 

gheţarilor, iar urşii polari au astfel mai puţin timp 

pentru a-şi procura hrana. 
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-Vulpea polara sapa viziuni adanci in partea 

laterala a stancilor. Acest animal este cunoscut si 

pentru faptul ca traieste in pesteri sau vizuine. 

Blana ei are culoarea zapezii, ceea ce o ajuta sa 

scape de unele pericole. 

- Este un animal nomad. Se muta din loc in loc 

in cautarea hranei. In perioada verii traieste in 

grupuri care sunt alcatuite in mare parte din 

masculi si cateva femele care isi aduc puii. 

 

- Se foloseste de anumite sunete pentru a 

comunica cu celelalte vulpi. Acestea pot varia de la 

urlete zgomotoase (daca distanta e mare) pana la 

sunete ascutite (atunci cand trebuie sa avertizeze puii 

in caz de pericol). 

-Vulpea poate fugi cu o viteza de pana la 48 km/h. 

Este cunoscuta si pentru faptul ca stie sa alunece pe gheata. 

- Are si cativa dusmani, precum ursii polari si lupii. Lupii si bufnitele polare ataca mai ales 

puii de vulpe. Ursii Grizzly sunt, de asemenea, o alta amenintare la adresa acestei specii.  

- Este singura specie de vulpe care isi schimba culoarea blanei. 

 

-Vulpea polara este omnivora. Se hraneste cu 

iepuri polari, pesti, soareci, veverite si fructe de 

padure, in special in perioada verii. In timpul iernii, 

mananca resturile lasate lupi sau de ursii polari (daca 

nu poate sa vaneze). Sapa gauri in pamant in care 

depoziteaza mancarea. Exemplarele care traiesc in 

zona de coasta consuma ouale pasarilor marine sau 

chiar puii.  

http://www.animalutul.ro/mamifere-mari/specii-exotice/ursii-polari-ursus-maritimus/1180/
http://www.animalutul.ro/favorite/portret/bufnitele-polare/564/
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       În cadrul ZILEI CULTURII NAŢIONALE am desfăşurat anul acesta o activitate ce va rămâne, 

cu siguranţă, în inimile elevilor: ,,DOR DE EMINESCU”.. 

La activitate 

aşa cum a participat, 

ne-a obişnuit, doamna 

bibliotecară 

Anghelache Mihaela. 
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  Marin Sorescu 

 

Eminescu n-a existat. 

 

A existat numai o ţară frumoasă  

La o margine de mare 

Unde valurile fac noduri albe,  

Ca o barbă nepieptănată de crai 

Şi nişte ape ca nişte copaci curgători  

În care luna îşi avea cuibar rotit. 

 

Şi, mai ales, au existat nişte oameni simpli  

Pe care-i chema: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel 

Mare, 

Sau mai simplu: ciobani şi plugari,  

Cărora le plăcea să spună, 

Seara, în jurul focului poezii Ź- 

"Mioriţa" şi "Luceafărul" şi "Scrisoarea       III". 

 

Dar fiindcă auzeau mereu  

Lătrând la stâna lor câinii,  

Plecau să se bată cu tătarii 

Şi cu avarii şi cu hunii şi cu leşii  

Şi cu turcii. 

 

În timpul care le rămânea liber  

Între două primejdii, 

Aceşti oameni făceau din fluierele lor  

Jgheaburi 

 

Pentru lacrimile pietrelor înduioşate,  

De curgeau doinele la vale 

Pe toţi munţii Moldovei şi ai Munteniei  

Şi ai Ţării Bârsei şi ai Ţării Vrancei 

Şi ai altor ţări româneşti. 

 

Au mai existat şi nişte codri adânci 

Şi un tânăr care vorbea cu ei,  

Întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt? 

 

Acest tânăr cu ochi mari,  

Cât istoria noastră,  

Trecea bătut de gânduri 

Din cartea cirilică în cartea vieţii, 

Tot numărând plopii luminii, ai dreptăţii, ai 

iubirii,  

Care îi ieşeau mereu fără soţ. 

 

Au mai existat şi nişte tei,  

Şi cei doi îndrăgostiţi 

Care ştiau să le troienească toată floarea  

Într-un sărut. 

 

Şi nişte păsări ori nişte nouri  

Care tot colindau pe deasupra lor  

Ca lungi şi mişcătoare şesuri. 

Şi pentru că toate acestea  

Trebuiau să poarte un nume,  

Un singur nume, 

Li s-a spus 

Eminescu. 
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******** 

      ,,Nu trebuie sa arzi cartile pentru a distruge o cultura. 
Tot ce ai de facut este sa opresti oamenii sa le citeasca." 

 Ray Bradbury 

 

      ,,A invata sa citesti este ca si cum ai aprinde un foc; fiecare silaba 
pronuntata este o scanteie." 
 Victor Hugo 

 

"Un cititor traieste o mie e vieti inainte de a muri. Cel care nu citeste niciodata 
traieste doar una." 
 George R.R. Martin 

 

    ,,Lectura, iată învăţătura cea mai bună.” 

Puşkin 

                            ***************** 

         Pe 16 februarie am avut musafiri!  

             Paula şi Cătălina, eleve în clasa a XII-a M.I, 
au venit la noi în clasă şi ne-au citit  câteva capitole din 
romanul ,,Misterul de la London Eye”  Ne-a fascinat lectura 
fetelor! Le-am chemat şi a doua zi pentru a le arăta desenele 
noastre cu tema: Unde credeţi că era Salim?  
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Misterul de la London Eye este cel de-al doilea roman al 
lui Siobhan Dowd, apărut la Editura David Fickling Books. 
A câștigat Premiul NASEN & TES 2007, la secțiunea 
Cartea pentru copiii cu nevoi speciale. Primul său roman, 
A Swift Pure Cry, a câștigat Premiile Branford Boase și 
Eilís Dillon și a fost nominalizat pentru Medalia Carnegie și 
Premiul Booktrust Teenage. Cel de-al treilea roman, Bog Child, a 

apărut la Editura David Fickling Books în februarie 2008. 
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Dacă doriți să publicați în revista noastră vă rugăm să ne 

contactați la următoarea adresă de e-mail: ivisan@ymail.com 


