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ANOTIMPURILE

Anotimpurile toate
Tuturor ne-au fost lăsate

Pentru ca în fiecare
Să avem o sărbătoare.

Martie cu ghiocei,
Câmp cu soare şi cu miei,

Ne aduce tuturor
Ziua mamei, zi cu dor.

Vara caldă ne aduce
Gustul de cireaşă dulce
Şi-un prilej de bucurie:
Ziua ta, dragă copile!

Toamna blândă, ruginie
Cu strugurii copţi în vie
Şi cu grâne în hambar,

Începe un nou an şcolar.

Iarna albă, lucitoare,
Mulţime de sănioare
Ne aduce tot ce-i bun

Cu ea vine Moş Crăciun!

Carp Diana-Marina, Cls. a IV-a,
Şcoala Gimnazială Nr.1, Băleni

Coordonator: Inst. POPA TINCUŢA

CELE PATRU ANOTIMPURI

Fulguleţii de zăpadă, Razele de soare mângâie obrazul,
Se aştern la noi pe stradă. Gălăgie mare-n tot oraşul.
Eu mă bucur şi râd mult, Oare cine-o fi venit?
Că un nou an a-nceput! Ştiu! Vacanţa mare, la noi, a poposit.

Ghioceii, toporaşii şi-alte flori gingaşe, Roade bogate, pe săturate:
Deschid ochişorii şi se-ntind la soare. Fructe gustoase şi legume sănătoase!
Păsărele gureşe pun ţara la cale, Toate pentru noi, piticii,
Iar noi, copiii, strigăm: – Veselie mare! Să-nvăţăm la şcoală ca voinicii!

Tîmpa Flavia Maria, Cls. a II-a A, Colegiul  Naţional  ,,Mircea  Eliade”, Reşiţa
Coordonator: Prof. înv. primar: BORUZ  JENIFER



FIICELE ANULUI

A fost odată, într-o lume de peste mări şi ţări, un bătrân neobosit şi nemuritor, care avea patru
fiice, una mai frumoasă decât alta.

Pe bătrân îl chema Moș An. Într-o zi el le-a chemat pe fiicele sale şi le-a spus:
– Fiecare dintre voi va fi stăpână peste lume, câte trei luni pe an. Veți avea mari

responsabilități, dar şi satisfacții pe măsură!
– Prima vei fi tu, Primăvara! Vei aduce culoare pe pământ, zâmbete pe buzele oamenilor, vei

da viață naturii şi vei trezi animalele din hibernare. Păsărelele îşi vor cânta trilul nemaipomenit odată
cu sosirea ta, iar pădurile vor prinde viață. Îmbracă-ți rochia cea verde ca smaraldul, pune-ți coronița
de flori albe pe căpşor şi fă-ți apariția pe pământ, bucurând astfel pe toată lumea!

– Apoi, vei urma tu, Vară ! Tu vei continua fericirea adusă pe chipurile oamenilor, de către cea
mai mare dintre surori. Soarele te va ajuta cu razele sale strălucitoare să încălzeşti lumea.Vei bucura
copiii care vor fi în vacanță şi se vor juca sub aura ta călduroasă, vei ajuta la creșterea bogățiilor
pământului şi îi vei desfăta pe toți cu căldura şi frumusețea ta.

– Tu urmezi, Toamnă ! Vei colora natura cu nuanțe diverse, de la verde la galben şi apoi la
ruginiu. Covorul tău de frunze va proteja pământul roditor. Vei umple cu roadele tale cămările
oamenilor, iar vântul tău va dezgoli copacii, va alunga păsările călătoare şi va pregăti natura pentru
sosirea mezinei.

– Este rândul tău, ultima mea fiică, Crăiasa Zăpezii ! Cu ajutorul tău natura se purifică, iar
crivățul cel lacom va îngheța totul, transformând toată lumea într-un imens palat de gheață! Zăpada va
aduce bucurie copiilor şi farmec sărbătorilor de iarnă. De afară se vor auzi glasurile vesele ale
copiilor, iar de pe toate hornurile caselor vor ieşi rotocoale de fum gros şi negru. În fiecare casă se va
auzi trosnetul lemnelor din sobe şi poveștile pline de haz ale bunicilor.

– Așa, fiicele mele, mă veți ajuta să mai trăiesc încă un an și încă unul, dăinuind mereu peste
lume ! Sunt mândru de fiicele mele, de frumusețea şi bogăția lor!

Manda Alesia, Cls. a III-a, Școala Gimnazială Nr 13,  Rm. Vâlcea
Coordonator: Prof. înv. primar CIUCĂ ELENA DIANA
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ANOTIMPURILE

Primăvara  a  sosit,   Vara  are  multe  flori Toamna  cea  bogată Iarna  are  fulgi  de  nea
Totul  este  înverzit. În  mulţime  de  culori. Cu  legume  e-ncărcată. Şi  cu  ei  te  poţi  juca!

Irimia Flavia, Cls. a II-a A, Colegiul  Naţional  ,,Mircea  Eliade”, Reşiţa
Coordonator: Prof. înv. primar: BORUZ  JENIFER
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Legenda  anotimpurilor

          Erau odată patru surori frumoase şi iubite de toată lumea. Pe măsură ce creşteau îşi întrebau
zilnic mama care este mai frumoasă. Aceasta le iubea pe fiecare la fel şi nu putea să spună că una este
mai frumoasă decât alta.
          Într-o zi au plecat au plecat în lume să caute răspuns la întrebarea „Care este mai frumoasă?”.
Cea mare avea părul alb, împodobit cu steluţe argintii şi sufletul rece, a doua era plină de viaţă, iubea
florile de toate culorile, cu miros îmbătător pe care şi le punea în părul bălai, frumos împletit. Cea de-a
treia avea părul roşu, îi plăceau cireşele roşii pe care şi le punea la urechi ca cercei, privirea îi era
arzătoare, iubea apa şi plantele pe care le îngrijea cu drag. Mezina avea părul ruginiu, culegea fructele
coapte cu arome deosebite din care făcea compot sau dulceaţă şi porumbul galben, copt.
          Au mers ce au mers şi au ajuns la Sfânta Duminică. După ce au întrebat-o care este mai
frumoasă, aceasta le-a spus că fiecare dintre ele e frumoasă şi deosebită. Dar ele nu au fost mulţumite
de răspuns şi s-au luat la ceartă. Văzând una ca asta, Sfânta Duminică le-a certat şi le-a spus aşa:
„Fiecare să îşi arate frumuseţea timp de trei luni consecutive în fiecare an, urmând una celeilalte, dar
niciodată să nu se mai întâlnească. Când una vine, cealaltă să plece.”
         Şi aşa, cele patru surori au devenit cele patru anotimpuri care ne încântă cu frumuseţea,
parfumurile şi culorile lor, pe rând, în fiecare an.

Petreanu Raluca, Cls. a III-a, Şcoala Gimnazială Vrani,
Coordonator: Prof. MUŞA RAMONA-FLORENTINA

FIICELE ANULUI

Isprăvi treaba şi-i mândră.
Cu toiagu-n mâna stângă,
Pleacă şuşotind bătrâna:

”- Dacă plec, par înţeleaptă,
Primăvara a venit!

Peste dealuri şi câmpii
Câmpul tot a înverzit.
Şi pădurea a-nfrunzit.”

Vară, vară, surioară,
Te-aşteptăm la noi în ţară,

Cu cireşe şi fragi dulci,
De la noi să nu te duci!

Pleacă vara, toamna vine!
Nu-i nimic, ne pare bine,
Peste codru, peste iarbă
Va cădea o brumă albă.

Drîmbe Alexandra, Cls.a II-a,
Şc. Gimnazială „Vasile Lucăcel”,

Someş-Odorhei
Prof. înv. primar CIURTE AMELIA



Cele patru anotimpuri

Acum e primăvară. Este anotimpul aducător de bucurie, veselie şi voie bună.
Soarele îşi face apariţia cu razele lui divine şi readuce natura la viaţă. Ghiocelul dă startul

tuturor florilor, iar pomii se îmbracă în straie de sărbătoare.
Atunci când razele soarelui îşi revarsă căldura cu multă putere e semn că vine vara, sora

primăverii. Ele se înţeleg de minune, mai ales când vine vorba de culorile pe care le au ca avere.
Fiecare dintre ele se mândreşte cu multitudinea de culori aşternute în natură.

Toamna nu se lasă mai prejos. Se laudă că ea a colorat prima frunză. Arămiul este culoarea ei
preferată pe care o presară în jurul ei.

Atunci când frunzele nu mai au culoare, iar pomii au haine argintii îşi face intrarea Crăiasa
Iarnă. Nu are coloritul surorilor ei, dar se mândreşte cu covorul alb şi moale al zăpezii cristaline.

Nu pot să mă decid care-mi place cel mai mult, dar pot să spun că toate sunt pline de o bucurie
şi o frumuseţe pe care numai ele o pot da întregii naturi!

Lucuţ  Denisa, Cls. a IV-a B, Şcoala Gimnazială Botiz, Învăţător: IVAN M. DANIELA

Oprea Ana Maria, Cls. a III-a,
                                                                    Liceul Sportiv Banatul, Timişoara,

Coordonator: Prof. Zaha Coralia Mădălina

 Pal Raluca, Cls. a II-a,
  Şc. Gimn. „Vasile Lucăcel”, Someş-Odorhei

Coordonator: Prof. Ciurte Amelia

Drăgoi Sara Ionela, Cls. Pregătitoare Szekely Tania, Cls. a II-a
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Anotimpurile

Primăvara a sosit,
Câmpul iată-l înverzit.

Soarele străluceşte
Şi lumea-ntreagă încălzeşte.

Vara e un anotimp frumos,
Are soare călduros
Şi copii bucuroşi,

De-anotimpul lor frumos.

Toamna vine bucuroasă,
Că este la ea acasă.

Şi-mparte cu bucurie
Mere coapte şi gutuie.

Doamna Iarnă, vine-n grabă,
În caleaşca ei cea albă.
Mândră-i tare şi făloasă
De parcă ar fi mireasă.

Viţel Simina-Ligia, Cls. a III-a B,
Şc. Gimnazială Nr. 2, Tudor Vladimirescu
Prof. înv. primar MIHAELA ŞURGHIN

Hora anotimpurilor

Primăvara bucuroasă,
Iepuraşi ne-aduce-n dar.

Câtă veselie este!
Primăvara este-un dar.

Vara spicele de grâu,
Împletite în cununi,

Parcă sunt rupte din soare,
Vai de mine, ce e oare?

Toamna roade ne aduce,
Pe când păsările pleacă,

Din înalturile cerului
Se-aud tare zgomotoase.

Iarna vine, e pe drum,
Şi cad fulgii mari de puf,
Pe derdeluşul îngheţat,
Ce străbate al meu sat.

Pintilii Amalia-Lidia, Cls. a III-a B,
Şc. Gimnazială Nr. 2,  Tudor Vladimirescu
Prof. înv. primar MIHAELA ŞURGHIN

Bătrânul an

Anul, un bătrân moşneag
Se mândreşte că el are
Patru fete mândre tare.

Şi vorbeşte cu mult drag:
– Prima este Primăvara!
Cu alai de frunze verzi
Şi cercei de ghiocei.

– Vara este cea de-a doua!
E vie şi colorată,

Veselind natura toată.
– Îi urmează apoi Toamna,

Îmbrăcată-n ruginiu
Și cu cerul cenuşiu.

– Iarna este o crăiasă
Ce revarsă fulgii albi

Pe ai țării umeri dalbi.

Patru doamne minunate!
De la ele avem de toate:

Ceață, soare, nori, furtună,
Ploaie, fulgi şi vreme bună!

Bura  Karina,  Cls. a IV-a,
 Şcoala Gimnazială Botiz, Jud. Satu Mare

Învățător: IVAN M. DANIELA

Anotimpuri

Primăvara iarăşi vine
Cu mulţi ghiocei în jur,

Cu alai de rândunele
Şi multe altele de-acum.

Vara vine mai târziu,
Când rodesc şi fructiferii.

Bucurie mare, mare
A venit vacanţa mare!

Toamna vine-n pas grăbit
Cu legume şi cu fructe,

Şcoala, iat-o, a-nceput…
Manuale şi mai multe.

Din nou vine, rece, iarna
Scuturându-şi fulgişorii
Sunt şi multe sărbători
Vine iarăşi Anul Nou.

Coşereanu Răducu , Cls. a III-a,
Şcoala Gimnazială Milcoiu

Prof. înv. primar IOANA Monica-Aurelia



Primăvara a venit
Rândunica a sosit,
Soarele a răsărit,

Ziua s-a mai lungit.

Ghiocelul a apărut,
Zăpada a dispărut,
Gheaţa s-a topit,
Florile s-au ivit.

A venit vacanţa mare,
Iar soarele cel tare
Cu razele de aur,

Străluceşte ca un laur.

La mare am ajuns,
Sub umbrelă m-am ascuns,

La soare mă bronzez
Şi minunat visez!

Anotimpurile

Apădean Bianca, Cls. I SBS,
                              C. N. „Traian Lalescu”, Reşiţa

Prof. Komendat Livia
   Prof. Guţu Felicia

Barbeş Alin, Cls. a II-a A
Colegiul Naţional ,,Mircea  Eliade”, Reşiţa

Prof. înv. primar BORUZ  JENIFER
Şandru Cristian, Cls. a IV-a,

Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,
 Prof. Nedelcu Corina Emilia

Budescu Alesia, Cls. a IV-a,
                                                                                                            Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

              Prof. Nedelcu Corina Emilia

Budescu Alesia, Cls. a IV-a,
                                Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

 Prof. Nedelcu Corina Emilia

Fiicele bătrânului an

În caleaşcă ruginie,
Toamna vine şi ne-îmbie

Cu-ale ei arome dulci
De mere, pere, gutui şi nuci.

Regina fulgilor de zăpadă,
S-a aşezat la noi în ogradă.

Copiii de pe coastă vin ţipând,
Făcând mătănii vrând, nevrând.

Rândunica cea voioasă
S-a întors la noi acasă.

Dulce vânt de primăvară,
Bine ai venit în ţară!

Zâna vară bate-n fereastră ,
Ca o pasăre măiastră.

Fluturii dansează printre flori,
Soarele arde-n cuptor.

Ioţu Izabela Daciana, Cls. a II-a,
Şc. Gimnazială „Pavel Bordan” Grădinari

Prof. înv. primar DUMITRAŞCU MIHAELA

Colorata toamnă a ajuns la noi
Cu bogăţii de soi,
Vacanţa a trecut,

Iar şcoala a-nceput.

Dar, pentru că vara a dispărut,
Toamna cu ploi a căzut ...

Ploile n-au încetat
Şi rândunelele-au plecat!

Totul s-a albit,
Noaptea s-a lungit
Şi gerul a venit.

Moş Crăciun soseşte
Şi la toţi vesteşte,

Că s-a născut Hristos
Cu chip luminos!



Frumuseţea anotimpurilor

Primăvara este anotimpul viu
Care goneşte iarna în ţinutul argintiu,
Ea aduce soare cald şi flori mărunte,

Culori de vis şi miresme plăcute.

Vara fierbinte aduce cireşe sângerii,
Pe care le culeg cu drag zglobiii copii,
Ea are pepeni dulci, cu miez zemos,

Şi fructe coapte pentru orice pofticios.

Toamna, cu voal colorat, e ca o zână,
De pe câmpii, ea roade bogate adună,

Pe dealuri aşterne covoare ruginii,
Dar lasă copacii goi şi fără bucurii.

Strălucitoarea Iarnă, este cam geroasă,
Are haină de blană albă, foarte groasă,

Omăt pufos şi moale ea ne-aduce,
Iar la Crăciun, pe Moşul drag şi dulce.

Anotimpurile sunt frumoase toate,
Noi le iubim pe fiecare-n parte!

Timofticiuc Denisa, Cls. a IV-a B
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia

ANOTIMPURILE

De mult timp se ştie bine
Patru anotimpuri sunt:

Când ies ghioceii afară,
Atunci ştim că-i primăvară!

Soarele parcă e de foc
Şi cireşele se coc,

Treierăm grâu şi secară,
Negreşit, e iarăşi vară!

Fructe şi legume coapte,
Le-adunăm acum pe toate,

Păsările pleacă iară,
Frunza pică, toamnă e iară!

Când vin fulgii de pe sus
Şi-n troiene s-au depus,
Şi când bradul e iubit,
Ştim că iarna a sosit!

Sas Denisa, Cls. a III-a B
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Prof. înv. primar TISTU CRISTINA

CELE  PATRU  ANOTIMPURI

Iarna-i  veselie  mare,
Merg  copii  la  săniuş.

Mie-mi  place  foarte  tare
Să  mă  dau  pe  derdeluş.

După  iarnă, primăvara
Vine  cu  alai  de  flori,
Se  trezeşte  iar  natura
Gătită  de  sărbători.

Soarele  luceşte  tare,
Vara  iată  a  sosit!

Vremea  e  de  mers  la  mare,
Pe  nisipul  însorit.

Fructe  multe  şi  gustoase
Ne  aduce  toamna-n  dar,
Îmi  plac  perele  zemoase,
Să umplem  cămara  iar!

Constantin  Justin, Cls. a II-a A
       C.N. „Mircea Eliade”, Reşiţa
 Prof. înv. primar: BORUZ  JENIFER

PATRU  ANOTIMPURI …

Primăvara  a  sosit,
Soarele  a  răsărit,

Ghiocelul  a-nflorit
Şi  cocorii  au  venit!

Afară  este soare,
Copiii  merg  la  mare,
Se  bălăcesc  în  apă,
Aproape  vara  toată.

Mere, pere, prune, nuci,
Toate  ne  plac  că  sunt  dulci.

Ne  umple  cămara  toată
Toamna  cea  îmbelşugată.

Săniuţă, derdeluş,
Roşii  jucării  de  pluş,

Moş  Crăciun  cu  tolba  mare
Trece  pe  la  fiecare!

 Barbeş  Alin, Cls. a II-a  A
        C. N. „Mircea Eliade”, Reşiţa
    Prof. înv. primar: BORUZ  JENIFER



Bara Ana Maria, Cls. Pregătitoare,
                                                                       Col. Naţ. „Mircea Eliade”, Reşiţa

 Ioo Paula-Antonia, Cls. a IV-a, Coordonator: Prof. Novac Neta
Şc. Gimn. „Avram Iancu”, Târnăveni
Coordonator: Prof. Chiorean Carmen

Primăvara, anotimpul renaşterii

Soseşte din nou, pe meleagurile noastre, prima fiică a bătrânului an, tânără şi zâmbitoare. Ea
este zâna cu rochie gingaşă de ghiocei, viorele şi mărgăritare. Cercul de aur al
soarelui revarsă căldura-i mângâietoare peste natură. Tânăra Crăiasă a Florilor presară în pădure
primii ghiocei gingaşi. Un firicel de vânt se strecoară printre razele de lumină. Toporaşii se înclină în
faţa gingaşelor lăcrămioare. Treptat se trezeşte la viaţă întreaga natură.

Gâzele somnoroase au ieşit din ascunzători. Furnicile harnice lucrează toată ziua. Albinele
caută nectarul primelor flori. Mieii zburdă pe câmpul verde, bucuroşi că iarba a prins colţ fraged şi
nou. Cea dintâi rândunică, venită de departe, taie albastrul cerului ca o săgeată. Ea deschide drumul
multor păsări călătoare. Ele  se întorc în locurile îndrăgite, cărora le-au dus dorul și pe care nu le-au
uitat.

Primăvara vine de departe, cu alai de flori şi fluturi, ca să anine cununi de raze de soare pe
frunţile tuturor copiilor. Ea aduce frumuseţe şi veselie, bucurând sufletele tuturor.

Fuleki Alexia-Erika, Cls. a IV-a A, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Târnăveni
Coordonator:  Prof. CHIOREAN CARMEN

Saviliu Anca, Cls. a II-a, Madina Roberta Antonia, Cls. a III-a,
Şc. Gimn. „Manolache Costache Epureanu”, Bârlad, Lic. de Arte „Sabin Păuţa”, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Hreniuc Daniela Coordonator:  Prof. Breşneni Nicoleta



GHIOCEL-CLOPOŢEL

          Soarele îşi face loc printre norii cenușii. El trimite câteva raze călduroase și vesele spre
întinderea argintie. Haina albă a pământului înghețat se destramă în firicele subțiri.

– Cling! Cling! se aude un glas cristalin.
– Cine ești? întrebă mirat Soarele.
– Sunt eu, Ghiocel-Clopoțel! M-am odihnit întreaga iarnă, cuibărindu-mă în taină sub

plăpumioara călduroasă și moale a zăpezii. Razele tale calde și mîngâietoare m-au deșteptat din
somnul meu adânc și iată: am răsărit din pământ, bucuros că a sosit primăvara!
          Soarele voios începe să râdă, mângâind clopoțelul alb al ghiocelului și întreg pământul.

– Și... prieteni nu ai? întrebă soarele.
– O, sigur că am! Am rândunelele și privighetorile, care, mereu credincioase, oferă tuturor un

minunat concert al primăverii. Mai am fluturii colorați și albinele harnice, care zumzăie fericite,
colindând florile multicolore. Am curcubeul, coroana naturii și, desigur, mai am brândușele și pe frații
mei, ghiocei-clopoțeii.
          În timp ce Ghiocel-Clopoțel își spunea minunata poveste, grădina fu inundată de ghiocei
imaculați, brândușe și narcise parfumate.
          Pomii își înălțau ramurile înflorite spre cerul albastru, senin și păreau că vor să îmbrățișeze
soarele strălucitor.
          A sosit primăvara! Spectacolul minunat al reînvierii naturii începe din nou, începe la fel de
sublim ca întotdeauna!

Pană Ana-Maria, Cls. a IV-a, Școala Gimnazială Nr. 2, Reșița
Coordonator: Prof. înv. primar BĂLĂNESCU CAMELIA

Boţoroagă Ana-Maria, Cls. a III-a,                   Brescanu Alexandra, Cls. a III-a,
 Şcoala Primară Pochidia, Vaslui      Şcoala Primară Pochidia, Vaslui
Coordonator: Prof. Boroda Nelu Coordonator: Prof. Boroda Nelu

PRIMĂVARA

Primăvara a venit, Păsările au sosit,
Copiii se joacă necontenit Florile au înflorit,
Pe câmpul înverzit, Primăvara ne zâmbeşte
Printre florile albastre. Şi cu noi se-nveseleşte.

Mihai Eduard  Cls. a III-a B, Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,
Coordonator: Prof. înv. primar TISTU  CRISTINA



PRIMĂVARA
Este primăvară. Prima fiică a anului a sosit mai devreme, coborând dintr-o caleașcă de

mărgăritare. Cu toții ne bucurăm nespus.
Veșmintele ei multicolore acoperă natura pe care o trezeşte la viaţă. Soarele își trimite razele

blânde și călduroase spre noi. Sub mângâierea lor plesnesc mugurii pomilor. În locul lor apar floricele
albe și roz. Din ele, albinele harnice își culeg polenul zumzăind. Frunzele, de un verde crud, se alintă
în adierea uşoară a vântului. Grădinile înverzesc, iar în straturile cu flori parfumate, gâzele vesele
zboară ca într-un dans bine pregătit.

Cu drag, îmi îndrept privirea spre cer și văd cum zarea albastră se întunecă de păsări călătoare
grăbite să se întoarcă la cuiburile lor părăsite, să vadă ce s-a mai întâmplat aici de când au plecat. Le
este dor să vadă ogoarele pline de viaţă, de oameni harnici.

Tractoarele, duduind peste tot, brăzdează câmpul odihnit care aşteaptă să fie cultivat.
Primăvara este cel mai frumos anotimp!

Szel Alina, Cls. a IV-a, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Aurora”, Reşiţa
Coordonator: Prof. DRĂGHIŢĂ RODICA

Buliga Miriam, Cls. Pregătitoare,     Epure Simon, Cls. Pregătitoare,
              Şc. Gimnazială Volovăţ, Suceava   Şc. Gimnazială Volovăţ, Suceava

Coordonator: Prof. Şuhane Domnica Coordonator: Prof. Şuhane Domnica

GHIOCELUL

             Este sfârşit de februarie. Împreună cu doamna învăţătoare şi colegii mei de clasă am plecat în
drumeţie în împrejurimile oraşului. Eram nerăbdători să cunoaştem frumuseţea locurilor natale.
Vremea ţine cu noi. Norii cenuşii au făcut loc unor raze de soare timpurii care domolesc frigul. Cu
obrajii rumeni urcăm voioşi primul deal. Pe alocuri era acoperit cu pete mari de zăpadă, nepregătite să
plece de la noi.

- Cu puţin noroc, vom găsi primul semn al primăverii! spune doamna învăţătoare.
            Cu toţii ştiam că este vorba despre ghiocel. Aşadar, am pornit la treabă. Ne doream, cu orice
chip, să găsim acea gingaşă floare asemănătoare fulgilor de zăpadă.
            Deodată, liniştea a fost întreruptă de un glas vesel. Era Ana.

- Veniţi! Veniţi! Am găsit ghiocei! spune ea.
            Am alergat, cu sufletul la gură, spre locul în care acele minunate făpturi se legănau în adierea
uşoară a vântului.
            Bucuroşi, am desprins ghioceii de pe pata neagră de pământ umed, apoi cu mult drag i-am
dăruit doamnei noastre.

- A venit primăvara! i-am spus cu toţii într-un glas.
            După câteva ore ne-am întors acasă, mulţumiţi că am petrecut o zi de neuitat.

Drăghiţă Claudiu, Cls. a IV-a B, Şcoala Gimnazială Nr. 2, Reşiţa
Coordonator: Prof. înv. primar DRĂGILĂ OZANA



Brescanu Bianca-Ştefania, Cls. a II-a,
Şcoala Primară Pochidia, Vaslui,

Coordonator: Prof. Secăreanu Natalia

Dumitru Mihai, Cls. P,
          Şcoala Primară Pochidia, Vaslui,

Coordonator: Prof. Secăreanu Natalia

Dudu Bianca Nicoleta, Cls. a II-a,
Şcoala Primară Pochidia, Vaslui,

Coordonator: Prof. Secăreanu Natalia

Primăvara

Primăvară, primăvară,
Ciripit de păsărele,
Floricele pe vălcele,

Bujorei şi viorele
Şi stoluri de rândunele!

Primăvară, primăvară,
Îţi cântăm cu bucurie

Că ne-aduci căldura iară.
Primăvară, primăvară,

Bun venit la noi la şcoală!

Vavură  Alexandra, Cls. a III-a,
Şcoala  Gimnazială  Nr. 1, Negomir

Coordonator: Înv  IOSU  ANA Vară, vară, primăvară

Vară, vară, primăvară,
Ia  zăpada  de  pe-afară,

De  pe-afară, de  pe  coastă
Şi  bruma  de  pe  fereastră,

Să  răsară  florile,
Florile  ca  zorile,

Să  umple  colinele .

Cauc  Daria-Ionela, Cls. a III-a,
Şcoala  Gimnazială  Nr. 1,  Negomir

Coordonator: Înv. IOSU  ANA

Păsărele călătoare

Păsărele călătoare,
Aţi sosit cu-n roşu soare.

Păsărele aţi venit,
Pe toţi ne-aţi înveselit!

Voi aduceţi primăvară,
Răspândiţi verdeaţă-n ţară,

Aţi adus flori pe câmpii
Şi aţi bucurat copii.

Penele vi-s colorate
Parcă sunteţi nestemate,
Aripile-s moi, pufoase,

Glasurile-s dulci, duioase.

Cântece se răspândesc,
Glasurile se-nmulţesc.

Nu plecaţi de lângă noi,
Că ne va fi dor de voi !

Pauliuc George Călin, Cls. a IV-a A,
Şcoala Gimnazială Nr. 7, Vişeu de Sus

Coordonator: Prof. PAŞCU ANA-ELVIRA



Sosirea primăverii
“S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării
S-au dus zilele babei şi nopţile vegherii.”

Peticele de cojoc alb dispar încet, încet şi abur moale se înalţă din grădini. Iarba prinde colţ
fraged, vestind ca începe sărbătoarea primăverii, pământul schimbându-şi veşmântul. El zâmbeşte prin
flori soarelui, oferindu-i o uimitoare simfonie de culori. Apar mai întâi ghioceii si brânduşele, apoi
celelalte flori de primăvară. Mugurii copacilor se desfac, îmbrăcând pădurea cu un verde crud.

În livezi se pregăteşte Serbarea Primăverii. Pomii se îmbracă în flori albe, roz şi trandafirii,
care răspândesc culoare şi parfum. Mireasma florilor trezeşte albinele care îşi poartă zumzetul din
floare în floare. Gâzele, gândăceii, furnicile încep să mişune chemate de căldura soarelui.

Cântăreţii neobosiţi, plecaţi toamna în lume, se întorc să-şi ocupe locul în orchestra care va
cânta la serbare. Uneori, ploaia le asigură fundalul muzical, tunetele bătând tobele şi fulgerele ţinând
locul laserelor.

Copiii sunt fericiţi şi fascinaţi. Când aleargă pe câmpii şi pe alei, ochii le sclipesc de bucurie ca
boabele de rouă. Acest mirific anotimp este mai animat şi datorită năzdrăvanilor.

Toată lumea se minunează de transformarea naturii şi se întreabă:
“Primăvară, din ce rai
 Vii cu mândrul tău alai?”

 Paşcu Elian Cristian, Cls. a IV-a, Şcoala Gimnazială Nr. 7, Vişeu de Sus, Maramureş
Coordonator: Prof. PAŞCU ANA-ELVIRA

Cismaru Alexandru, Cls. a III-a,  Alungulesei Denisa, Cls. I,
         Centrul Logopedic Interşcolar, Reşiţa     Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Bobescu Florea-Arghir   Coordonator: Prof. Pinoşanu Graţiela

Apostol Darius, Cls. P,   Ichim Cristina, Cls. a IV-a,
         C. N. „Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea   Şcoala Gimnazială Urecheşti, Bacău,

Coordonator: Înv. Mihai Daniela Coordonator: Prof. Blaga Lavinia



PRIMĂVARA
Primăvara, fiica cea tânără a bătrânului an, cea aducătoare de bucurie şi de voie bună, a sosit şi

la noi, cu alaiul ei de flori, lumină şi culoare.  Întreaga fire e învăluită de mantia aurie a soarelui, care
mângâie blând pământul şi toate vietăţile sale.  Bolta cea albastră se oglindeşte în apele limpezi ale
râurilor. Zilele sunt tot mai lungi, iar nopţile mai scurte.

Primăvara a aşternut un covor multicolor. Câmpiile şi dealurile au înverzit, iar livezile se
pregătesc să dea în floare. În păduri, muşchiul copacilor e moale ca o pernă de puf, iar ei, care abia şi-
au lepădat veşmântul de nea, privesc mândri către soare. În desişuri a albit floarea ghiocelului şi un
parfum uşor de toporaşi se răspândeşte la adierea vântului din amurg.

Primăvara a trezit lunca la viaţă. Fluturii zburdă, albinele harnice îşi încep dulcele zumzet
printre flori. Gândăceii şi cărăbuşii dorm la soare, dezgheţându-şi aripile şi picioruşele. Păsările
călătoare par vâslaşi pe marea cerului albastru. Rândunica cea veselă, turturica şi sturzul ciripesc în
deschiderea marelui concert al primăverii.

Şi oamenii se bucură de renaşterea naturii. Ogoarele răsună de motoarele tractoarelor, în livezi
oamenii harnici curăţă pomii fructiferi, iar în grădini sapă pământul să pună răsaduri.

Primăvara împarte din pocalul ei tinereţe, voioşie şi culoare. Să ne bucurăm cu toţii de aceste
zile minunate pe care ni le dăruieşte!

       Margea Izabela, Cls. a III-a A, Şcoala Gimnazială Nr. 7, Reşiţa
Coordonator: Prof. înv. primar ARDELEANU CRISTINA

Jenariu Cristina Elena, Cls. I, Lupu Ionaşcu Ariana, Cls. a II-a,
       Liceul de Arte „Sabin Păuţa”, Reşiţa,     Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bocşa,

Coordonator: Prof. Stefanovici Elena Coordonator: Prof. Poroineanu Milora

PRIMĂVARA
Primăvara, fiica cea mai tânără a bătrânului an, cea aducătoare de bucurie și voie bună, a sosit

și la noi cu alaiul ei de flori, lumină și căldură.
Soarele de aur își răsfiră degetele crude și ne mângâie atât de fin obrazul. Vântul  zvântă

bălțile. Brândușele încep a înălbi vârfurile colnicelor și adâncimile văilor. Păsările călătoare vin pe
rând: cocorii în lungi rânduri, rândunelele singuratice și cocostârcii cu gâturi lungi. Gândacii  ies  din
pământ și  se  încălzesc  la soare.

Păstorii își mână cârdurile de oi pe câmp ca să pască iarba de curând răsărită. Copiii își  aruncă
acum veșmintele groase și ies la joacă prin curțile proaspăt înverzite și-și încep iarăşi  jocurile  în
natură. Grădinarul apucă în mână hârlețul şi sapă pământul în grădină. Țăranii își dreg uneltele pentru
munca câmpului. Totul în natură învie.

Cu  mantia sa, primăvara împarte din pocalul ei tinerețe, voioșie și culoare. Să ne bucurăm toți
de acest minunat mărțișor primit în dar de la blânda primăvară!

Coman Andrada Ioana, Cls. a IV-a, Şcoala Gimanzială Vişeu de Jos,
Coordonator: Prof. NĂSUI VIORICA



PRIMĂVARĂ ROMÂNEASCĂ
Primăvara, cea dintâi dintre fetele bătrânului an, aduce în valiza ei un soare cald, câmpii îmbrăcate în

parfum, ape zglobii şi cântece vesele. După ce s-a cazat într-un loc mirific, numit România, a început să arunce
peste tot cu flori, zumzet de albine, ciripit de păsărele, curcubee pe zarea cea de veci albastră ...

Chipul ei este minunat. Poartă o pălărie de flori, din care răsună fluier de mierlă. Cutreierând lumea,
supraveghează obiceiurile tuturor vieţuitoarelor, jocurile hazlii şi muncile lor. Întinde o mână de ajutor
plantelor care au nevoie să se înalţe spre lume.  Cele mai firave şi gingaşe vieţuitoare renasc sub blânda ei
mângâiere.

Ea însăşi este fermecată de tabloul  căruia îi dă naştere, adăugând, din loc în loc, câte un petic verde
peste umbrele iernii. Munţii, câmpiile, apele, cu toate se bucură de arta primăverii, în timp ce ea însăşi nu se
mai satură admirând minunatele peisaje româneşti.

Pădurile sunt acoperite de un pământ umed din care încolţesc timide fire subţiri de iarbă. Animalele
sălbatice ies bucuroase să salute mingea de foc din înalt. Vieţuitoarele aristocrate savurează din plin frumoasele
zile ale primăverii, alungând cu egoism cântăreţele cerului.

Oamenii sărbătoresc sosirea frumoasei Primăveri cu zâmbete, cu flori sau cu o ieşire câmpenească plină
de voie bună.

După trei luni de muncă, frumoasa zână începe să obosească. O cheamă să-i predea locul pe tronul
românesc pe sora ei, Vara cea călduroasă.  Ea se duce apoi, încetişor, spre palatul regal al anotimpurilor,
pregătită pentru un somn lung cu vise frumoase şi colorate despre o ţară în care realitatea este de vis.

Bejenariu Daria, Cls. a III-a A, Şcoala Gimnazială Nr. 7, Reşiţa
Coordonator: Prof. înv. primar ARDELEANU CRISTINA

Gruia Alesia, Cls. a III-a, Lazăr Delia, Cls. P,
            Şcoala Gimnazială Nr. 7, Reşiţa, Liceul de Arte „Sabin Păuţa”, Reşiţa

Coordonator: Prof. Ardeleanu Cristina Coordonator: Prof. Codilă Monica

SOSIREA PRIMĂVERII
Razele blânde ale soarelui de primăvară topesc zăpada de pe câmp. Vântul zvântă bălțile.
Gingașii ghiocei își scot clopoțeii la soare. Brândușele încep a acoperi văile. Păsările călătoare

vin pe rând: cocorii în lungi rânduri, rândunelele singuratice și cocostârcii cu gâturi lungi.
Păstorii își mână cârdurile de oi pe câmp, ca să pască iarba de curând răsărită. Copiii își aruncă

acum hainele groase și ies la joacă prin curțile proaspăt înverzite și își încep iarăși jocurile prin
natură. Gândacii ies din pământ și se încălzesc la soare.

Tata a luat hârlețul în mână și a început să sape pământul în grădină. În curțile caselor și alți
oameni trebăluiesc ca niște furnici. Ciobanii își mână turma spre pășunea cea verde de pe vârfurile
dealurilor. Mielușeii gingași pasc veseli pe câmpia proaspăt înflorită.

Bucuria naturii cuprinde și toată suflarea omenească. Ce bucuroasă sunt că a sosit primăvara!
                             Lupu Carla-Mihaela, Cls. a II-a C, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bocșa

Coordonator: Prof. înv. primar ŞELARIU ALINA



O PRIMĂVARĂ ÎNFLORITĂ

A venit primăvara cu culorile ei vii. Iarba crudă este adorată de către animalele pădurii.
Copacii înmuguriți se bucură de adierea blândă a vântului.

Mângâierea soarelui încălzește pământul rece. Ciripitul vesel al păsărelelor se aude de departe.
Florile așteaptă cu nerăbdare sosirea clopoțelului suav. Mieii zburdă pe câmpiile verzi și înflorite.

Copiii, de dimineața și până seara, se joacă împreună pe la marginea satului. Soarele
strălucitor priveşte natura cu bucurie. Lumina soarelui se reflectă în geamurile mici ale caselor.

În această zi frumoasă de primăvară nimeni nu este supărat și toți sunt veseli.

Cocora Dariana, Cls. a III-a B, Liceul de Arte ,, Sabin Păuţa” Reşiţa
Coordonator: Prof. înv. primar PUICHIŢĂ NICOLINA

PRIMĂVARA

În sfârșit a sosit și mult așteptata primăvară! Odată cu ea natura și-a dat jos mantia albă,
purtată o iarnă-ntreagă, și s-a trezit la viață. Soarele, puțin palid, își strecoară razele printre crengile
copacilor adormiți. O ploaie binefăcătoare a făcut iarba de un verde crud să încolțească. Pe câmpii și
dealuri, mulțimea de ghiocei ne oferă un spectacol floral impresionant, acompaniat de freamătul
pădurii. Păsările se întorc liniștite din țările calde. Ele par niște vâslași pe marea cerului albastru.
Ciocârlia cântă triluri măiestre ce-ți încântă auzul. Fluturii zburdă, albinele își încep dulcele lor
zumzet, gândaceii dorm la soare, toate acestea creând un concert în aer liber.

Primăvara a adus cu ea multă lumină și căldură făcându-i pe oameni să se bucure de reînvierea
întregii naturi.

Înarmați cu găleți cu var și foarfece, în frunte cu copiii, gospodarii au ieșit să curețe livada.
Ajunși în livadă nu au stat nici măcar o clipă până ce nu şi-au terminat treaba. Cu multă grijă au dat cu
var trunchiurile copacilor ca să-i protejeze de dăunători şi le-au curățat coroana de crengile uscate.
Mulțumiți de ceea ce au făcut, și-au promis ca în fiecare an să ajute natura, pentru ca aceasta să-i
răsplătească cu o recoltă bogată.

Primăvara aduce în sufletele oamenilor bucurie, fapt pentru care este cel mai iubit anotimp.

Şimon Gabriel-Adrian, Cls. a IV-a, Şcoala Gimnazială Vişeu de Jos, Maramureş
Coordonator: Prof. NĂSUI VIORICA

MINUNATA PRIMĂVARĂ

          Vine primăvara. Baba Iarna îşi adună hainele. E obosită. A venit de mult la noi, dar acum se
pregăteşte de plecare. Îi lasă locul uneia dintre cele mai frumoase surori ale sale - primăvara. Spun că
este frumoasă pentru că ea trezeşte natura la viaţă şi aduce primele raze de soare.
         Acum apar primele flori: gingaşul ghiocel, parfumatele zambile, coloratele lalele, minunatele
narcise şi altele. Pe crengile copacilor apar mugurii din care răsar frunze de un verde crud. Lângă ele
sunt florile albe şi roz care împrăştie în aer parfumul lor plăcut mirositor. Toate se răsfaţă sub
mângâierea blândă a razelor strălucitoare de soare care îşi fac simţită prezenţa tot mai des.
         Să nu uităm de păsările călătoare care se întorc la cuiburile lor şi ne încântă cu triluri care mai de
care. Zilele devin mai lungi. Oamenii îşi cultivă pământurile, iar noi copiii, dăm o mână de ajutor
bunicilor şi părinţilor.
         Faptul că în luna martie, sărbătorim ziua mamei, fiinţa cea mai importantă pentru fiecare copil,
face ca primăvara să fie un anotimp deosebit, aşteptat de noi toţi.
         Primăvara este preferată de mine şi părinţii mei pentru că este anotimpul în care am venit pe
lume. De aceea, vă invit pe toţi să petrecem de ziua mea.
        Ce minunată e primăvara!

Drăghiţă Claudiu, Cls. a IV-a B, Şcoala Gimnazială Nr. 2, Reşiţa
Coordonator: Prof. înv. primar DRĂGILĂ OZANA



Vârlan Alexandra, Cls. I,
       Col. Naţ. „C.D. Loga”, Caransebeş,

               Prof. Dobromirescu Anesia

Şandru Cristian, Cls. a IV-a
                           Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

                                                                       Prof. Nedelcu Corina Emilia

Moacă Nicoleta, Cls. a IV-a,
                                                                  Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Prof. Nedelcu Corina Emilia

Primăvara veselă

Luna martie a venit,
Natura a înverzit,

Ghiocelul înfloreşte,
Primăvara o vesteşte.

Păsările călătoare
Se întorc din ţări cu soare,
Vesele ne cheamă-n cor
Să intrăm în jocul lor.

Prin grădini răsar la soare
Ghiocei şi lăcrimioare,

Mieii albi zburdă voioşi,
Pomii înfloresc frumoşi.

Mult dorită primăvară,
Aşteptam de mult să vii !
Tu ne-aduci căldura iară,

Jocurile pe câmpii.

Păun Ionela, Cls. a IV-a B
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Prof. NEDELCU CORINA EMILIA

Minunata primăvară

Încet, încet, iarna cea rece a trecut,
Pe nesimţite, primăvara i-a luat locul,

De sub zăpadă, gingaşul ghiocel a apărut,
Sfioasa rândunică îşi regăseşte cuibul.

Primăvara minunată ne aduce tuturor
Frumuseţe, armonie, albe flori şi veselie,

Iarbă proaspătă şi verde se aşterne pe câmpie,
Albine harnice culeg polen cu spor.

Zâmbete de aur soarele cald împarte,
Cerul e-albastru ca o petală de toporaş,
Pomii se-nvăluie în haine parfumate,

Iar noi îl aşteptăm nerăbdători pe Iepuraş.

Moacă Nicoleta , Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Prof. NEDELCU CORINA EMILIA



Stroescu Alesia, Cls. a III-a,
     Liceul de Arte „Sabin Păuţa”, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Puichiţă Nicolina

 Început  de  primăvară
În sfârşit, a venit primăvara.
Zăpada a început să se topească. Ghiocelul alb, mic şi plăpând îşi sună clopoţelul. Soarele

străluceşte pe cer. Pomii au început să înmugurească. Florile primăverii, brebeneii, toporaşii şi
lăcrimioarele râd sub razele calde şi blânde ale soarelui.

Zumzetul insectelor se îngână cu ciripitul păsărilor, care s-au întors din ţările calde. Ele îşi
caută fiecare cuibul lor să depună ouăle, pentru a se înmulţi. Pe ogor, tractoarele ară de zor. Mieii
zburdă pe câmpie. Este o splendoare să priveşti pomii înfloriţi şi câmpul înverzit.

Primăvara este un anotimp minunat!
Raica Ioan, Cls. a III-a, Şcoala Gimnazială Coronini,

Coordonator: Prof. înv. primar GRUIA MARA

PRIMĂVARA

Primăvara s-a întors
Cu un braț de păpădii
Și le-aşază pe câmpii.

Cu lalele mititele
Și cu mugurii de mere
Care stau în copăcei
Jucându-se între ei.
Fluturaşi multicolori

Zburdă printre floricele.
Și albine hărnicele

Care adună pentru miere
Polenul din floricele.

Nedea Antonia, Cls. a III-a B,
Lic. de Arte ,,Sabin Păuța” Reșița

Prof.  PUICHIŢĂ NICOLINA

RÂNDUNICA

Soarele a răsărit,
Codrul falnic a-nverzit
Ghiocelul şi brânduşa

Deschid primăverii uşa.

Rândunica cea voioasă
S-a întors din nou acasă,

La cuibul ei părăsit
Care trebuia zidit.

Toată ziua a zburat
După câte-un pai uscat.

Două zile a muncit,
Cuibul şi l-a construit.

Năsui Carmen Anca, Cls. a III-a,
Şcoala Gimnazială Vişeu de Jos,

Maramureş,
Coordonator: Prof. TOMOIAGĂ MARIA

RÂNDUNELUL

Pe-o creangă tremură de frică
Un pui plăpând de rândunică.

E singur în ploaie, urând vremea asta
Şi-n ciripitul rugător

Îmi spune să deschid fereastra,
Iar eu deschid, el intră-n zbor.

Şi iată-mi-l rotind prin casă
Şi-n casă nu mai e pustiu,

Casa mea e-nveselită
De ciripitul lui zglobiu.
Dar iată, soarele s-arată
Şi uscă totul timpuriu,

Doar rândunelele, pe-afară,
În zboruri vesele vorbesc.

Plăpând, glasul lor, grăbit mă cheamă
Să-i văd în zborul lor ceresc.
Mai vino, ploaie, înc-o dată
Pe rândunel să-l ocrotesc.

Rad George Ciprian, Cls. a III-a
Şcoala Gimnazială Vişeu de Jos

Coordonator: Prof. TOMOIAGĂ MARIA



Vancea Sara Maria, Cls. Pregătitoare,
Şcoala Gimnazială Vişeu de Jos, Maramureş,

Coordonator: Prof. Coman Marioara

Sauer Ana Maria, Cls. Pregătitoare,
 Şcoala Gimnazială Nr. 2, Reşiţa,
Coordonator: Prof. Jurca Eufemia

Giurcă Nicuşor, Cls. a IV-a,
               Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Prof.  Nedelcu Corina Emilia

Mură Vlad, Cls. a II-a,
     Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bocşa,
Coordonator: Prof. Poroineanu Milora

PRIMĂVARA

Este primăvară!
Natura e vie iar,

În codrul întinerit
Păsările au revenit.

Furnicile muncesc din greu,
Greierii cântă mereu,
Albinele adună polen,

Pe sus zboară un gândăcel,

Vesel joacă fluturii
Voioşi zburdă copiii,

Gingaşul ghiocel
Cântă fericit şi el.

Omul bucuros priveşte,
Zicând, el zâmbește:
– Primăvară, ai sosit,

Eu îți spun: Bine ai venit!

Şimon Adrian Vasile, Cls. a IV-a,
Şcoala Gimnazială Vişeu de Jos,

Coordonator: Prof. NĂSUI VIORICA

O după-amiază de primăvară

Azorel e căţeluşul meu
Şi pentru că e cuminţel

I-am promis că după-amiază,
Când mă întorc de la bazin,

Noi doi, ne vom juca
În parc, cu mingea mea.

De bucurie, el aleargă şi sare
Spre mine, în două picioare!
Eu mingea o-arunc mai tare:

- Azorel, prinde, te rog, mingea
Că de nu, ne ceartă Ligia!

(Ligia e sora mea!)
Şi a căutat prin iarba înverzită

Mingea jucăuşă,
Apoi a adus-o chiar la uşă!

Burileanu Veronica, Cls. a IV-a A.
Liceul de Arte ,,Sabin Păuţa”, Reşiţa

Prof. înv. primar BOBESCU NICULINA



Excursie la Timişoara
Sunt Mihai, elev în clasa a IV-a la Liceul de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa. Am tot ce îmi doresc: jucării,

tabletă, bicicletă, cărţi, prieteni şi o familie iubitoare. Îmi place foarte mult să mă joc şi, în acest an mi-am
descoperit o nouă pasiune – să scriu ce aud, ce mi se întâmplă, ce îmi imaginez. Acest lucru îl facem la ora de
lectură. Uneori şi desenăm ceea ce povestim. Doamna învăţătoare ne-a provocat să scriem o poveste pentru
concursul „Anotimpurile copilăriei”.

Povestea mea nu e cu zâne, nici cu pitici - e povestea mea şi a colegilor mei. Este povestea unei
minunate zile petrecute împreună la sfârşit de clasa a IV-a.

De curând am fost în excursie la Timişoara. Într-o dimineaţă răcoroasă de primăvară ne-am adunat în
faţa şcolii. Împreună cu doamna învăţătoare am urcat în autocar.

Tot drumul de la Reşiţa până la Timişoara ne-am distrat! Pe geam am admirat lanurile de grâu, macii
roşii de pe marginea drumului, mieii care zburdau pe câmp, cirezile de vaci şi nu în ultimul rând cuiburile de
berze în care ici acolo se zăreau berzele clocind.

Când am ajuns la Timişoara am vizitat primul obiectiv - Grădina Zoologică. M-au impresionat foarte
mult căprioarele, cangurul pitic, pisica sălbatică, maimuţa, ursul, lebăda, şi iguana. Iguana a fost cea care mi-a
atras cel mai mult atenţia. Despre ea ştiu că adoră clima tropicală şi se hrăneşte cu insecte, flori, frunze şi fructe.

După vizita la Zoo am mers la Muzeul Satului. Acolo am văzut clădiri vechi, cum ar fi: şcoala, birtul,
casele ţăranilor, iar în mijlocul acestui ansamblu de clădiri, biserica de lemn. Toate arătau altfel decât le ştiam
eu. Am plecat spre centrul oraşului unde am făcut poze şi am vizitat Catedrala Ortodoxă (sau Catedrala
Mitropolitană) cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi”.

După toate acestea „ne-a ajuns foamea”, aşa că am mers la Mc Donald's să mâncăm. Şi aici a fost
frumos: am primit baloane şi multe cadouri.

Mai târziu, am mers în Parcul Copiilor ”Ion Creangă”, după părerea mea cel mai deosebit dintre
parcurile oraşului de pe Bega. Aici am văzut: „şarpele” uriaş, trambulina, castelul, jocurile de golf, topoganele,
bărcile pe apă, bicicletele, sforile de căţărat, trenuleţul, fântâna, tunelul întunecat, labirintul şi multe altele.

Încărcaţi cu multe amintiri şi poze, ne-am reluat locurile în autocar şi ne-am întors acasă. Drumul spre
casă a fost la fel de distractiv: am cântat, am recitat şi am făcut poze hazlii!

Aici se încheie povestea mea despre excursia la Timişoara. Aştept cu nerăbdare următoarea excursie!
Totul a fost minunat!

Ceocu Mihai, Cls. a IV-a A, Liceul de Arte „Sabin Păuţa”, Reşiţa
Coordonator:   Prof. înv. primar BOBESCU NICULINA

PRIMĂVARA

Primăvara e o zână
Îmbrăcată în culori,

Ce frumos este pe câmpuri,
E un paradis cu flori!

Prin livezile-nverzite,
Cântă păsărele,

Iar fetiţele vesele
Le ascultă trilurile.

Copăceii înfloresc,
Ghioceii şi ei cresc.

Prin zăpada foarte rară,
Vine semn de primăvară!

Ciubotaru Florentina, Cls. a II-a,
Şcoala Gimnazială Maxut

Înv. COTNĂREANU ELENA

ANOTIMPUL ÎNVIERII

Primăvara a sosit,
Florile au înflorit,

Pomii au înmugurit,
Paştele a şi sosit.

Ouă roşii, drob de miel,
Pască noi o să avem

Pe masa îmbelşugată…
Și familia laolaltă.

Iepuraşul o să vină
Tiptil dinspre grădină,

Să ne dea daruri din coş
Cu toţi să fim bucuroşi.

Marian Ioana, Cls. a III-a,
Scoala Gimnaziala Nr. 13, Rm. Valcea

Coordonator: Prof. CIUCĂ ELENA Diana



Primăvara

A sosit primăvara. Afară este vreme frumoasă. A răsărit iarba. Pe câmpie sunt multe floricele
de culori diferite. Natura a reînviat. Albinele zboară din floare-n floare ca să adune polen.

Animalele au puiuți cu care se joacă pe câmpia cea verde. Copacii sunt încărcați cu floricele
roz și albe. Eu mă duc cu părinții mei la picnic pe câmpie. Acolo mă joc cu mingea și alerg după
fluturașii multicolori.

Primăvara zilele sunt mai lungi, iar noi putem să ne jucăm mai mult. Acest anotimp este și
foarte ploios. Tot acum, bunica plantează semințe de legume în grădină, iar apoi face curat în ogradă
și curăță copacii de crenguțe uscate.

Ce frumoasă este primăvara !

Nedea Antonia, Cls. a III-a B, Liceul de Arte ,, Sabin Păuţa” Reşiţa
Coordonator: Prof. înv. primar PUICHIŢĂ NICOLINA

Sas Denisa, Cls. a III-a, Milu Denisa Mihaela, Cls. I,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,    Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,
Coordonator: Prof. Tistu Cristina Coordonator: Prof. Pinoşanu Graţiela

PRIMĂVARA

La noi a venit cu dor
Soarele strălucitor

Ce vesteşte primăvara
La noi, şi în toată ţara.

Are multe bogăţii!
Se văd flori şi pe câmpii
Cu culori de curcubeu

Cu care ne-ncântă mereu.

Pomii-s verzi şi înfloriţi
Toţi frumos sunt văruiţi,
Mieii zburdă pe câmpii

Haideţi să-i vedem copii!

Să vedem cu mic, cu mare,
Micile vieţuitoare,

Să strigăm în gura mare:
Ce bine este la soare!

Ignat Giani-Nicolae, Cls. a IV-a,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa
Prof. PINOŞANU GRAŢIELA

PRIMĂVARA

Primăvară, primăvară,
Ai sosit la noi în tară.

Tu pe toți ne-ai bucurat
Zi de zi te-am aşteptat.

Pe copaci i-ai bucurat,
Dealuri ai înveşmântat,

Păsări tu ai readus
Soarelui cel făr-de-apus.

Fluturi colorați şi mândri
Zboară-n aer bucuroşi,
Florile, mai parfumate,

Îi salută încântate.

Pop Ionuţ, Cls. a III-a
Școala Gimnazială Vişeu de Jos,

Coordonator: Prof. TOMOIAGĂ MARIA



Primăvara

Sub razele blânde ale soarelui auriu, zăpada se topește văzând cu ochii și se retrage în
pământul întunecos. Primii care deschid ochii sunt somnoroșii ghiocei. Ei se grăbesc să ne vestească
sosirea primăverii.

Gândacii și albinele ies de prin cotloanele care le-au servit drept adăpost. Furnicile harnice
aleargă cu voioșie pe trunchiurile copacilor. Fluturi de diferite culori zboară din floare în floare,
zbenguindu-se în lumina caldă a începutului de an. De departe mare zumzet se aude.

Rândunicile și berzele se reîntorc într-o zarvă de nedescris. Ciocârlia se înalță spre văzduh și
de acolo cântă mai vesel ca niciodată. În frunzișurile întunecoase ale copacilor se aude cântecul cel
dulce al privighetorii, iar cucul își strigă numele.

Copiii se adună mai mulți la un loc jucându-se și râzând.
Toată lumea e veselă că primăvara s-a reîntors!

Morozov Darian-Oleg, Cls. a II-a C, Școala Gimnazială Nr. 1 Bocșa
Coordonator: Prof. înv. primar ŞELARIU ALINA

Snovak Raluca, Cls. a IV-a,
            Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Manu Eva Ana

PRIMĂVARA

Primăvară, primăvară,
Ciripit de păsărele,
Floricele pe vălcele,

Bujorei şi viorele
Şi stoluri de rândunele!

Primăvară, primăvară,
Îţi cântăm cu bucurie

Că ne-aduci căldura iară.
Primăvară, primăvară,

Bun venit la noi la şcoală!

Vavură  Alexandra,  Cls.  a III-a,
Şcoala  Gimnazială  Nr. 1, Negomir

Coordonator: Înv  IOSU  ANA

PRIMĂVARA MINUNATĂ

Primăvara minunată
A venit la noi, deodată!

Ghioceii înfloresc,
Păsările ciripesc.

Zăpada se topeşte...
Frigul pleacă, ziua creşte.

Soarele ne încălzeşte
Şi natura ne zâmbeşte!

Irimia Flavia, Cls. a II-a A,
C.  N.  ,,Mircea  Eliade”, Reşiţa

Prof. înv. primar: BORUZ  JENIFER

PRIMĂVARA

Pe o tufă de liliac înflorit,
Rândunelele, obosite de drum,

Au poposit.
Gureşe şi vesele strigă-ntr-una:

– Am sosit! Am sosit!
Buburuze amorţite, zăpăcite,

Ameţite de parfum,
Stau, ascultă şi se-ntreabă:

– Rândunelele-au sosit?
– Primăvară, ai venit?

Olariu Emil, Cls. a II-a A,
C.  N.  ,,Mircea  Eliade”, Reşiţa

Prof. înv. primar: BORUZ  JENIFER



Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Budescu Alesia, Cls. a IV-a B,
    Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Nedelcu Corina Emilia

Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia
         Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Constantin Adelina, Cls. a IV-a B, Coman Mihai, Cls. a IV-a B,
           Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,     Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,
Coordonator: Prof. Nedelcu Corina Emilia Coordonator: Prof. Nedelcu Corina Emilia

Primăvara
Primăvara a sosit

Câmpul iată-l înverzit,
Rândunelele sosesc,
Albinuţele muncesc.

Ghioceii cei voioşi
Răsar, sunând din clopoţei,

Cu gândul la mieluşei
Şi la gingaşi bujorei.

Pe câmp, narcise se zăresc,
Copiii vrăjiţi le privesc,
În grădina casei mele

Au răsărit micuţe viorele.

Primăvară, primăvară,
Mai rămâi la noi în ţară!

Dar de pleci, spun „Rămas bun …
Tu te duci, iar eu rămân …”

Roşca Sergiu, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia



Giurcă Nicuşor, Cls. a IV-a,
              Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Nedelcu Corina Emilia

Prof.  Manu Eva Ana
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Şandru Cristian, Cls. a IV-a,  Cica Andreea, Cls. a IV-a,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,     Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Coordonator: Prof. Nedelcu Corina Emilia Coordonator: Prof. Manu Eva Ana

Primăvara

Primăvara parfumată a sosit la noi,
Cu muguri înverziţi şi cu pomii înfloriţi.

Primăvara caldă ne aduce-n zare
Rândunele zburătoare, păsărele călătoare.

Primăvara colorată răspândeşte pe pământ
Flori frumoase, drăguţele, lalele şi viorele.

Primăvară dragă, ma rămâi la noi!
Cu fluturi coloraţi şi veselie-n toi!

Constantin Adelina, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia



Şandru Cristian, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Coordonator: Prof.  Nedelcu Corina Emilia

Gore Flavius, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Nedelcu Corina Emilia

Moacă Nicoleta, Cls. a IV-a B,
 Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

    Coordonator: Prof.  Nedelcu Corina Emilia

 Răducan Oana, Cls. a IV-a B,
 Zeliscu Bianca, Cls. a IV-a B,   Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

  Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa Prof.  Nedelcu Corina Emilia
Coordonator: Prof. Nedelcu Corina Emilia

Primăvara

Ghiocelul ne-a vestit
Primăvara a sosit!
Soarele va răsări
Şi zăpada va topi.

Noaptea e mai scurtă
Ziua a crescut,

Iarba înverzeşte,
Copacul înmugureşte.

În grădină, florile măiestre
Răspândesc dulci miresme,

Vesele păsărelele cântă
Şi natura o încântă.

Ce frumoasă-i primăvara!
Ea ne-aduce floricele,
Berze albe, rândunele,
Să ne bucurăm cu ele!

Selejan Rafael, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia



Prof. Ciontea Alina
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Moacă Nicoleta, Cls. a IV-a,
    Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Ciontea Alina

Sîrbu Nuria-Maria, Cls. a IV-a,
                 Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bocşa,

Coordonator: Prof. Kovacs Sorina-Anica

Mihăilă Elena Alexandra, Cls. a III-a,
 Şcoala Primară Pochidia, Vaslui,
Coordonator: Prof. Boroda Nelu

VARA

Şcoala azi s-a terminat, carnetele s-au completat,
Pentru că am învăţat,  premii mari noi toţi am luat.

A sosit luna „Cuptor”
Cu soarele ei arzător,

Ne-ncălzeşte atât de tare!
Toţi vrem să plecăm la mare!

În lanurile aurii, macii roşii au înflorit,
În grădina bunicii, trandafirii au îmbobocit,
Pe câmpia înverzită, toată ziua râd la soare

Margarete delicate, sânziene parfumate.

În pădurea verde, răcoroasă
Sună tril voios de păsărele,

Puişorii cresc şi de la mama lor învaţă
Zborul liber către stele.

Ce frumoasă este vara cu vacanţa ei cea mare!
Timp frumos, căldură, soare, distracţii şi relaxare!

Budescu Alesia, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia

VARA

Vara  este  ziua  mea,
Vara  merg  a  mă  scălda,
Vara  mănânc  pe  săturate

Aproape  de  toate!

Vara  e  vacanţa  mare,
Mergi  la  rude, mergi  la  mare...

Şi  putem  să  ne  jucăm,
Mai  scriem, mai  desenăm.

Alagna  Giulia, Cls. a II-a A,
Col. Naţ. „Mircea Eliade”, Reşiţa

Prof. BORUZ  JENIFER



Coman Mihai, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Nedelcu Corina Emilia

Roşca Segiu, Cls. a IV-a B,
                                                     Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Nedelcu Corina Emilia

Păun Ionela, Cls. a IV-a B,
           Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,
    Coordonator: Prof. Nedelcu Corina Emilia

Boţoroagă Alina-Elena, Cls. a II-a,
Şcoala Primară Pochidia, Vaslui,

 Coordonator: Prof. Secăreanu Natalia

FRUMUSEŢEA VERII

Vara toridă la noi a sosit,
Vacanţa cea mare a revenit,

Soarele, glob galben, arzător,
Ne încălzeşte ca un cuptor.

Ciripit vioi de păsărele,
Parfumate floricele,

Trandafiri îmbobociţi,
Grâul copt şi aurit.

Pere, prune, mere bune,
Pepeni verzi, cireşe sângerii,

Toate se coc acum uşor,
Sub focul soarelui strălucitor.

Căldura mare ne-a gonit
La ştranduri să ne răcorim,

La bunici acum putem
De vacanţă să ne bucurăm.

Răducan Oana, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia

BOGĂŢIA VERII

Zâna Vară e frumoasă,
O prinţesă armonioasă,
În caleaşcă aurie a venit

Pe toţi ne-a înveselit.

Vara este arzătoare,
Cu culori de curcubeu,
Aduce flori parfumate

Şi zile îmbujorate.

Fructele aromate acum se coc,
Puişorii veseli zburdă cu foc,

Grâul auriu este semn de belşug,
Zilele verii bucurie aduc.

Toţi copiii strigă „Uraaa!
A venit din nou vacanţa!”
Merg la mare, la bunici,
Numai joacă, fără griji.

Caramatrac Larisa, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia



PE ARIPI DE VARĂ

Prima fiică a anului îşi pregăteşte bagajele pentru o călătorie binemeritată după atâta muncă.
În locul ei ajunge, cu miresme-n păr, cea mai strălucitoare soră a sa, vara. Mănunchiul razelor

de soare se răsfiră din înaltul cerului şi aruncă în văzduh o pulbere fină de aur, urându-i acesteia bun
venit!

Întreaga natură se bucură de sosirea noului anotimp.  Mii şi mii de glasuri răsună vesele printre
ramurile pomilor îmbrăcaţi de sărbătoare. Păsărelele îi închină verii oda bucuriei lor, iar cucul ne
pofteşte pe pajişti odihnitoare şi lunci care miros a iarbă grasă. Trifoiul se odihneşte şi el în căpiţele de
fân proaspăt şi înmiresmat.

Cântecul greierilor se înalţă în văzduhul  inundat de lumină care izvorăşte de pretutindeni, din
înălţimi. Câmpurile scăldate-n flori multicolore întâmpină albinele cu parfumul lor. Fluturii veseli
dansează pe aripile verii şi împrăştie dulceaţa polenului cu adierea blândă a vântului.

Vara simte cu adevărat că a fost dorită şi aşteptată de întreaga fire. Ea va face adevărate
minuni asupra grădinilor îmbelşugate, asupra holdelor aurii şi livezilor roditoare.

În scurt timp, preţiosul anotimp va purta copiii pe aripile sale, iar ei vor trăi, din zori şi până-n
seară, clipe însorite de poveste.

Duicu Alexia, Cls. a III-a A, Şcoala Gimnazială Nr. 7, Reşiţa
Coordonator: Prof. înv. primar ARDELEANU CRISTINA

O VARĂ MINUNATĂ

A venit vara cu miresme-n grai, chemând copiii în vacanţă.
Aerul devine arzător, iar soarele toarnă peste lume jar. Vântul adie din când în când. Niciun

norişor jucăuş nu deranjează măreţul soare. Aerul este încărcat de parfumul îmbătător al florilor.
Mireasma valurilor de grâu se răspândeşte peste tot în văzduh. Primele fructe ale verii par mai dulci şi
mai zemoase ca niciodată.

Păsările, gâzele şi fluturii s-au ascuns prin tufişuri, fugind de razele de foc ale soarelui, doar
ţârâitul greierilor şi susurul izvoarelor tulbură liniştea.

Căldura te topeşte uşor, uşor, cum s-ar topi o îngheţată. Copiilor însă nu le pasă. Cât e ziua de
lungă se bucură de vacanţa mult meritată. Jocuri peste jocuri şi trăsnăi peste trăsnăi: asta înţeleg copiii
din vară! Trebuie să mergi la piscină, la munte sau la mare pentru a te bucura de vară, pentru a rezista
mingii imense de foc.

Vara este un anotimp plin de magie, un anotimp al culorilor, al strălucirii, al frumuseţii. Dacă
ştii cum să-l petreci, vei avea o vară minunată!

Tăut Lorena Zorioara, Cls. a IV-a A, Şcoala Gimnazială Nr. 7, Vişeu de Sus, Maramureş
Coordonator: Prof. PAŞCU ANA-ELVIRA

Constandache Ioana Maia, Cls. I,  Dobriţoiu Mario, Cls. Pregătitoare,
            Liceul de Arte „Sabin Păuţa”, Reşiţa,   C. N. „Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea,

Coordonator: Prof. Stefanovici Elena Coordonator: Prof. Mihai Daniela



VARA

Vara  este cel mai cald dintre cele patru anotimpuri. Ziua are durata cea mai mare. În cele mai
multe ţări, în această perioadă, copiii sunt în vacanţă, iar în unele ţări vacanţa începe la mijlocul lunii
mai. Vara este anotimpul dezvoltării şi creşterii fructelor. Toate vietăţile din păduri şi câmpii se agită
şi scot, care mai de care, zgomote şi zumzăituri frumoase.

În acest anotimp apele devin mai calde şi de aceea oamenii obişnuiesc să-şi petreacă concediile
în această perioadă. Este anotimpul vacantelor şi al drumeţiilor.

Vara este şi anotimpul cel mai apropiat de sufletele copiilor. Ea ne fascinează de fiecare dată
cu florile, fructele şi preamărita vacanţă de vară pe care toţi copiii o aşteaptă cu drag.

Iubesc vara cu căldura şi frumuseţea ei!

Brundean Alexandru, Cls. a III-a, Şcoala Gimnazială Coronini
Coordonator: Prof. înv. primar GRUIA MARA

Voia Andrei, Cls. I SBS,  Tache Brigitte, Cls. a II-a,
 C. N. „Traian Lalescu”, Reşiţa,    Şcoala Gimnazială „Mexic”, Bucureşti,

      Prof. Komendat Livia / Prof. Guţu Felicia Coordonator: Prof. Râcu Ana-Maria

                                                                VARA

Vara este al treilea anotimp al anului. Începe în luna iunie şi se termină în luna august. Chiar în
prima zi de vară este Ziua Copiilor. Aceştia îndrăgesc mult anotimpul auriu, deoarece, la mijlocul
lunii iunie, se termină şcoala.

Când spunem cuvântul vară, nu ne gândim doar la vacanţă. Ne gândim la căldură, la joacă, la
libertatea de a face ceea ce ne-am propus încă din iarnă, de a merge în excursii, în tabere, la munte sau
la mare, peste tot. Vara este anotimpul recreerii de lungă durată, după un an şcolar plin, în care am
învăţat, am scris, am citit.

Vara, toată natura este plină de viaţă. Iarba, de un verde strident, îi dă de-a dreptul viaţă.
Parfumul trandafirirlor dă aerului o esenţă proaspătă şi ispititoare. Desigur, vara nu înfloresc doar
trandafirii. Crinii regali oferă un miros foarte puternic, care se poate simţi din depărtare.

Fiind un anotimp bogat, în perioada verii, se coc unele dintre cele mai bune fructe: cireşele de
un roşu aprins spre vişiniu, pe care atât fetele, cât şi băieţii le aseamănă cu nişte cerceluşi delicioşi.

Este minunat ca razele soarelui să îţi mângâie uşor chipul dimineaţa, împreună cu deosebitele
cântecele ale păsărilor, care te fac să te simţi plimbat în cele mai frumoase locuri de pe pământ.

Draghia Ana-Maria Zvezdana, Clasa a II-a A, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bocşa
Coordonator: Prof. înv. primar POROINEANU MILORA



Sepciuc Emanuel, Cls. Pregătitoare,
Şcoala Gimnazială Volovăţ, Suceava,

                      Coordonator: Prof. Şuhane Domnica

Vârlan Alexandra, Cls. I,  Costiş Alexandru, Cls. P,
                C. N. „C.D. Loga”, Caransebeş    C. N. „Mircea Eliade”, Reşiţa

Coordonator: Prof. Dobromirescu Anesia Coordonator: Prof. Novac Neta

Timofticiuc Denisa , Cls. a IV-a, Zeliscu Bianca, Cls. a IV-a, Şimon Bogdan Vlăduţ, Cls. P,
 Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa, Şc. Gimn. Vişeu de Jos,

             Coordonator: Prof. Nedelcu Corina Emilia Prof. Coman Marioara

VARA

Arde soarele de vară,
Iar copiii stau afară.
Păsările cântă-n cor,

Hai s-ascultăm glasul lor!

Soarele strălucitor
Le îmbie pe albine
Să culeagă repejor

Miere pentru stupul lor.

Furnicuţele grăbite
Fug şi ele cu mult spor,

Să adune mâncărică
Pentru viitor.

Vulpe Rareş, Cls. a III-a,
Şcoala Gimnazială Milcoiu,

Prof. IOANA MONICA-AURELIA



Gabor Mindra, Cls. I, Spătariu Flavius, Cls. I,
C. N. „Traian Doda”, Caransebeş, C. N. „Traian Doda”, Caransebeş,

       Coordonator: Prof. Corneanu Chenti Nina Coordonator: Prof. Corneanu Chenti Nina

Voicu Evelina, Cls. a II-a, Deriuş Alexia, Cls. Pregătitoare,
Liceul de Arte „Sabin Păuţa”, Reşiţa,  Şcoala Gimnazială Nr. 2, Reşiţa,
Coordonator: Înv. Nicoară Ana Coordonator: Prof. Jurca Eufemia

Brînzan Alisa-Aida, Cls. a III-a,     Hanco Paul, Cls. a IV-a,
               Şcoala Gimnazială Negomir,   Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bocşa,

      Coordonator: Înv. Iosu Ana Coordonator: Prof. Kovacs Sorina-Anica

Bujdei George, Cls. Pregătitoare,  Blidariu Andrada, Cls. a III-a,
                   Şcoala Gimnazială Zăvoi,   Liceul de Arte „Sabin Păuţa”, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Apostu Mihaela  Coordonator: Prof. Breşneni Nicoleta



TOAMNA
E toamnă iar!
Mă uit pe geam și un soare, nu foarte prietenos, îmi face cu mâna. Copacul din fața casei pare

puțin speriat de ce i s-a întâmplat: toate frunzele i s-au îngălbenit și au început să se aștearnă pe jos. În
bătaia firavă a vântului pare că-și tot învârte crengile în stânga și în dreapta și încearcă să-și adune din
frunze.

Două păsărele, care toată vara m-au trezit dis-de-dimineață cu ciripitul lor, se agită foarte tare.
Se pregătesc de un drum lung, își fac bagajele să plece prin străinătăți mai calde, în care să petreacă
iarna.

Dar mai bine mă îmbrac și ies puțin la joacă. Cu siguranță vara va veni din nou!

Ivaşcu Mario, Cls. a III-a B, Liceul de Arte ,,Sabin Păuța”, Reşița
Coordonator: Prof. înv. primar PUICHIŢĂ NICOLINA

Răducan Oana, Cls. a IV-a B,
Coordonator: Prof. Nedelcu Corina Emilia

Filipan Robert, Cls. a III-a B,
Coordonator: Prof. Puichiţă Nicolina

     Constantin Adelina, Cls. a IV-a B,
Coordonator: Prof. Nedelcu Corina Emilia

        Moacă Nicoleta, Cls. a IV-a B,
 Coordonator: Prof. Nedelcu Corina Emilia

TOAMNA

Soare palid, vânt uşor, vremea s-a răcit,
Ploi mărunte, fructe coapte, frunzele au îngălbenit,

Zile calde, zile reci, soare şi nori cenuşii,
Aşternute pe poteci, râd covoare ruginii.

A sosit toamna frumoasă
Cu parfum de fucte coapte,

Ne-am întors din nou la şcoală,
Să-nvăţăm cu drag de toate.

Păsările călătoare se adună toate-n stol,
Pregătesc marea plecare
Spre ţări calde, fără nor.

Coman Mihai, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

 Prof. NEDELCU CORINA EMILIA



Ghebea Andrei, Cls. a IV-a,
   Şcoala Gimnazială Nr. 2, Reşiţa,
Coordonator: Prof. Bălănescu Camelia

Cibotariu Anda, Cls. a IV-a,
Şc. Gimn. „Leon Dănăilă”, S. Bajura,

Coordonator: Prof. Dănăilă Laura

Voicu Mădălina, Cls. a IV-a,
                Şcoala Gimnazială Nr. 2, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Drăgilă Ozana Craşovan Dariana, Cls. a IV-a,
Şcoala Gimnazială Nr. 2, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Drăgilă Ozana

BELȘUGUL TOAMNEI

A sosit toamna bogată,
Ea cu roade e-ncărcată.

Păsările le-a gonit,
Lăsând codrul pustiit.

Pădurea este-ngălbenită,
Iarba toată veştejită,
Cerul este înnorat,

Vântul suflă ne-ncetat.

În livada aurie
Fructele toate te-mbie

Să le transformi în compot,
În dulceaţă şi sirop.

Strugurii s-au strâns în vii,
Umplând coşuri mii şi mii,
Transformându-se în must

Aromat şi bun la gust.

Toamna-i mândră şi bogată,
Iar cămara-mbelşugată.

Ea ne-aduce bucurii
Şi nuanţe arămii.

Pană Ana Maria, Cls. a IV-a,
Școala Gimnazială Nr. 2, Reșița

Prof. înv. primar BĂLĂNESCU CAMELIA



TOAMNA
A sosit toamna, anotimpul cel mai darnic al anului. Un vânt potolit aduce miresme dulci.

Razele soarelui sunt tot mai palide.
Zilele se scurtează tot mai mult, nopțile devin tot mai lungi și mai reci. Aerul vâscos pătrunde

prin ferestrele larg deschise. Pomii își schimbă înfățișarea. Frunzele îngălbenite se desprind de pe
ramuri, una câte una, formând un covor multicolor. Norii grei aduc ploile cele reci. Văzduhul e plin de
lungi șiruri de păsări călătoare care, înainte de a zbura spre alte meleaguri, mai calde, mai vizitează
încă o dată locurile unde și-au scos puii, unde au stat o vară întreagă. Țipătul lor vestește că sunt
pregătite pentru lunga călătorie, dar nu vor uita să se reîntoarcă la primăvară.

Cea de-a treia fiică a anului aduce recoltele bogate. Pe câmp munca e în toi. S-au copt fructele,
iar viile au rodit din belșug. Toți lucrează cu plăcere și bucurie în grădini, în vii, în livezi și pe ogoare.
Roadele toamnei răsplătesc munca neobosită a oamenilor.

Ce anotimp frumos și darnic este toamna, parcă e o zână din povești cu părul ruginiu, ce
împarte tuturor bogății fără număr!

Abrudan Elena-Rebeca, Cls. a IV-a D, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bocşa,
Coordonator: Prof. înv. primar: KOVACS  SORINA-ANICA

Ichim Elena, Cls. a IV-a, Iucu Doriana, Cls. Pregătitoare,
               Şcoala Gimnazială Urecheşti, Şcoala Gimnazială Nr. 2, Reşiţa,
          Coordonator: Prof. Blaga Lavinia    Coordonator: Prof. Jurca Eufemia

Lacău Alin, Cls. a III-a,  Burileanu Veronica, Cls. a IV-a,
 Liceul Sportiv Banatul, Timişoara, Liceul de Arte „Sabin Păuţa”, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Zaha Coralia Mădălina Coordonator: Prof. Bobescu Niculina

Bercuţ Remus, Cls. a IV-a,   Bucă Andrei Flavius, Cls. I,
Şcoala Gimnazială Urecheşti,   Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

   Coordonator: Prof. Blaga Lavinia Coordonator: Prof. Pinoşanu Graţiela



O zi în livadă

Este toamnă, iar în aer se simt arome dulci. E semn că în livadă s-au copt merele.
Elevii clasei a IV-a au hotărât să meargă în livada școlii, alături de domnii profesori ca să

culeagă merele. Au început activitatea voioși și sprinteni, bucurându-se că pot participa la munca pe
care o desfășurau în anii trecuți doar domnii profesori. Din când în când, se opresc din treabă ca să se
odihnească și să privească stolurile de păsări pregătite de plecarea spre țările calde.

În timp ce copiii se odihnesc, domnii profesori cară coșurile pline cu mere la camionetă. Sunt
tare mândri de efortul pe care l-au depus elevii lor.

La terminarea activității, elevii și domnii profesori se simțeau obosiți, dar și bucuroși că au
reușit să culeagă toate merele din livadă.

Mali Andrei-Manuel, , Cls. a IV-a, Școala Gimnazială Nr. 1, Bocșa
Coordonator: Prof. înv. primar ȘELARIU ELENA-LORENA

Scuratoschi Iustin-Marius, Cls. P, Nazare Otilia, Cls. a IV-a   Tudosă Nicoleta, Cls. a IV-a,
Liceul de Arte „Sabin Păuţa”, Reşiţa, Şcoala Gimnazială „Leon Dănăilă”, Struct. Bajura,
        Prof. Negroiu Eleonora Coordonator: Prof. Dănăilă Laura

Luchian Mara, Cls. a III-a, Ionce Teodora, Cls. a III-a, Adăscăliţei Alesia, Cls. I SBS,
Şc. Gimnazială Nr. 7, Reşiţa Lic. de Arte „Sabin Păuţa”, Reşiţa C. N. „T. Lalescu”, Reşiţa,
  Prof. Ardeleanu Cristina Prof. Breşneni Nicoleta Prof. Komendat Livia,

 Prof. Guţu Felicia



Toamna

Septembrie … Prima lună de toamnă … Frunzele copacilor își transformă culoarea din verde
în diverse nuanțe de maro, galben, portocaliu, roșu. Apoi, una câte una se desprind și coboară lin spre
pământ formând un covor multicolor pregătit să protejeze pământul de gerul iernii.

Soarele aruncă spre noi raze blânde, mai puțin călduroase. Locul lor este luat de ploi reci.
Norii plumburii acoperă cerul tot mai des. Oamenii de la sate adună recoltele. Sunt bucuroși că
hambarele sunt pline. Copiii sunt nerăbdători să înceapă școala. Așteaptă, curioși, surprizele
doamnelor învățătoare din prima zi de școală, alături de pachete de cărți care stau liniștite pe bănci,
dornice să le împărtășească din tainele ascunse printre file.

În livezi, copiii își ajută părinții să adune fructele de toamnă: pere aurii, zemoase, mere roșii
sau galbene pline de vitamine. Râsetele lor străbat dealurile din apropiere.

Tuturor ne place toamna pentru că este un anotimp bogat.

Balog Sunita, Cls. a IV-a, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Aurora” Reșița,
Coordonator: Prof. DRĂGHIŢĂ RODICA

Kucsicsa Patricia Persida, Cls. I, Oanţ Raul, Cls. a III-a,
        Liceul Tehnologic Repedea, Maramureş,  Liceul Sportiv Banatul, Timişoara,

Coordonator: Prof. Cureleac Mirela Mariana Coordonator: Prof. Zaha Coralia Mădălina

Frumuseţi de toamnă

Au sosit primele semne că toamna, cea de-a treia fiică a bătrânului an, şi-a făcut apariţia cu
bogăţia şi belşugul ei.

A intrat toamna în livezi, scuturându-şi rochia şi îmbrăcând livada într-o haină firavă de frunze
aurii. Cu ultimele puteri, soarele a mângâiat fructele, dându-le o strălucire aparte. Toamna ajutat
merele, înroşindu-le, pictând cu galben perele, înnegrind prunele.

Ce bucurie pe noi, copiii, când am ajutat la strânsul recoltei! Ne-am căţărat prin pomi şi am
adunat, pe rând, toate roadele livezii. Împreună cu ai noştri, ne-am bucurat tare mult de rodul bogat.

Acum livada e goală. Ea aşteaptă cu nerăbdare o nouă haină albă, de zăpadă, sub care să poată
adormi liniştită până la primăvară.

Marişescu Mario, Cls. a III-a, Şcoala Gimnazială Coronini
Coordonator: Prof. înv. primar GRUIA MARA

Rugină de toamnă

Pomişorul îngălbeneşte Și când florile se uscă, Și de-acum iarna să vină,
Și de toamnă rugineşte,           În cămară pun zacuscă.                  Am cules tot din grădină!
Iar plăcerea mea este Pun şi gem, pun şi compot,
Să adun frunze regeşte. Până umplu raftul tot.

Savescu Alesia, Cls. I SBS, C. N. „Traian Lalescu”, Reşiţa,
                     Prof. înv. primar KOMENDAT LIVIA, Prof. înv. primar GUȚU FELICIA



Sosirea toamnei

Toamna a sosit la noi
Cu vânt rece şi cu ploi,
Dar şi cu roade bogate

Să ne bucurăm de toate.

Păsările au plecat
Şi singurei ne-au lăsat,
Luna septembrie a sosit

Noi spre şcoală am pornit.

Frunzele îngălbenite
Nu mai pot de necăjite,
Le e dor de calda vară

Vor să înverzească iară.

Când vântul tare o să bată
Pe pâmânt ele o să cadă,

Vor aşterne un covor
Moale şi multicolor.

Toamnă mândră şi bogată,
Tu să nu fii supărată!
Toţi şcolarii au dorit

Să-ţi ureze „Bun venit!”

Zeliscu Bianca, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia
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Învăţător: Nedelcu Corina Emilia

Toamna

Vine toamna, vine, vine
Cu frunzele ruginii,
Floricelele-s uscate,

Vântul rece bate, bate.

Copiii s-au pregătit
Şi la şcoală au pornit,
Pleacă păsările-n stol,
Cu glasul lor ciripitor.

Oamenii culeg porumbul
Şi fac mustul vineţiu,
Cămara e plină toată

Cu provizii pentru iarnă.

Toamna ne aduce-n dar
Mere, pere, nuci, alune,
Morcovi, varză şi ardei,

Ai acuma câte vrei.

Toamnă blândă şi aleasă,
Ai venit ca o crăiasă,
O vesteşti pe sora ta

Iarna cu haină de nea.

Timofticiuc Denisa, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia

Zile de toamnă

Toamna mândră şi bogată,
A pictat natura toată,

Verde, galben, ruginiu,
Cu nuanţe de maroniu.

Mere, pere, prune bune,
Gutui coapte, nuci, alune,

Noi avem pe săturate
Să ne bucurăm de toate.

Pic, pic, ploaia cade tot mai des,
Pe câmpuri porumbul e cules,

Iar când clopoţelul sună,
La şcoală, din nou ne adună.

Creangă Andra, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia

Toamna la mare

Toamna galben-ruginie
Azi, la mare a venit,

Valurile se-ntristează,
Soarele le-a părăsit.

Înnorat se vede-n zare
Cerul, ieri de peruzea,

Valurile înspumate
De mal se sparg învolburate.

Pe aleile din parcuri
Se aştern frunzele triste,

Marea, singură, ne-aşteaptă
O păstrăm numai în vise.

Răducan Oana, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa

Prof. înv. primar Nedelcu Corina Emilia



Onea Gloria, Cls. a III-a,
                                                            Liceul de Arte „Sabin Păuţa”, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Puichiţă Nicolina

Bobic Maria, Cls. I, Vârlan Alexandra, Cls. I,
                 C. N. „C.D. Loga”, Caransebeş, C. N. „C.D. Loga”, Caransebeş,

Coordonator: Prof. Dobromirescu Anesia Coordonator: Prof. Dobromirescu Anesia

Scurtu Lorena, Cls. a III-a,
                                                                                                    Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Tistu Cristina

Toamnă

Toamna cea cu vânt și ploi
A venit și pe la noi.

Să mai lase vreme bună
Că recoltele se-adună.

Mi-a pus covor pe sub picioare
Doar din frunze foșnitoare.

Toamna e frumoasă foc
Și la fructe avem noroc.

Doar ea are pentru noi
Fructe proaspete și moi.

Toamna-i darnică și plină
Poate iarna să tot vină!

Onea-Timișan Gloria, Cls. a III-a B
Lic. de Arte ,,Sabin Păuța” Reșița

Prof. PUICHIŢĂ NICOLINA

Toamna harnică

Câteva frunze uscate
Aduc zvonuri de departe
Cum o zână parfumată
Vine pe la noi îndată.

Ea aduce coşuri pline,
Ce minunăţii de prune!

Fructe şi legume parfumate
Toate-s bune pentru sănătate.

Dragă zâna te iubesc!
Împreună cu tine cresc,

Căci în septembrie mă înveselesc
Şi pentru şcoală mă pregătesc.

Poenaru Gabriela, Cls. a II-a,
Şcoala Gimnazială Maxut

Înv.  COTNĂREANU ELENA



Moacă Nicoleta, Cls. a IV-a,    Şandru Cristian, Cls. a IV-a,
                   Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,   Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Prof. Nedelcu Corina Emilia  Prof. Nedelcu Corina Emilia

Giurcă Nicuşor, Cls. a IV-a,   Coman Mihai, Cls. a IV-a,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,   Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Prof. Nedelcu Corina Emilia Prof. Nedelcu Corina Emilia

Toamna aurie

Într-o dimineaţă, la marginea zării a apărut Toamna aurie, într-o caleaşcă de vânt şi ploi.
Ea a suflat peste câmpie şi iarba s-a vestejit. În grădină, florile gingaşe se zgribulesc speriate.

Păsările triste îşi iau rămas bun de la cuiburile lor şi pleacă în călătorie spre zările de soare pline. Se
vor întoarce iar la primăvară cu ciripitul lor vesel.

Cerul este plumburiu. Vântul bate, se adună norii cenuşii, plouă mărunt şi totul este
întunecat. Tuturor ne este dor de vară!

Dar deodată, norii se duc, soarele apare iar şi ne înveseleşte. Ca într-un tablou, toamna a
colorat frunzele cu culori maronii, arămii şi ruginii. Ele cad încet, încet, plutind prin aer. Pe cărări se
aşterne un covor multicolor. Natura s-a îmbrăcat cu rochia aurie a toamnei.

Prin grădini şi prin livezi munca e în toi. Gospodarii culeg roadele bogate. Toamna darnică
împarte porumb auriu, fructe parfumate şi legume gustoase.

Şcolarii se îndreaptă veseli spre şcoală. Zilele toamnei trec una după alta.
Şi deodată, într-o dimineaţă, cad din cer primii fulgi de nea.
La revedere, Toamnă aurie!

Selejan Rafael, Cls. a IV-a B, Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,
Coordonator: Prof. înv. primar NEDELCU CORINA EMILIA



Drăghiţă Claudiu, Cls. a IV-a B, Deteşan Iarina, Cls. a IV-a,
              Şcoala Gimnazială Nr. 2, Reşiţa,  Şcoala Gimnazială Nr. 2, Reşiţa,

Coordonator: Prof. Drăgilă Ozana Coordonator: Prof. Bălănescu Camelia

BUCURIILE IERNII

Afară ninge ca într-un basm minunat al copilăriei. Vântul însufleţeşte steluţele albe care cad
din cer. Năsucuri curioase stau lipite de geamurile îngheţate, iar ochi plini de candoare privesc veseli
dansul fulgilor de nea.

Oraşul întreg s-a îmbrăcat în straie albe, strălucitoare. Copiii aleargă cu săniile pe pârtiile
sticloase, ce-i aşteaptă din nou. Oamenii de zăpadă privesc încremeniţi jocul nesfârşit al acestora.
Ţipetele de bucurie străbat până în depărtările albastre, fără sfârşit, ale cerului.

Sărbătorile de iarnă sunt aproape, aproape de inimile şi de sufletele celor ce le aşteaptă cu
nerăbdare. Fără îndoială că Moşul a pregătit toate darurile şi nimeni nu va fi uitat, căci Moşul e darnic
şi bun şi ştie pe fiecare ce purtare are.

E iarnă din nou, iarnă albă cu daruri, cu bucurii şi fulgi albi, mari, pufoşi de nea.
Să fim fericiţi că natura ne oferă un astfel de spectacol!

Pană Ana-Maria, Cls. a IV-a, Şc. Gimnazială Nr. 2, Reșița
Coordonator:  Prof. înv. primar BĂLĂNESCU CAMELIA

Iarna

Toamna a trecut,
Iarna a-nceput.

Au plecat păsările,
S-au răcit văile.

Luna plină a ieşit,
Păsările-au adormit.

Copacii plini de viaţă
Stau sub pătura pufoasă.

Copacii s-au uscat
Haine noi au îmbrăcat,
Haine albe şi pufoase

Pentru zile reci, geroase.

Palik Diana, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 2, Reşiţa,

Prof. înv. primar DRĂGILĂ OZANA

Iarna

A venit iarna geroasă,
Ea la geam acuma bate

Iarna este friguroasă
Și pe noi ne ține-n casă.

Însă, fie ea geroasă,
Noi pornim cu toți la joacă;

În zăpadă și pe gheață
Iarna este chiar frumoasă!

Seara, când venim acasă
Ne așteaptă mama-n prag,

Cu o pătură pufoasă
Și o cană de ceai cald.

Martin Sebastian, Cls. a III-a B,
Liceul de Arte ,,Sabin Păuța”, Reșița

Prof. înv. primar PUICHIŢĂ NICOLINA



 IARNĂ
   Este iarnă. Afară ninge neîncetat, iar eu, împreună cu prietenii și familia mea, îl așteptăm pe

tatăl meu care trebuie să sosească, din clipă-n clipă, cu bradul de Crăciun.
După ceva timp de așteptare, tata sosește cu bradul.  Toți, numai zâmbete, începem să-l

împodobim cât se poate de frumos. Sora mea vrea să pună ea steluța din vârful bradului, iar noi
ceilalți suntem cu toții de acord, și o lăsăm pe ea, deoarece e cea mai mică.

Când am terminat de împodobit bradul, mama ne-a adus câteva prăjiturele făcute cu o zi
înainte. Toți stăteam și priveam minunăția de brad. Mai spuneam glume, am cântat, şi ne-am simțit
bine, apoi rând pe rând prietenii au pornit spre casă. Noi, copiii, stătem numai cu gândul la daruri.

Dimineața când ne-am trezit am găsit cadourile primite de la Moș Crăciun sub brad. Spre
fericirea mea, tot ce i-am cerut în scrisoare, mi-a adus. Cu toate că am primit toate cadourile pe care
mi le-am dorit, un sentiment de tristețe nu îmi dădea pace. Eu îmi doresc să îl văd pe Moș Crăciun
măcar odată, dar ştiu că nu a avut timp să stea mai mult, deoarece toți copiii așteaptă darurile lui.

Fericiți cu toții, sărbătorim Crăciunul în familie. Este bucuria iernii!
Stroescu Alesia, Cls. a III-a B, Liceul de Arte ,, Sabin Păuța”,  Reșița,

Coordonator: Prof. înv. primar PUICHIŢĂ NICOLINA

Roşu Andreea, Cls. a III-a,  Nacu Briana-Denisa, Cls. a IV-a,
Liceul de Arte „Sabin Păuţa”, Reşiţa, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Băleni,
Coordonator: Prof. Puichiţă Nicolina Coordonator: Instit. Popa Tincuţa

    Iarna

A venit iarna. Afară ninge frumos. Pe dealuri și pe acoperișul caselor s-a așezat zăpadă. Brazii
sunt acoperiți cu zăpadă strălucitoare.

Copiii sunt în vacanța de iarnă. Ei au mers la derdeluș. Când au ajuns acolo s-au bucurat că
zăpada era mare. De bucurie a început să facă un om de zăpadă. Ricardo și Darian au început să facă
concurs cu săniuțele. Nina și Ioana se bat cu bulgări de zăpadă. Ionuț se dă cu schiurile, iar Tudor se
plimbă cu telecabina. Ei sunt îmbrăcați în haine groase, căciuli și mănuși.

Ce veselă este iarna!

Crauciuc Gabriela, Cls. a III-a B, Liceul de Arte ,, Sabin Păuța”,  Reșița,
Coordonator:  Prof. înv. primar PUICHIŢĂ NICOLINA

Iarna

A venit iarna geroasă, Afară neaua se așterne,
Ea la geam, acuma bate Ca o mantie pufoasă
Iarna este friguroasă Și în sobă punem lemne,
Și pe noi ne ține în casă. Iar la gene vine Moș Ene.

Onea Gloria, Cls. a III-a B, Liceul de Arte ,, Sabin Păuța”, Reșița,
                Coordonator: Prof. înv. primar PUICHIŢĂ NICOLINA



Vacanţa de iarnă

Era iarnă. Tocmai luasem vacanţa. Bucuria copiilor era puțin umbrită de lipsa zăpezii. Parcă
frigul fără fulgi de nea făcea ca totul să pară un mister. Unde sunt norii pufoși? De ce nu cad câțiva
fulgi?...

Abia după câteva zile de la Crăciun a început să ningă. Ȋn acea dimineață de duminică,  m-am
trezit fãră să mă uit pe geam. Deja nu mai aveam nicio speranţă că va ninge, dar s-a ȋntâmplat. De
cum am deschis ușa camerei mele,  părinţii, fericiţi,  au strigat:

– Daria! Daria! Vino repede la geam!
Când mi-au spus să vin la geam degrabă, am sperat să văd măcar câțiva fulgi de nea, însă am

avut marea bucurie să observ  întreg oraşul ȋmbrăcat cu noua sa haină cumpărată de la magazinul
,,Moda de iarnă”, de acolo de sus, din nori.

Repede m-am spălat, am mâncat, am sunat câțiva colegi şi am plecat la săniuş. Copacii de
zahăr ne zâmbeau, câmpul de cristal ne aștepta, iar gerul părea că ne mângâie obrajii rumeni ca
merele. Lângă pârtie am făcut un om pufos și zâmbitor de zăpadă, care părea că veghează bunul mers
al lucrurilor. Săniuțele zburdau pe derdeluș. Se părea că nici lor nu le-a prea plăcut prelunga
„hibernare”. Totul părea un vis, totul era magie.

Abia seara târziu ne-am întors de la pârtie, cu pantalonii înghețați, dar cu gurile până la urechi.
Ne-am distrat  de minune!

De atunci am uitat de zilele friguroase fără zăpadă și am profitat de darul iernii, zăpada. Am
avut o vacanță minunată!

Holom Daria-Alessia, Cls. a IV-a A, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni,
Coordonator: Prof. CHIOREAN CARMEN

La săniuș

Este o zi frumoasă de iarnă. Afară ninge cu o mulțime de steluțe argintii, iar strașnicul ger nu-i
împiedică pe copii să meargă la săniuș.

Odată ajunși pe deal, copiii au început joaca. Unii dintre ei zboară ca vântul, cu săniuțele prin
stratul de nea, alb ca spuma laptelui. Alții, ascunși după cușme de omăt, se lovesc cu bulgări de
zăpadă, care par a fi fluturi gingași.

La un moment dat, copiii s-au hotărât să construiască din stratul pufos de nea un om de
zăpadă. Un băiat care a ajuns cu întârziere la joacă, își pune repede patinele în picioare și începe să
facă mișcări grațioase pe apa înghețată a bălții. Întreaga vale răsună de cristalinele glasuri ale copiilor,
pe fața cărora se poate citi căldura din priviri.

Se lasă înserarea. Valuri de copii se îndreaptă spre sat. De la atâta joacă, toți au obrajii ca
merele.

Humă Cristian-Vlăduț, Cls. a IV-a, Școala Gimnazială Nr. 1, Bocșa
Coordonator: Prof. înv. primar ŞELARIU ELENA-LORENA

IARNA

Iarnă  friguroasă  eşti,
Cu  zăpadă  ne-nveleşti

Şi  cu  ger  pe  la  fereşti!
Poţi  să  fii  cât  vrei  de  rece

Te  iubim...că  totul  trece!

Olariu Emil, Cls. a II-a  A,
C. N. „Mircea Eliade”, Reşiţa,

Prof. BORUZ  JENIFER

IARNA

Zâna Iarnă, ce mai faci? Sper să merg la săniuş,
Eu te-aştept să mă împaci, Cu un prieten, mai ghiduş;
Cu zăpada ta cea albă, Şi s-aduci tu multă nea
Şi c-o sunătoare salbă. Să ne dăm cu sania.

David Patricia, Cls. a IV-a B, Şc. Gimn. Nr. 2, Reşiţa
Coordonator: Prof. înv. primar DRĂGILĂ OZANA



LA SĂNIUŞ

Era o zi frumoasă de decembrie.
 Peste satul nostru s-a așternut o manta frumoasă de zăpadă. Toate casele și copacii erau

acoperiți de omătul pufos. Noi, un grup de copii, ne-am hotărât să mergem la săniușul de la marginea
satului. Acolo la săniuș ne-am intalnit și cu alți colegi de-ai noștri.

 Eu, Maria și Ștefan am început sa facem un om de zăpadă. Andrei și Oana s-au dat cu sania.
Mario și Alexandra s-au bătut cu bulgări de zăpadă.

Pe înserate ne-am întors acasă. Toți eram bucuroși de ziua frumoasă de la săniuș.

Ivașcu Mario, Cls. a III-a B, Liceul de Arte ,,Sabin Păuța”, Reşița,
Coordonator: Prof. înv. primar PUICHIŢĂ NICOLINA

CRĂIASA IARNĂ

A sosit iarna! Ce bucurie!
Afară ninge cu fulgi mari şi albi. Neaua strălucitoare se aşterne peste tot. Potecile sunt

troienite. Dealul parcă nici nu se mai vede. E acoperit cu o plapumă de diamante care strălucesc în
lumina soarelui. Pe geamurile reci, Crăiasa Iarnă ţese noaptea steluţe argintii de gheaţă. Parcă sunt de
dantelă.

Ninge, ninge şi iar ninge. Este linişte şi totul este nemişcat. Natura este adormită sub omătul
pufos.

Când se opreşte ninsoarea, se aud deodată glasuri vesele. Pe dâmburi vezi copii care se dau cu
sania, fac îngeraşi, oameni de zăpadă sau încing bătăi cu bulgării pufoşi şi reci. Vrăbiuţele ciripesc şi
se joacă cu ei toată ziua. Ce bucuroşi sunt că a venit iarna!

În case se văd luminile bradului îmbelşugat, împodobit cu globuri şi beteală sclipitoare. În
seara de Ajun, cu toţii mergem la colindat. Mama face cozonac şi o grămadă de bunătăţi. În toate
familiile este bucurie şi voie bună. Toţi copiii îl aşteaptă nerăbdători pe Moş Crăciun. Chiar cu o lună
înainte i-au scris ce daruri vor să primească. Au fost cuminţi şi au învăţat bine. Iar în dimineaţa de
Crăciun, sub brăduţ sunt cadouri minunate.

Apoi vine Anul Nou! Cerul este luminat de artificii colorate. Cu toţii cântă “La mulţi ani!” şi
sunt foarte fericiţi.

Crăiasa Iarnă ne aduce numai bucurii!

Moacă Nicoleta, Cls. a IV-a B, Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,
Coordonator: Prof. înv. primar NEDELCU CORINA EMILIA

CÂND  VINE  IARNA ...

            Este  frig. Pe  cer, norii grei şi pufoşi scutură cu grijă fulgii mari de zăpadă. Cad peste tot. În
scurt timp totul este de un alb strălucitor. Frigul se înteţeşte.
            Păsările şi animalele stau ascunse în culcuşurile lor. În sat e linişte. Din coşurile caselor, se
ridică fuioare albe de fum. Pe geamuri gerul ţese perdele de steluţe, una mai frumoasă ca cealaltă.
            Ninsoarea încetează. Se aud glasuri de copii. Vin la zăpadă cu săniuţele. Cu fular, mănuşi şi
căciulă, ies şi eu. Am să fac un om mare de zăpadă, apoi merg la săniuş.
             Iarna e minunată şi îmi place foarte mult!

Olariu Emil, Cls. a II-a  A, Colegiul Naţional „Mircea Eliade”, Reşiţa,
Coordonator: Prof. înv. primar BORUZ  JENIFER



         ANOTIMPUL ALB

Este dimineață.
Vorbele blânde ale mamei mă fac să deschid ochii:
– Trezește-te, avem musafiri. A venit la noi o doamnă îmbrăcată în alb. Așteaptă afară.
Curios, am sărit la fereastră. Nu era nimeni, dar am înțeles vorbele mamei. Doamna în alb era

zăpada care s-a așternut peste pământ, copaci și case. M-am bucurat nespus. Am așteptat demult să
ningă.

Grăbit, mi-am luat paltonul, căciula și mănușile și am ieșit în curte.
– Nu-ți uita cizmele! strigă mama râzând.
M-am încălțat repede și am început să alerg. Cizmele noi, îmblănite se afundau în covorul

pufos de omăt. Totul strălucea. Și cum prietenul meu era plecat la bunici, am hotărât să-mi fac altul.
Am trecut la treabă. Pentru început am construit patru bulgări de mărimi diferite. Tata m-a ajutat să-i
așez unul peste altul, mama a adus oala (pălăria) și morcovul (nasul), bunica a adus cărbunii (ochii) și
mătura (mâna)... și am terminat. Acum am un prieten. Pentru că vreau să-l cunoașteți și voi, am să-l
prezint – este Omul de zăpadă.

– Ai uitat sania, îmi spune tata. Hai la săniuș!
Pe dealul de la marginea satului, șiraguri de copii cu obrajii îmbujorați, alunecau la vale

cârmuind săniile din călcâie. Îi urmez fericit. Chiote vesele străbăteau pădurea din apropiere, acoperită
de o mantie argintie.

După mult timp, obosit, cu mâinile înghețate, mă întorc spre acasă. Cizmele mi se păreau tot
mai grele, iar pleoapele încercau tot mai des să-mi acopere ochii.

Norii plumburii încep să cearnă steluțe strălucitoare care se topesc în palma întinsă. Bucuros,
mă uit în jur cum anotimpul alb și-a așternut veșmintele peste tot.

Ce minunată este iarna!

Begu Antonio, Cls. a IV-a, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Aurora”, Reșița,
Coordonator: Prof. DRĂGHIŢĂ RODICA

Vociuc Ana, Cls. I SBS,
 Col. Naţ. „Traian Lalescu”, Reşiţa,

 Prof. Komendat Livia / Prof. Guţu Felicia

IARNA

Roi de fluturi albi
Se leagănă în vânt,

Pământul se albește,
E iarnă, e iarnă!

Vine Moș Crăciun,
Cu sacul în spinare,
Colinde îi cântăm

Și mult ne bucurăm!

Fiți veseli, dragi copii,
Să scoatem săniuța!
Pe derdeluș să fugim
Şi să ne rostogolim!

Craşovan Bianca, Cls. I SBS,
Col. Naţ. „Traian Lalescu”, Reşiţa

Prof. KOMENDAT LIVIA şi
Prof. GUȚU FELICIA



Brundean Laurenţiu, Cls. I,
Şcoala Gimnazială Coronini,

 Coordonator: Prof. Călescu Mirela
Milu Denisa Mihaela,

 Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,
Coordonator: Prof. Pinoşanu Graţiela

Murgu Bogdan, Cls. a II-a,   Brujan Florina, Cls. I,
 Centrul Logopedic Interşcolar Reşiţa, Col. Naţ. „C.D. Loga”, Caransebeş,

Coordonator: Prof. Bobescu Florea-Arghir  Coordonator: Prof. Dobromirescu Anesia

Iarna

Fulgi de nea rotunzi şi mari
Cad peste pământ.

Cad cu sutele de mii
Uşor duşi de vânt.

Stratul de omăt se-aşterne
Parcă-i un covor.

Este iarnă, este frig ,
Dar ne place tuturor.

Iarna cea geroasă,
A venit acum,

Bulgării de zăpadă
Îşi fac loc pe drum.

Ţăranu  Răzvan-Ştefan,
Şcoala Gimnazială Nr. 8 Reşiţa

Prof. înv. primar Pinoşanu Graţiela

Iarna

Iarna rece, argintie,
A sosit la noi,

Bucuria este mare,
Râsul, joaca sunt în toi.

Din cerul cenuşiu
Cad fulgii moi de nea,
Pământul s-a acoperit

Cu o plapumă de catifea.

Iarnă albă, preafrumoasă,
La noi mai rămâi,
Fulgişorii tăi aduc

Derdeluş pentru copii.

Milosiu Alin,
C. Ş. E. I. „Aurora”, Reşiţa
Prof. RACU SEMENICA



Iarna

Iarna albă iarăşi vine
Cu zăpadă argintie

Şi cu ea putem forma
Bulgări mici şi mari de nea.

Şi cu omul de zăpadă
Ne jucăm cu toţi odată,

Iar din norii sclipirii
Cad fulgişori mii şi mii.

Omătul alb, azi a format
Un covor imaculat,

Din neaua cea sclipitoare
Vom face un înger mare.

Bradul vom împodobi
Şi cadouri vom primi
De la Moşul care vine

Mereu cu desăgile pline.

Selejan Rafael, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Prof. NEDELCU CORINA EMILIA

Iarna

Iarna a venit la noi
Cu fulgi de zăpadă moi,

Copiii veseli se joacă
Cu bulgări de zăpadă.

Pomii sunt împodobiţi
Cu zăpada ca de pluş,

Iar copiii încântaţi
Alunecă pe derdeluş.

Gerul aspru se-nteţeşte
Vietăţile goneşte,

Dar zăpada cea pufoasă
Cade, cade, deasă, deasă.

Iarna mi-e aşa de dragă!
Vine Moşul aşteptat,

Care scoate din desagă,
Tot ce-un an noi am visat.

Giurcă Nicuşor, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Prof. NEDELCU CORINA EMILIA

Iarna

Baba Iarnă a sosit devreme,
De la munte, încărcată

Cu zăpadă albă, pufoasă,
În şapte cojoace îmbrăcată.

Copiii cu drag o aşteaptă,
Cu mare voioşie nemăsurată,

Strada toată acum răsună
De chiote de voie bună.

A venit şi Moş Crăciun
Chiar în seara de Ajun,
Copiilor daruri împarte,
Moşul arată bunătate.

Pentru că au fost cuminţi,
Au ascultat de părinţi,
Bucuroşi îi mulţumesc

Şi la anul îl poftesc.

Iarnă dragă, eşti frumoasă
Chiar de eşti aşa geroasă,
Toţi copiii te-ndrăgesc,

Iar eu tare te iubesc!

Mitrică Andrei, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Prof. NEDELCU CORINA EMILIA

Iarna

A sosit frumoasa iarnă
Cu steluţe albe-n salbă,

Cu zăpadă argintie
Şi cu multă bucurie.

Iată, vine Moşul, îmbrăcat în roşu,
Cu barba albă de nea,

Cadouri tuturor ne-aduce
Şi foarte fericiţi ne face.

Totu-i alb, ca în poveşti,
Prvesc fulgii mari, pufoşi,

Care cad peste pământ
Şi aduc bucurie-n gând.

Zeliscu Bianca, Cls. a IV-a B,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

Prof. NEDELCU CORINA EMILIA



BUCURIE DE CRĂCIUN

Este iarnă! O iarnă frumoasă, albă şi strălucitoare ca o zână din poveşti!
Afară ninge cu fulgi albi, pufoşi şi mici. Zăpada argintie s-a aştenut peste câmpuri, dealuri şi

grădini. Ieri am făcut un om de nea. Acum mă priveşte cu ochii lui de cărbune din curtea acoperită cu
o plapumă imaculată.

În casă este cald şi bine. Este Ajunul Crăciunului. Împreună cu mama mă pregătesc să
împodobesc bradul. Sunt foarte fericită! Am scos din cutii globurile colorate, beteala strălucitoare şi
le-am aşezat în bradul verde, parfumat. În vârf am aşezat un îngeraş auriu. Cât este de frumos bradul
meu împodobit! Când mama a pus instalaţia, beculeţele au început să lumineze în zeci de culori.

Deodată, la uşă s-au auzit bătăi. Erau colindătorii. Ei au cântat colindele « Steaua sus răsare »
şi « Astăzi s-a născut Hristos ». Noi i-am servit cu fructe şi cu prăjiturele.
În seara aceea am adormit cu greu. Eram tare emoţionată. Îl aşteptam pe Moş Crăciun ! Aş fi vrut să
nu adorm deloc, ca să îl văd, dar nu am reuşit.

S-a făcut dimineaţă ! Eu m-am trezit şi am găsit sub brad o mulţime de dulciuri şi jucării. Ce
bucuroasă am fost ! Mai târziu am mers în vizită la bunicii mei. Aici mă aşteptau alte cadouri de la
Moşul. Bunica m-a servit cu prăjiturele şi lapte cald, călduţ şi dulce. Apoi am mers împreună la
biserică. După prânz, am ieşit puţin afară şi m-am jucat prin zăpadă cu căţelul bunicilor, iar seara am
stat în casă la căldură. Am ascultat colinde şi am spus poveşti.

Ce frumos a fost! Crăciunul este minunat! Iarna e un anotimp de vis!

Creangă Andra, Cls. a IV-a B, Cls. a IV-a B, Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,
Coordonator: Prof. înv. primar NEDELCU CORINA EMILIA

Marin Ionela, Cls. a IV-a,      Coman Mihai, Cls. a IV-a,
               Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,         Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,

 Prof. Nedelcu Corina Emilia Prof. Nedelcu Corina Emilia

Constantin Adelina, Cls. a IV-a, Sârbu Patrik, Cls. a IV-a,
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,     Şcoala Gimnazială Nr. 8, Reşiţa,
Prof. Nedelcu Corina Emilia Prof. Nedelcu Corina Emilia


