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CUVÂNT ÎNAINTE 

NR. 6 

MAI 2013  

C L O P O E L  

    

  Edi ia “de vară” a revistei colii noastre este dedicată 
copiilor i crea iilor acestora, ceva mai mult decât până acum, inând 
cont că, în curând ne vom afla în luna lor, a copiilor. i cum unele 
ări deja au sărbătorit ziua copiilor în luna mai, am considerat că 

acesta este momentul potrivit pentru crearea unui număr al revistei 
“Clopo el” în care să ne lăsăm lua i cu asalt de copilăria din jurul 
nostru, care pe noi, ca dascăli, ne marchează în fiecare zi. 
                   Desigur, nu vor lipsi unele articole informative i, în mod 
excep ional, eseul dnei Camelia Pena, menit să vă pună pe gânduri, 
ca de obicei! :) 
                    Bun venit în lumea copilăriei! 

                                          Colectivul de redacţie al  
                                                Şcolii cu  clasele I-VIII Negoieşti  
                                              i structura “Antonie Vodă” Pope ti 
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MAI  2013 

CLOPO EL 
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       TIMPUL, PRIZONIER AL 
METAFOREI 

 

           

 

 

 

 

           Timpul. A fost un adânc mis-
ter, înainte cu mult de a se inventa 
Cuvântul. Era stăpânul tiutului i 
Ne tiutului. Cât de viclean i 
răbdător a fost omul de lut în lupta 
aceasta nedreaptă! Dar a me te ugit 
cu silință i răbdare o cu că în care 
î i ține prizonier, chiar dacă numai 
pentru o fărâmă de eternitate, cel 
mai de temut du man - Timpul. 
Zăbrelele i lacătul sunt făurite dintr-
un material numit imaginație. 
          Astfel numai el, omul, devine 
stăpânul nemilos al celui despre care  
Mihai Eminescu scrie: 
''Dar deodat' un punct se 
mi că ...cel dintâi i singur. șată-l  
Cum din haos face mumă, iară el 
devine tatăl.'' 
          Fantezia aduce o lume ab-
solută, în care cele rânduite firesc de 
timp, î i pierd semnificațiile. Astfel 
piatra nu mai e piatră, fluturele e i 
el altceva, ca i firul de iarbă. Omul-

Creator a transformat lumea din 
ceea ce este în ce ar vrea să fie. Nu 
timpul de afară stăpâne te, ci acela 
din interior. 
[...] 
           

          i câte ar mai fi de spus în 
această poveste fără sfâr it a cu-
vântului-metaforă! Doar că o 
fărâmă, cât un fir de nisip din nemu-
rire, ne-a dăruit-o Nichita Stănescu 
amintin- du-ne cât de dureros e să 
părăse ti spațiul neîntinat al cu-
vântului, care încă îți trăie te 
copilăria: 
''Foaie verde de albastru 
Mă doare un cal măiastru''[...] 

 
Pentru copiii mei, 

care s-au împărtă it prin  
puterea cuvântului. 

 
 
Profesor, 
CAMELIA PENA.          
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                    de Năstase Vera cls a VI-a 

  Păuna  drăgăla  

  Pasăre măiastră… 

  Când minunata- i coadă o desfaci 
  Un evantai se-arată. 
 

 E verde ca pădurea 

 Ce-ncearcă neîncetat, 
 Să prindă-n plasa ei 
 Văzduhul minunat. 
 

 

                              

 

 

                  de STAN OANA BIANCA MARIA 

       Este-o primăvară caldă 

       Ghioceii iar zâmbesc 

       Norii “zbor” ca o albină 

       Iar câmpiile şoptesc. 
 

       Păsările “zbor” menite 

       Să ne-ncânte prin cuvinte, 
       Care să se joace-n minte 

       Jucăuşe şi-ndrăgite 

       Înflorite şi iubite. 
 

 

 

 

 

      
                     

 

 

 

 

 

 

 

Stan Oana Bianca Maria, cls. aVI-a 

 

Vino, joc de vorbe goale 

Floare mică, mişcătoare 

Plimbă-te prin hora mare 

Zburdalnică rază de soare. 
 

Gândul n-o să te mai fure 

Cu ecoul de cuvinte; 
Mii de zvonuri trecătoare, 
Sparg lini ti amăgitoare. 
 

 

 

 

 

COSTACHE FLAVIA, cls a VII-a 

Aminte te-mi când voi muri să nu uit 
cutia cu vise, măcar atât să am. 

Aminte te- i să fii tu însu i i să nu te 
schimbi pentru nimic în lume! 

Aminte te-i copacului din fa a casei să 
înflorească i mamei să îl ude! 

Aminteste-ne nouă "oamenii pământulu-
i" să nu uitm să fim vii! 

Aminti i-vă, oameni buni, să respira i, 
aminti i-le amintirilor să se scrie în sufletul 
vostru! 

Da i frâu liber imagina iei! 

MAI  2013 

CLOPO EL 

NR. 6 

       DIN CREA șșLE NOASTRE... 
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 ISPASă
ANCAăELENA 

                                           cls a V-a 

FLUTURELE 

Din coconul său se înalta sublim 

Fluturele pe care îl iubim 

Trupul lui e de aer curat,  

Şi aripile de diamant. 

Sufletul său bun 

i-a dat frumuseţea,  

Şi gingăşia 

De care vă spun. 

 

TRANDAFIRUL  

A crescut aşa, deodată 

Floarea fermecată. 

Petalele şi le-a înroşit 

Şi toată lumea l-a iubit şi preţuit. 

 

 

Floarea inimii s-a numit, 

Şi bucurie a împărţit,  

Sufletul său ne-a dăruit  

Şi rege al florilor a devenit. 

 

LUNA 

Zâmbetul nopţii pe cer apare 

Şi străluceşte din ce în ce mai tare. 

Pe cerul înstelat răsare 

Şi, pentru că nu există asemănare, 

Razele ei sunt orbitoare 

Şi frumuseţea neschimbătoare, 

Orice lacrimă vărsată 

La lumina ei ...e cristalizată 

MICII 
POE I 

NR. 6 

MAI   2013 

C L O P O E L  
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☼  Vara   ☺ 
 
 

  Vara vine! 
 Vai ce bine! 

Toat  ziua eu m  joc 
Și griji nu am deloc! 

 
Soarele apune  

Și parc  îmi spune: 
,,Vara-i o minun ie 
Care-aduce bucurie!” 

 
La munte, la mare 
Este cel mai tare 

Frumoas -i vacan a mare! 
Înghe at  noi mânc m 

Și pân -n sear  afar  st m! 
 

Oancea Rebeca 
Clasa a VI-a 

  

 

 

 

 

 

R s rit de soare 
 

Pe luciul apei nesfârşite 
O minge de foc încet se-arat , 
Şi mângâie valurile rev rsate 

De vântul ce le poart . 
 

Iar în v zduh cinci pesc ruşi 
Abia treziţi de dimineaţ , 

Îşi fac rondul juc uşi, 
S rb torind o nou  zi din viaţ . 

 

În mijlocul m rii mute 
Se întrev d trei b rci stinghere 

țare alunec  în unde, 
Purtând câţiva pescari cu ele 

 

                                

COSTACHE SABINA        
                                               

Clasa a VI-a 
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După o ploaie de 
vară... 
   O ploaie deasă , cu stropi 
mari şi grei , a cernut 
năvalnic din cerul 
întunecat, preţ de câteva 
minute. Aşa sunt ploile de 
vară, ca un duş rece, dar de 
scurtă durată. Ca o ploaie 
de gloanţe, aruncate asupra 
duşmanului ; stropii de 
ploaie au mitraliat 
coronamentul bogat al 
copacilor. În chip straniu , 
pădurea s-a grăbit să 
îmbrăţişeze capriciul umed 
al cerului şi a primit cu 
plăcere binecuvântarea 
stropilor de ploaie.  
  Copacii par a fi întinerit 
brusc . Precum un burete 
uscat, frunzele copacilor  
şi-au preschimbat hainele 
de un verde palid, 
într-unele de un verde 
aprins. Este semnul că 
ploaia era aşteptată cu 
nerăbdare de ceva vreme. 
   Frunzele mari, cărnoase 
ale copacilor sunt jilave. 
Apa a îmbibat fiecare 
celulă a frunzelor  

inundându-le fiecare 
încăpere. Stropii mari de 
apă alunecă uşor pe 
curbura armonioasă a 
frunzelor zdrenţuite.  

Apoi, picăturile se reunesc 
între ele şi formează mici 
şiroaie care se scurg spre 
vârful frunzelor. De acolo, 
picăturile se îndreaptă spre 
pământ, iar când îl ating , 
sunete înfundate se aud în 
liniştea pădurii. De sus, 
lumina încearcă să 
mângâie, cu atingerea sa, 
stropii care poleiesc 
suprafaţa frunzelor . Când 
reuşesc, zeci de scântei 
oribitoare se revarsă 
asupra naturii. 

 

 

 

 

 

 

* Am plecat la spitalul de 
operat gânduri.Nu mai pot, 
cred că de la atâtea vorbe 
dulci o să trec pe 
insulină,sau poate doar,am 
să mă mut pe alt nor. 
* Îmi u oteai prin vene 
"te iubesc" i sim eam cum 
inima se umple de ro eală. 
* Încă nu pot să uit cum de 
mă mai a tep i,pe aceea i 
bancă—plină de ultimul 
sărut—acela i parc—gol 
de suflete pereche—
aceea i persoană..oare ai 
uitat?... i totul se rezumă 
doar la o singură problemă 
i o singură solut e, 

singurătatea interioară.  
* Cum po i să fii 
înconjurat de "un munte" 
de oameni , dar să sim i 
cum crapi de singurătate? 
Problema mea e ca tu ai 
cheia inimii mele i nici 
măcar eu nu o pot 
deschide.. 
COSTACHE FLAVIA 

 

PROZA - 
FRAGMENTE 

MAI  2013 

NR. 6 

CLOPO EL 

DOBRE BIANCA 

CLS A VIII-A 
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                                    Rãzbunarea lui Delinard 

                                               (fragment)                    
                                                                                        Voicu Alexandru 

                                                                                                 Cls a VI-a 

  
 Patru regate, o regiune, patru regi, zeci de vasali i lorzi. În unul din aceste patru regate se na te un 
copil cu un mare vis: Rãzbunare! 
Micu ul Delinard s-a nãscut în Swadia din Calraida. Regele Matthew este regele Nordicilor i provine 
din Sargoth. Hamagir este sultanul din Kherit Khanate. Regele Montewar este din Rodhok.În Swadia , 
regele actual este Frinteo însã înainte lui a domnit Robin care a murit întemni at i ucis de cãtre 
Montewar. Robin este tatãl decedat al lui Delinard.El î i petrece majoritatea timpului pe câmpul de 
antrenament.Mama sa de ine o tarabã cu fructe pe care le vinde pe câ iva galbeni amãrâ i. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Delinard a fost rãpit i întemniþat, din coinciden ã, în acea i temni ã în care tatãl lui i-a dat ultima 
suflare. În Rodhok sunt femei capturate care hrãnesc întemni a ii. Delinard îi opte te uneia: 
-Ajuta-mã, te rog! 
-E ti nebun, copile?! 
-Te rog! 
-Nu-mi pot risca via a pentru tine. Oricum, chiar dacã te-a  elibera, n-ai avea nicio ansã impotriva 
gardienilor. 
 Au trecut 10 ani iar Delinard î i pierduse orice speran ã. Acea i femeie se îndreaptã spre el dar n-apucã 
sã spunã nicio vorbã fiind întreruptã: 
-Delin.... 
-Î i spun un singur lucru: Îmi voi rãzbuna tatãl cu orice pre . 
-Foarte bine atunci. i-am adus o sabie i o bucatã de unt. Unge- i încheieturile cu bucata de unt ca sã 
scapi de lan uri, iar cu sabia înfrânge cei doi gardieni ce stau în faþa u ii. 
Delinard deschide u a silenþios i cu o rãsucire de sabie ucide doi gardieni. Se apropie alþi gardieni, dar 
apare un arca  misterios i îi nimere te pe to i i-l duce pe Delinard în Swadia nespunând nicio vorbã. 
Ajungând în Swadia, Delinard avea sã afle cã mama lui a decedat. 
Se uitã neputincios la cer i zbiarã cât îl þin plãmânii: 
-Cand voi afla cine a fãcut asta, jur cã-l voi ucide cu propriile mele mâini! 
-Montewar... grãie te un trecãtor 
-Poftim? 

-Montewar... a trecut pe aici i a distrus ce se putea, inclusiv familia mea. 
-Dacã te alãturi mie, î i jur cã- i voi rãzbuna rudele. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

În sfâr it Delinard a recrutat destui oameni cât sã-i înfrângã oastea lui Montewar. Delinard a recrutat 
300 de oameni: 100 de arca i, 100 de mânuitori ai sabiei i 100 de cãlãreþi. 
Delinard se gânde te sã-i facã o vizitã regelui Frinteo: 
-Bună ziua, stimate rege!... 
-Scuze cã te întrerup, brav cavaler, dar am sã- i dau o veste care cred cã- i va plãcea: Rodhok este pe 
jumãtate cucerit i am semnat un tratat de alianþã cu celelalte regate. A adar î i dãruiesc 200 de lãncieri, 
100 de arbaletieni care mânuiesc arbaleta cã nimeni al ii i 200 de cãlãre i arca i. 
-Maria ta, îþi mulþumesc! Dar unde se ascunde Montewar? 

-Într-un sat din Rhodok cu ni te þãrani, dar sunt puþini la numãr. 
Delinard î i adunã oastea i atacã satul ;arca ii stau în linie i þintesc þãranii. Lãncierii atacã ºi 
ei,cãlãreþii de asemenea sunt în acþiune, numai Delinard a teaptã. La un moment dat îl ocheºte cu 
sãgeata pe Montewar direct în cap . Se duce spre el i îi opte te la ureche: 
-Suntem chit acum! 
-Nu fi prea sigur, îi spune Montewar râzând. 
....... Va urma.... 
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  În sfârşit a sosit şi mult 
aşteptată primăvara! Odată 
cu ea, natura şi-a dat jos 
mantia albă, purtată o iarnă 
întreagă şi s-a trezit la viaţă!        
   Soarele puţin palid îşi 
strecoară razele printre 
crengile copacilor adormiţi. 
Iarba cea verde începe să 
încolţească. Păsările 
migratoare se întorc liniştite 
din ţările calde, ştiind că aici, 
în ţara lor neschimbată, vor 
găsi un loc unde îşi vor face 
cuibul şi se vor înmulţi.    
   Ciocârlia cântă cu glasul ei 
dulce, triluri măiestre care 
incanta toată natura. În 
văzduh se simte mirosul 
minunatelor flori. Pe câmpuri 
şi dealuri se văd în număr 
crescând plăpânzii ghiocei, 
care ascultă cu drag 
freamătul naturii. În grădina 
primăverii este un iaz cu apă 
proaspătă şi cristalină. 
Împrejur sunt numai flori 
multicolore. Fiica cea mai 
tânără a anului a adus odată 
cu ea multă bucurie. Totul 
este ca într-un vis: păsări de 
tot felul cu ciripitul lor, 
florile de toate culorile care 
împrospătează natura, iarba 
cea proaspătă, izvorul cel 
cristalin şi cel mai important 

element este soarele, care 
trimite oamenilor o rază de 
sperată! 
   Şi, cum era aşa de 
frumoasă primavera, m-am 
sculat de dimineaţă iar  
razele soarelui îmi băteau în 
ochi! Ies în pragul uşii şi 
păsărelele măiestre mă 
întâmpină cu cântecelele lor. 
Intru înapoi în casă, mă 
îmbrac repede, iau micul 
dejun, apoi plec la şcoală.   
   Am mers eu pe stradă ce 
am mers şi deodată am văzut 
nişte toporaşi. M-am oprit şi 
i-am făcut un buchet 
doamnei învăţătoare. Am 
plecat mai departe mă 
intâlnesc { cu cine credeţi?}
cu ZÂNA PRIM VERII 
care m-a întrebat: 
   -Înveti bine?     

   -Eu cred că da. 
   -Te înţelegi bine cu 
prietenii tai, da? 

   -Cum o cheamă pe prietena 
ta cea mai bună? 

   -Briana. 
   -Vrei să te duc cu caleaşca 
mea la şcoală? 

   -Sigur. Şi am plecat către 
şcoala. 
   Când am ajuns la scoala i-
am mulţumit Primăverii şi ea 
a dispărut. I-am povestit doar 

prietenei mele deoarece 
credeam că ceilalţi colegi or 
să râdă de mine.. Când am 
iesit de la scoala, 
PRIM VARA era ascunsă 
după un copac, a teptându-

mă. Ea m-a întrebat: 
-Pe tine cum te cheamă, că 
tot nu am resuit să te întreb? 

-Mă cheamă Antonia. tii ce 
cred eu despre tine? Că ai 
mulţi prieteni. 
-Dacă vrei să afli, o să te duc 
în lumea mea. 
Şi de atunci a început 
povestea. 
   Lângă trăsură au apărut trei 
cai albi şi am plecat în lumea 
ei. 
   —Ace tia sunt prietenii 
mei: florile, copacii, iarba, 
piticii în lumea mea au viaţă. 
   —Nu ştiam că poate să 
existe aşa ceva... 
   —Acum ai văzut. 
   —Mie îmi pare bine că ne-

am cunoscut şi... acum 
programul primăverii s-a 
terminat. O să ne mai vedem, 
stai liniştită! 
-Pa! 
-Pe curând!  
 

RADOI ANTONIA  
Cls  aIII-a 

 sub îndrumarea dnei înv. Savu 
Claudia  

Primavaraăcuămulteă

MAI 2013 

NR 6 
MAI 2013 

NR 6 CLOPO EL 

bucurii                      
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               Primăvara: puritate, gingă ie, culoare, prospe ime. Ghiocei, co-
paci înflori i, buburuze. Totul este atât de minunat! 
         Primăvara este asemeni sufletului meu de copil. 
         Este uimitor cum, după o iarnă rece, gri, tristă, soarele reu e te 
cumva să aducă întotdeauna la via ă natura. Florile î i întind plăpânde-
le   petale parfumate, buburuzele ies din crăpăturile uitate de lume i 
ne încântă cu bulinele lor negre ce pătează ro ul ca de foc. Copacii, 
oh, copacii! Î i întind spre cerul de un albastru atât de pur crengile lor 
înmugurite. Păsări minunate se întorc din celelalte capete ale lumii i 
ne încântă cu suavele lor glasuri.  Zboară vesele, străbătând văzduhul 
ca ni te săge i.Mireasma de flori ce străbate aerul curat te îmbie să stai 
pe iarba crudă i să te la i purtat de corăbiile visurilor către un tărâm 
magic.  
         Da, magie! Primăvara înseamnă magie! Magie a iubirii, culoarea 
ro ie ca focul unui vulcan gata să erupă, verde ca smaraldul, albastru 
ca florile de nu-mă-uita. 
         Asemeni primăverii ar trebui să fie i sufletele oamenilor…pline 
de frumuse e, prospe ime, gingă ie… 

         Oh, ce bine ar fi a a! 
 

N STASE EMANUELA, cls a VI-a 

CLOPO EL 

MAI  2013 

NR. 6 

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăMagiaăPrim verii 
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   Aşteptam. 
Aşteptam cu 
nerăbdare ca 
soarele să se 
ridice deasupra 
orizontului şi ziua 
să fie mai lungă. 
Aşteptam să văd 
cum soarele se va 
înroşi printre nori 
atunci când va 
apune. Era primul 
meu solstiţiu la 
care am luat parte. 
  Aş fi vrut să 
zbor. Să plutesc 
uşor pe un nor şi 
să privesc soarele. 
Să-i înţeleg cursul 
şi să fim prieteni. 
Aş fi vrut să fiu 
un înger. Să 
veghez împreună 
cu soarele. Să 
trecem amândoi 

prin transformarea 
solstiţiului de vară 
şi să ne bucurăm 
mai mult pe cer , 
trimiţând căldură 
şi lumină 
oamenilor. Să nu 
lăsăm întunericul 
să domine . Aş 
vrea, dar toate-s 
vise. 
  Stăteam şi mă 
uitam pe cer. 
Magia începuse. 
Cât aş fi dat să fiu 
şi eu acolo şi să 
simt acea 
transformare.  
Să simt cum 
pământul mă 
acoperă şi încetez 
să mai trimit 
lumină . Am 
deschis braţele , 
am respirat uşor şi  

 

 

 

am închis 
ochii...Zburam! 
Am ajuns la 
soare , dar căldura 
lui puternică m-a 
făcut să cad .  
M-am prăbuşit pe 
pământ şi mi-am 
dat seama că am 
fost alături de 
soare timp de un 
an şi că în acest 
moment iau parte 
la al doilea 
solstiţiu.  
  Aş fi vrut să fi 
înţeles mai multe. 
Aş fi vrut , dar 
toate-s vise! 

Solstiţiul 
de vară 

DOBRE BIANCA 

CLS A VIII-A 
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A fi sau a nu 
fi...elev 
 

Fiecare dintre noi este 
sau a fost elev i fieȘare 

î i așuȘe Șu pl Șere 
aminte de acele momente. 

Poate Ș , atunȘi Șânș 
suntem elevi spunem Ș  

Șoala este un Șhin, o 
povar , șar to i o s  

ajungem s  spunem Șu 
p rere șe r u ,,Ș  Șoala  

s-a terminat”.  
Acele momente nu se vor 

uita niȘioșat … 
Timpul petrecut cu co-
legii, n zșr v niile șin 

pauze, profesorii 
împ r i i șe noi în tabere 
șe ,,r i” sau ,,buni”, toate 
aveau farmecul lor dând 

culoare timpului petrecut 
la Șoal . 

țu toate Ș  Șoala este 
Șonsișerat  șe mul i șoar 

o șistraȘ ie, trebuie 
totu i luat  în serios șe-
oareȘe Șoala este Șea 

Șare ne formeaz  un șrum  

în via , ne ajut  s  
alegem un viitor str luȘit. 
În timpul Șolii sunt mo-
mente bune i momente 
rele dar fiecare trebuie  
s  treaȘ  peste ele i s  

se buȘure șe via a șe elev 
șeoareȘe, imeșiat Șe Șo-
ala se va termina, ne va 
p rea r u Ș  nu ne-am 

bucurat de acele momen-
te de neuitat (prima 

șragoste, primul s rut, 
Șhiar i prima Șeart …) 
To i elevii ar trebui s  
tie Ș  Șoala este ,,un 

r u neȘesar”.  

 
(Alionte Ana-Maria  

cls. a VIII-a) 
 
 

 

 

Ce este  oare  
Șopil ria? 
 
To i Șopiii î i pun aȘeast  

întrebare la o anumit  
vârst . P rin ii uit  i ei 

Șâteoșat  Șe este 
Șopil ria.  

Eu vreau s  v  luminez! 
Vreau s  v  spun tuturor 

Șe este Șopil ria! 
țopil ria este perioașa 

Șea mai pl Șut  i frumo-
as  șin via a unui om. 

țânș stai aȘas , te joȘi, 
te șuȘi la gr șini … la 

Șoal … 
 

P rin ii no tri ar  
vrea s  mai fie înȘ  o șat  

Șopii i î i retr iesȘ 
Șopil ria prin noi fiinșȘ  e 
Șea mai frumoas  perio-

aș  a vie ii.  
A a Ș , s  tr im Șopil ria 
cum putem noi mai bine! 

IubesȘ Șopil ria!      
 

(Brezeanu Georgiana – cl. 
a V-a) 

Nr. 5 DEC 2012 

 

CLOPO EL  
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Curcubeul sufletului 
 
A fost oșat  Șa niȘioșat  
o feti  Șare era orfan  
șe tat . Ea tr ia într-o 
Ș sȘioar  împreun  Șu 

buniȘa i mama sa. Dup  
sȘurt timp, buniȘa feti ei 

muri. Maria, Ș Și a a o 
Șhema pe fat , a fost 

foarte afeȘtat  șe inȘi-
șent șeoareȘe î i iubea 
nespus de mult bunica. 

A treȘut un an, feti a era 
mai bine din punct de ve-

șere emo ional. În fieȘare 
zi se ducea cu mama ei pe 
câmpie pentru a aduna tot 
felul de flori parfumate.  

Într-o sâmb t  le prinse o 
ploaie grozav  pe Șele 

șou . S-au șus lâng  un 
copac stufos pentru a se 
feri șe ploaie. Maria z ri 

un curcubeu frumos pe cer 
șup  ploaia toren ial . 

țânș au ajuns aȘas , Șur-
Șubeul nu șisp ruse șe pe 
Șer, șimpotriv , era mai 

Șolorat Șa niȘioșat  
Urm toarea sâmb t  ma-

ma i fiiȘa n-au mai putut 
pleca la cules de flori de-
oarece mama fetei cazuse 

la pat bolnav . La sȘurt 
timp muri i mama Mariei… 
Maria era din nou foarte 

trist … 
țurȘubeul șe Șare v  vor-

beam mai devreme s-a 
ar tat atât la moartea 

buniȘii Șât i la moartea 
mamei Mariei.  

De atunci, de câte ori 
vede pe cer un curcubeu, îl 

nume te ,,ȘurȘubeul su-
fletului” șeoareȘe, spune 
ea, acolo sunt sufletele 

Șelor șragi ai ei… 
(Brezeanu Georgiana – cl. 

a V-a)  
 

   
țânș o s  fiu mare 

O s  am lumea la piȘioare 
P mântul o s -l învârtesc 

De Șâte ori șoresȘ… 
Totul va fi pictat în galbe-

nul șe r s rit 
Totul va fi Șa în pove ti. 
(Dinu Raluca cl. a V-a) 

 
  

Mama….Numai Șânș auș 
aȘest Șuvânt m  Șutremur 

tiinș Ș  nu exist  iubire 
ca cea a mamei. Ea este o 

fiin  speȘial, ea ne-a dat 
via , ne-a ȘresȘut i a 

avut grij  șe noi. Ea ne-a 
înv at Șe e șrept i Șe e 
neșrept, Șe e Șinstit i Șe 
e neȘinstit, Șum s  fim oa-
meni i Șum s  treȘem mai 

u or prin via . 
Nu exist  nimiȘ mai sfânt 
decât dragostea mamei 

Șare nu se sȘhimb  niȘio-
șat . Trebuie s  ne 

pre uim mama i șragos-
tea ce ea ne-o poart , Șât 
o mai avem aproape. Mama 
trebuie s  ne fie, în primul 
rânș, o prieten , pentru Șa 

rela ia șintre Șopil i 
mam  s  fie una armoni-

oas . 
i ar trebui s  inem 

minte Șeva: Ș  exist  mul-
te Șomori pe p mânt… 

Șomori Șare ne buȘur , șar 
niȘiuna nu se Șompar  Șu 

zâmbetul mamei mele.        
 

(Ghinea Alexandra – cl. a 
VII-a) 
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Prim varaădinăsufletulă
meu 

MAI. 2013 

NR. 6 

CLOPO EL 

 Cum arată o primăvară perfectă în sufletul meu? Dacă veţi avea timp şi nu o să vă 
plictisiţi citind această compunere simplă pentru unii, dar foarte liniştitoare şi uimitoare pentru 
alţii, veţi vedea.. 
 Nu am pretenţii, nu vreau mare lucru... vreau ceva simplu şi liniştitor... Vreau ca to i 
oamenii să se înţeleagă şi să fie sinceri cu ei înşişi dar şi cu cei din jurul lor... vreau să simtă că 
cineva, acolo sus, ar da totul pentru ei. Vreau să creadă în ei, să fie mai ambiţioşi şi foarte 
zâmbitori, fericiţi... să asculte sfaturi bune şi mai ales să nu uite să viseze. Visele sunt poarta de 
intrare spre o lume nouă, o lume mai bună, spre o viaţă frumoasă. 
 Toţi suntem liberi să ne exprimăm opiniile şi atât timp cât ele nu afectează într-un mod 
negativ sentimetele celor din jur, ele devin constructive. Poate că unii nu sunt chiar aşa de 
îndrăzneţi să viseze şi să se exprime, dar o pot face încercând să vorbească cu cineva apropiat. 
 Fiecare are un suflet bun... dar nu este descoperit de nimeni... nici măcar de prietenii cei 
mai apropiaţi sau de familie şi de aceea eu vă spun: fiţi îndrăzneţi, spuneţi ce simţiţi, spuneţi ce 
gândiţi pentru că veţi fi suprin i de cât de minunat vă veţi simţi, iar în felul acesta gândurile 
bune exprimate se vor întoarce tot spre voi! O dată cu sosirea primăverii, toţi ar trebui să îşi 
exprime sentimentele... poate unii mai mult sau alţii mai puţin... Toţi să vorbească despre ceva 
frumos, despre iubire, despre plăcerea de a trăi. Să îşi deschidă sufletele, să primească căldura 
şi magia primăverii şi vă veţi simţi exact cum se simte natura mângâiată de razele soarelui după 
o iarnă lungă şi friguroasă. 
Simt că cineva trimis de Dumnezeu... cineva verde, alb şi gingaş, care arată cam aşa: 
are grijă de toţi şi vă va da gingăşia lui, veselie şi bucurie în inimi. Da, este ghiocelul, 
care pare mic şi firav, dar emana o căldură şi tandreţe de nedescris. Şi ghioceii sunt ca 
oamenii, dar mai ales oamenii sunt ca ghioceii, doar că oamenilor le lipseşte curajul... 
curajul de a visa, de a încerca să răzbată în “gerul” vieţii, de a-şi arăta gingăşia, 
respectul şi iubirea între ei. 
 Trebuie să preţuim mai mult nu lucrurile, ci OAMENII din jurul nostru pentru că ei ne 
dau valoare! 

 

Curaj, dragii mei! 
        

 Cu drag, 
                                  COSTACHE SABINA 

CLS A VI-A 
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  În inima mea șisȘul auriu al soarelui 
str luȘe te în fieȘare zi.... 
În fieȘare zi o raz  a soarelui p trunșe 
printre Șrengile gola e ale ȘopaȘului 
șezam girii. AȘeast  raz  șe speran   
îmi înȘ lze te sufletul. 
  Inima mea este ca un castel de smarald 
Șare se sparge șe fieȘare șat  Șânș 
sunt șezam git .. 
  S  nu Șreșe i Ș  sunt șezam git  șe 
oamenii șin jur, eu sunt șezam git  șe 
mine i șe prostiile pe Șare Șâteoșat  le 
faȘ f r  s  vreau.... 
  țânș mi-e friȘ , inima mea se aseam n  
Șu ghioȘelul ginga  Șare î i strânge 
puterile i iese la suprafa  prin Șovorul 
moale al iernii. Inima mea înoat  i 
înȘearȘ  s  ias  la suprafa  șin laȘul 
învolburat șe gânșuri i  
ișei n stru niȘe pe Șare, poate, o s  le 
șuȘ oșat  la Șap t. 
  ța i pomii Șare î i îmbraȘ  haina Șu 
flori i frunze verzi a a îmi împoșobesȘ 
eu inima, Șânș sunt feriȘit .. 
  Primele frunzuli e s-au deschis spre 
lumina Șerului Șa ni te oȘhi ori verzi ai 
speran ei. 
  AȘest anotimp m  simbolizeaz , îmi ș  
putere s  merg mai șeparte i m  faȘe 
sa m  simt foarte bine. 
 

Oancea Rebeca 
Clasa a VI-a 

 
 
 

Despreăprim var  
 

   Când iarna a plecat, cu tot cu zăpadă i frig, 
primăvara sose te i aduce căldură în at-
mosferă i în sufletele oamenilor. 
   Briza caldă poartă parfumul florilor, iar un-
deva mai departe se aude susurul unui pârâu. 
Copiii se joacă până seara târziu iar animalele 
merg cu puii pe câmpul înverzit, aproape de 
pârâu la adăpat i stau acolo până seara. 
   Zumzăitul harnicelor albine se aude în 
văzduh, dar e tulburat de zgomotul copiilor 
care se joacă pe străzi. 
   Oamenii harnici sunt pe câmp, muncindu-l 
pentru a culege roadele la vară. 
   Da, asta-i primăvara! 
 

Simion Adrian  
Cls a V-a 

ArtaăGrecieiăantice 

  O lume minunată alcătuită doar din artă.  
Aceasta este cea mai mare dorin ă a mea. O 
lume în care oamenii să se exprime în totalitate 
prin artă. Luând materialul, să ne revărsăm 
toate sentimentele, ideile, dar mai ales să ne 
revărsăm în totalitate, ceea ce ne reprezintă. 
  Arta Greciei antice este o minună ie. To i oa-
menii î i construiau o lume, î i revărsau su-
fletul în totalitate, pe pânză, prin sculptură, 
prin arhitectură. Fiind alcătuită din arhitectură, 
sculptură i pictură a lăsat o adâncă amintire în 
toată lumea. Nu va fi uitată niciodată, sunt sig-
ură. 
  Templele nu pot să le diferen iez, sunt atât de 
minunate, mai ales superbele lor capiteluri 
având acele modele minunate:  ,,Doric – masiv, 
simplu” ,,Ionic – coarnele unui berbec”, 
,,Corintic – un mănunchi de frunze”. Acestea 
le dăruiesc o maiestuoasă splendoare. 
  Să spun ce mi-a plăcut, cred că ar fi cea mai 
grea încercare la care a  fi supusă. Nu pot 
alege dintre cel mai minunat mod de ex-
primare, pe pere ii caselor, pe pânză sau prin 
modelarea sentimentelor. 

(Dumitru Denisa – Georgiana, cl. a V-a) 
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   Într-o zi ploioasă stăteam în 
casă. Eram foarte plictisit. La 
un moment dat, îmi veni o idée 
strălucită: să construiesc o 
ma ină a timpului. A durat ce a 
durat dar acum este gata. Am 
încercat-o să văd unde mă du-
ce.  
   Deodată s-a auzit o bubuitură 
puternică i, ca prin magie, 
eram în barca lui Ulise care 
tocmai se întorcea de la bătălia 
cu troienii. Am navigat ore 
întregi până am ajuns la 
pe tera ciclopilor. Eu l-am 
avertizat pe Ulise să nu 
acostăm pe insulă, dar el nu 
mă auzea, era prea curios să 
vadă ce locuitori ne a teptau 
acolo.  
   Ajun i pe insulă, într-o 
pe teră era un ciclop care 
venea cu oile de la păscut. 

Cum te nume ti, străinule? 

Numele meu este Nimeni. 
Ce vă adduce pe insula 

mea? 

Vrem să stăm i noi peste 
noapte în pe tera ta. 

Bine, dar în fiecare noapte 
voi mânca unul din voi. 

Auzind asta am luat-o la fugă 
dar degeaba, ciclopul ne-a 
aruncat în pe teră i a blocat 
gura pe terii cu un bolovan. În 
timp ce el era plecat am făcut 
un plan să-i înfigem o eapă în 
ochi. Când ciclopul a venit, a 
mâncat doi oameni din echipaj. 
Ulise i-a dat un pahar de vin 
din Grecia i apoi i-a pus 
planul în aplicare.  

Ciclopul urla de mama focului 
iar când au venit ceilal i   
ciclopi, ei au întrebat: 

Ce-ai pă it? 

Nimeni mi-a făcut rău! 
Atunci ciclopii au crezut că 
este nebun i au plecat.  
   Ulise i restul echipajului s-

au strecurat sub lâna oilor i 
a a au reu it să scape i au 
ajuns la navă. Am mai trecut 
prin multe aventuri până am 
ajuns în Itaca la casa lui Ulise. 
   Atunci s-a auzit un sunet as-
cu it i puternic i, deodată, o 
mână din cer m-a apucat i m-

a tras.  
   Mă trezisem. Am realizat că 
eram în camera mea i mâna a 
fost mama mea care voia să 
mă trezească. După ce am ie it 
pe u ă, a căzut o carte i s-a 
deschis la un capitol cu mine i 
cu Ulise învingători. 
   Mie mi-a plăcut de Ulise că 
nu se dădea bătut în nicio si-
tua ie. 
(SimionăAdrianăNicolaeă 
cls. a V-a) 
 

 

   
Într-o zi frumoasă de vară, am 
construit o bicicletă cu propul-
soare i a doua zi m-am  gândit 
s-o încerc. 
  A doua zi am încercat-o i, 
când am început să merg, vi-
teza a fost prea mare i am 
călătorit în istorie. Când am 
ajuns acolo, erau cele couă 

temple: Pantheonul i Erech-
teionul. 
  Se pare că, în tempul Panthe-
on, care este dedicat tuturor 
zeilor erau patru zei: 
Athena – zei a în elepciunii, 
Dionysos – zeul vi ei de vie, 
Afrodita – zei a frumuse ii i 
Zeus – părintele zeilor. 
  Ei m-au văzut i m-au între-
bat cine sunt i ce-i cu mine 
acolo. Eu le-am răspuns la 
întrebări a a că ne-am împri-
etenit i mi-au spus multe lu-
cruri despre temple, inclusiv 
din ce sunt alcătuite: acoperi , 
fronton i coloane care se 
termină cu un capitel.  
  Capitelul poate fi doric 
(masiv, simplu), ionic (având 
un model ce seamănă cu coar-
nele unui berbec) i corintic 
(terminându-se cu un mănun-
chi de frunze). 
  Ei mi-au mai spus cum pot să 
diferen iez cele două temple: 
templul Pantheon are stâlpi 
simpli cu linii pe el iar templul 
Erechteion are stâlpi în formă 
de femei. În acea zi am învă at 
foarte multe. Dar ceasul sună 
căci o nouă zi mă a tepta la 
coală, pe mine i pe ceilal i 

copii. 
  Mi-a plăcut foarte mult că am 
învă at multe lucruri frumoase 
la istorie. 
 

(Dragomir Elena Cătălina, cl. a 
V-a ) 
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C L O P O E L  

 

 - Mulţumesc frumos pentru cadou, 
tanti! 

- N-ai pentru ce, puişor... 
- Şi eu cred la fel, dar mămica mi-a 

spus că totuşi trebuie să vă 
mulţumesc  

 Învăţătoarea îl ceartă pe Georgica: 
- Fă-te copil cuminte Georgica, că 
altfel, cu obrăzniciile tale, o să-i 

crească lui taică-tău păr alb în cap! 
- Vai ce-o să se bucure! El este chel 
şi o să fie mai mult decât mulţumit 
să-i crească orice fel de păr, fie el şi 

alb...  

 - Mămico, tata mi-a spus că ne 
tragem din maimuţă. E adevărat? 

- Nu ştiu, puiule, tatăl tău nu mi-a 
făcut cunoştinţă cu toate neamurile 

sale...  

 - Tată, ai zis că dacă iau 10 la 
matematică mă pot juca în curte toată 

ziua. 
- Da, şi? 

- Vreau să mă laşi să mă joc o jumătate 
de zi.  

 

 

 - Care sunt profesorii voştri cei mai 
buni? 

- Cei care nu vin la ore!  

 Bula vine la şcoală cu mâinile 
murdare: 

- Ce-ai zice dacă eu aş veni la şcoală 
cu mâinile în halul ăsta? Întreabă 

profesoară. 
- M-aş purta ca un gentleman. M-aş 

face că nu observ.  

 Doi şerpi umblau împreună prin 
pădure. La un moment dat unul 
dintre ei se opreşte şi întreabă 

îngrijorat: 
- Mă, noi suntem şerpi veninoşi? 

- Da, de ce întrebi? Răspunde 
celălalt. 

- Mi-am muşcat limba...  

Culese de CORINA ION, cls a VII-a  
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M-a sunat so ia. ZiȘe: 
-   Trei colege au primit azi flori.  Sunt minunate. 

          Am zis: 
     -   Probabil d-aia au primit flori!  

 
Într  o blonș  într-o farmaȘie i întreab : 
 -  Ave i oȘhelari? 
 -  Pentru soare? 
 -  Nu, nu, pentru mine! 

 
-   DaȘ  tiam Ș  e ti s raȘ nu m  mai m ritam Șu tine! 

Ai fost avertizat . i-am spus șe atâtea ori Ș  tu e ti tot Șe am pe lume!!! 
 

So ia Ș tre so : 
 -  Iubitule, am o veste...sunt îns rȘinat ! țe-ai vrea s  fie? 
 -  1 Aprilie! 

 
 Țul , tii Șât faȘ trei i Șu unu? întreab  înv torul. Fii atent: eu î i șau 

șou  mere i mai târziu nȘ  unul. țâte mere ai în total? 
     Cinci. 

țum a a? 
P i mai am unul în ghiozșan. 
 

Mama: 
Fiul nostru fur  banii șin Șas . NiȘi nu tiu unșe s -i mai ascund... 

Tata:  
În Șartea șe mate! Nu o șesȘhișe niȘioșat ! 
 

La internare, șoȘtorul întreab  paȘientul: 
Vârsta? 
Peste o lun  faȘ 40. 
Țravo! Îmi plaȘe optimismul șumneavoastr !  

 
(țulese șe Anșreea DinȘ , Șls. a VII-a) 
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RALUțA țIOț NEL: 
Deplasarea în Letania a fast foarte interesant  
șatorit  luȘrurilor uimitaare aflate pe parȘursul 
Șelar 5 zile petreȘute al turi șe familia unșe am 
loȘuit şi şȘoala șin satul Striki Șare era la Șâţiva 
km șe oraşul Salșus. 
   Pe parcursul 
șrumului am f Șut 
opriri în  SlovaȘia  
am înnoptat în 
Polonia , Lituania şi 
la sfârşitul zilei șe 
luni am ajuns în 
Letonia la familia 
care ne-a g zșuit. 
Eu cu Alexandra am 
stat la o familie 
care avea 3 copii : 
un b ieţel așorabil 
șe 2 ani , o fetiţ  șe 8 ani pe nume Liva şi o fat  
de 14 ani pe care o chema Rebeka. Au fost 
foarte primitori , iar tat l familiei vorbea în 
fieȘare șimineaţ  Șu noi, mama lor neştiinș 
foarte bine limba englez  șar a fost foarte 
grijulie.  
 
Ne-am simţit foarte bine aȘolo , am avut toate 
Șonșiţiile neȘesare. În fieȘare șimineaţa ne 
trezeam la ora 7, lu m miȘul șejun iar la ora 8 
jum tate pleȘ m la şȘoal . 
   În a șoua zi, marţi, am mers şi am ȘunosȘut 
scoala, unde ne-am întâlnit Șu Șeilalţi Șopii șin 
TurȘia, SȘoţia, Polonia şi SuȘeava, ne-am 
ȘunosȘut fieȘare. Aveau foarte multe înȘ peri  , 
iar în fieȘare Șlas  erau puţini Șopii. 
În şȘoal  nu aveai voie s  ȘirȘuli Șu înȘ lţ mintea  

 
șe afar .  
țopii șe aȘolo ştiau foarte bine s  vorbeasȘ  
limba englez . Ne-am juȘat o mulţime șe joȘuri 
șistraȘtive ale fieȘ rei ţ ri în parte şi am ieşit 
în Șurtea şȘolii s  ne juȘ m Șu bulg ri șe z paș  
 
 În a treia zi, mierȘuri, am f Șut o plimbare la  
Ventspils, un oraş aflat pe litoralul Marii ȚaltiȘe. 
A fost foarte frumos, am v zut a șoua Șea mai 
lat  ȘasȘașa șin Europa, șup  Șare am fost la un 
Planetariu  unșe am vizitat şi am v zut un 
filmuleţ foarte interesant.   
  În a patra zi, joi, am mers în Șapitala Letoniei, 
în Riga. A fost uimitor ! Am vizitat Muzeul 
OȘupatiei, am mers într-un turn de unde se 
vedea un peisaj minunat.  
   În a ȘinȘea zi, vineri, am mers la şȘoal  unșe 
grupurile șin toate ţ rile partiȘipante au Șântat, 
șansat șup  trașiţia fieȘ ruia. Am avut un Șurs 
șe șansuri populare șin partea letonienilor şi, Șu 
laȘrimi în oȘhi, 
ne-am luat r mas 
bun de la copiii 
șin Letonia şi 
Șelelalte ţ ri.. ne 
apropiasem 
foarte mult. Au 
urmat multe 
îmbr ţiş ri şi 
ur ri șe bine. 
   Noi ne-am îmbarȘat în autoȘar şi am pornit-o 
spre Șas . Drumul la întoarȘere ni s-a p rut mai 
sȘurt, șeoareȘe am șormit toţi toat  noaptea. 
Am înnoptat în Ungaria Șâteva ore, în tr-un oraş 
foarte frumos, MiskolȘ. DuminiȘ  am ajuns aȘas  
ner bș tori s  ne reveșem familia. 
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   Mie mi-a pl Șut foarte mult , şi aş mai vrea s  
o rev ș pe Rebeka la var  , sau m Șar pe Șopii 
șin SuȘeava ! Aş mai repeta oriȘânș aȘeast  
experienţ . :D 
 

Giurea M d lin:  
În această călătorie totul a fost extraordinar: 
jocurile, drumul, cele întâmplate. Acolo am 
comunicat în limba engleză cu cei din Scoția, 
Turcia, Letonia și Polonia. A fost un schimb de 
experiență grozav, în timpul căruia mi-am 
făcut prieteni cu care încă păstrez legătura. 
 
Nica Alin:  

Mie mi-a placut foarte mult să stau în Letonia, 
nu doar pentru a cunoaste istoria sa, dar si 
pentru a face noi prieteni și de a invata 
obiceiurile lor. Toate locurile unde am fost mi-
au plăcut, dar favoritul meu a fost Planetariul. 
Drumul era cam lung, dar cu toții am făcut 
glume pe drum si ne-am distrat, iar certurile s-

au intamplat foarte rar. Am avut un pastor pe 
nume David Michael care ne-a dat multe 
sfaturi, iar echipa cea mai frumoasă (in opinia 
mea) a fost cea din Scoția. 
 

 

 

 

Manolache Ionu  Octavian:ă 
Am fost surprins de faptul că oamenii sunt 
mult mai prietenoşi şi primitori decât mă 

aşteptam. 
A fost o oportunitate de a-mi dezvolta 
capacitatea de a vorbi limba engleză prin 
activităţile de la şcoala Striki. 

Ne-am dezvoltat orizontul cultural prin diferite 
activitați desfăşurate împreună cu persoane 
din alte regiuni. 
Ne-am implicat în rezolvarea problemelor de 
disciplină şi democraţie din şcoli realizând 
proiecte în echipe internaționale mixte. 
S-au născut prietenii pe viaţă cu persoanele cu 
care am interacţionat. 
 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul 
Comisiei Europene. 
Această  comunicare  reflectă numai punctul 
de vedere al autorului şi Comisia nu este 
responsabilă pentru eventuala utilizare a 
informaţiilor pe care le conţine. 
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ăăÎn perioada 15-21 aprilie 2013 a avut loc 
cea de-a treia întâlnire de proiect în cadrul 
proiectului multilateral Comenius 
“Discipline and Democracy în a European 
Context”, coordonat de şcoala noastră. 
Întâlnirea a fost găzduita de Kardelen 
İlköğretimăOkulu,ăYalova-ăTurcia 

ăăEchipeleăparticipanteăauăfostăformateădină
eleviăşiăprofesoriădinătoateăşcolileăpartenere: 
 Saldus novada pašvaldības Striķu 

pamatskola, Saldus-  Letonia 

 St Matthewțs Primary School, Glasgow -  
Scoţia, UK 

 Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół 
Ziemi, Varsovia-  Polonia 

 Scoala Gimnaziala Crucea, jud. Suceava- 
România 

 Scoala Gimnaziala “Profesor Oprea 
Mihai” din Negoiesti, Prahova – 
România 

Din partea şcolii noastre au participat: 
Cadre didactice: - prof. Radu Raluca 
(coordonator), prof. Popescu Stela (director), 
prof. Nenciu Mihaela şi prof. Sârbu Marian  
Elevi: Brezeanu Gabriel (VII), Onoiu Răzvan 
(VII), Bobea Dorin (VI), Nitu Cosmin (VI), 
Popa Andreea (VI) 
Tema întâlnirii a fost “Disciplină, 
Democraţie şi Religie”, tema pentru care atât 
elevii cât şi profesorii au avut de realizat 
prezentări  specifice:  
           -  Elevii au realizat prezentări ale unei 
sărbători religioase şi felul în care sunt 
celebrate în zonele lor, conform religiei 
fiecărei tari-regiuni în parte 

            -  Profesorii au realizat o prezentare 
generală a religiilor practicate în regiunile de 
unde provin şi felul în care educaţia 
religioasă influenţează conduita  elevilor 

DIDECO—INTALNIREăDEă
PROIECTăINăYALOVA,ăTURCIA 

NR. 6 

MAI 2013 

C L O P O E L  

-        
Programul întâlnirii a cuprins:  prezentarea şi 
vizitarea scolii- gazda Kardelen İlköğretim 
Okulu,ăparticipareaălaăactivit ţileăeducativeădină
cadrulăşcolii,ăînăcadrulăc roraăauăfostăimplicaţiă
şiăelevii-ăoaspeţi,ăprezentareaăs rb toriloră
religioaseărealizat ădeăc treăeleviiăparticipantălaă
intanire,ăprezent riăaleăreligiilorăpracticateăînă
regiunileăimplicateăînăproiectăşiăaleăfeluluiăînă
careăeducaţiaăreligioas ăafecteaz ă
comportamentulăcopiilor,ăprogramăartistică
preg titădeăc treăeleviiăşiăcadreleăscolii-ăgazd ,ă
viziteădeădocumentareăînăcadrulăc roraăeleviiăauă
testatăregulamenteleăpentruăvizitareaălacaseloră
deăcultăşiăpentruăviziteleăînănatur ;ădiscuţiiă
pentruăevaluareaăfeluluiăînăcareăauăfostă
respectateăacesteăreguli;ădiscuţiiălegateădeă
progresulăactivit ţilorădinăcadrulăproiectuluiăînă
fiecareăscoal ăimplicat ăînăparteneriat;ăşedinţeă
deălucruălegateădeăproduseleăfinaleăşiăăsarcinileă
fiec ruiăpartenerăînăparte,ăstabilireaădeănoiă
termeneălimitaăînăcazulăsarcinilorăneîndepliniteă
înc . 
Cuăfiecareăîntâlnire,ăcadreleăimplicateăînăproiectă
dinătoateăşcolileăpartenereălucreaz ădinăceăînăceă
maiămultăcaăoăadev rat ăechip ,ăaceastaăfiindă
unaădintreăceleămaiăimportanteărealiz riăaleă
parteneriatuluiă. 
Eleviiănoştriăăauăfostăg zduiţiădeăfamiliileă
elevilorădinăYalova,ăexperimentândăculturaăşiă
stilulădeăviaţ ăspecificeăăpoporuluiăăturcăăşiăă
legândăprieteniiătrainiceălaănivelăinternaţional. 
 

Prof.ăcoordonatorăproiect,ă 
RALUCAăŞTEF NIAăRADU 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul 
Comisiei Europene. 
Această  comunicare  reflectă numai punctul de 
vedere al autorului şi Comisia nu este 
responsabilă pentru eventuala utilizare a 
informaţiilor pe care le conţine. 
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DIDECO - Impresii despre 
mobilitatea în Turcia CLOPO EL 

CosminăNi uă 
Sunt Cosmin, elev în cls a VI-
a la Sc Gimnaziala “Profesor 
Oprea Mihai” din Negoiesti. 
Datorită implicării în 
proiectul Comenius 
DIDECO—”Discipline and 
Democracy în a European 
Context” -  am văzut şi am  
experimentat lucruri noi.  
      Pentru prima dată am ieşit 
din ţară, am mers cu avionul, 
am mers cu feribotul şi am 
stat singur, fără familie printre 
străini.  
      Recunosc, am avut ceva 
emoţii pentru toate, dar a 
meritat. Locurile pe care le-

am vizitat în Turcia mi-au 
plăcut foarte mult Am văzut o 
grădina botanică foarte 
frumoasă, două cascade,  
Ayasofia, Moscheea Albastră, 
dar cel mai mult m-a 
impresionat acvariul din 
Istanbul. 
      Am stat la o familie de 
turci, o familie frumoasă, 
primitoare, formată din părinţi 
şi doi copii. Tatăl era poliţist, 
mamă casnică şi doi băieţi: 
unul de 11 ani şi cel mic de 6 
ani. Ne-am înţeles foarte bine. 
Am fost servit cu tot felul de 
mâncăruri şi prăjituri foarte 
bune, specifice bucătăriei 
turceşti. 
Întâlnirile la şcoala au fost 
foarte interesante. Am văzut 
sălile de clasă, am participat 

la ore şi la alte activităţi. 
În cadrul acestui proiect am 
cunoscut copii şi profesori din 
Polonia, Letonia, Scoţia. 
        Mi-a plăcut foarte mult şi 
oricând aş  mai încerca o 
astfel de experienţă! 

 

BrezeanuăGabriel 
Am câştigat foarte multă ex-
perienţă şi chiar aş mai vrea 
să mă duc în Turcia. Este o 

ţară foarte frumoasă. Am 
căpătat multă experienţă şi 
prin călătoria cu avionul şi cu 
feribotul. În acest proiect am 
învăţat şi mai multă engleza, 
dar şi puţină turcă. 
 Aceştia sunt foarte prietenoşi 
şi sunt foarte iubitori. Dacă o 
familie stă într-un bloc, în in-
vita la ei pe vecini şi pune o 
masă mare cu de toate şi înce-
peam să vorbim, să ne jucăm 
şi alte lucruri interesante. Asta 
m-a impresionat foarte mult 
deoarece noi suntem mai re-
traşi. 
Şcoala lor era foarte mare, 
avea şi cantină în acea 
şcoală.Au fost foarte multe 

activităţi, unde am vizitat 
foarte multe monumente.Aş 
mai vrea să mă mai duc în 
Turcia. A fost o experienţă 
unică. Am rămas cu foarte 
multe amintiri frumoase. 

 

R zvanăOnoiuă 
Am cunoscut multe per-

soane cu obiceiuri diferite. 
Am primit multe informaţii 
despre ţara în care am fost, şi 
despre obiectivele turistice pe 
care le-am vizitat. 
Am avut şansa să locuiesc într
-o familie diferită, cu obicei-
uri diferite, dar foarte in-
teresante. 
Am participat la multe activi-
tăţi, care ne-au ajutat să ne 
cunoaştem mai bine cu copiii 
din celelalte tari. 
Am avut ocazia să gustăm şi 
să gătim unele mâncăruri 
tradiţionale turceşti. 
 A fost o experienţă unică în 
urma 
căreia 
am 
rămas 
cu 
multe 

amintiri frumoase şi prietenii 
de durată cu persoane din mai 
multe ţări europene.  
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DIN CREA IILE MICILOR ARTIŞTI 

CLOPO EL  MAI 2013 NR. 6 

    Desene realizate de copiii de la Grădini a Negoie ti, sub îndrumarea doamnelor 
educatoare Vlad Constan a i Pavliuc Valeria 
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POFTI I LA TEATRU!  
ă ă ă ă ă ă ă ă ăCLOPO EL  

MAI 2013 

NR. 6 

  
   A a Șum ne-am propus, trupa noastr  șe teatru s-a constituit din elevii dornici 
de la clasele V— VIII iar prima noastr  pies  a avut ,,marea premier ’’ toȘmai 
în Letonia unde s-a bucurat de un real succes! 
Piesa a avut numele ’’I learneș my lesson ’’ ,  a fost juȘat  în limba englez  i 
prezentat  Șu oȘazia Șelei șe-a șoua întâlniri a proieȘtului interna ional țomenius 
— DIDEțO, proieȘt Șoorșonat șe Șoala noastr .. 
Entuziasmul Șopiilor, pl Șerea Șu Șare i-au ȘonfeȘ ionat Șostumele, ne-au motivat 
s  preg tim i alte surprize Șu oȘazia festivit ilor șe sfâr it șe an Șolar. 
ÎnȘ  nu șezv luim numele piesei urm toare șar v  oferim Șâteva fotografii șe la 
repeti ii! 

Prof. coord. Nenciu Mihaela – Alina 
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Din crea iile noastre 
CLOPO EL 

 

PRIM VARA 

     Simion Adrian Nicolae, cls a V-a 

 

Primăvara e ca o poezie  
Ea ne încântă cu o varietate de rime, 
O, primăvara, primăvara 

Tu ne vei îndrepta spre vara! 
 

Sărăcuţul pământ se topeşte 

În al mândru soare, 
Vântul se întoarce în timp, 
Ş-apoi dispare. 
 

Mândri ghiocei, că de mătase 

Adăpostesc sub ei vieţuitoare, 
Copacii înfloresc 

Cu o mireasmă îmbietoare 

Ca de o mare sărbătoare, 
 

Soare, vânt, vieţuitoare 

Sunt încântări de primăvară, 
Acest anotimp uluitor 
Va fi mereu de acum în viitor. 
 

LEB DAăŞIăSOARELE 

     Prică Ana Maria, cls a IV-a  
Sub îndrumarea dnei înv. Dumitrescu Vasilica 

Lebăda cea mare 

Merge mult pe mare; 
Şi-o întreabă soarele: 
-Cum e apă? 

-Numai bună, 
Încălzeşte-o şi mai bine 

Şi-o să fie şi mai bună! 
Soarele degrabă  
Încălzeşte apă 

Cu mândrie mare. 
-Multumesc, eşti foarte bun! 
O să-ţi vin în ajutor, 
Când ţi-e greu 

Sau ai nevoie 

De o lebădă firavă ca şi mine. 

 PRIMĂVARA 

                 LAURA DRĂGHICI, cls a V-a       Prima vara, prima vara        La noi ai venit        Cu un mic ghiocel        Ata t de frumus el. El t i-anunt a venirea De la î nceput  Ş i de-atunci ne da m noi seama  Ca prima vara e pe î nceput.       Tot i copiii mari s i mici        Şunt ata t de fericit i       Ca iubitul anotimp        Şe va î ndrepta spre ei       Cu mult i ghiocei!  
 Desen realizat de  
Prică Ana Maria, 
cls a IV-a  
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Dorădeăcopil rie 
 

Mi-eădorădeăcopil rie, 
Deăalăeiăversăsublime! 

A ăvreaăacumăcuădragoste 

Înăfa aăeiăs ăm ăînclin.ă 
 

Seăvaăscuturaăcaăoăfloare 

Parfumat ădeătei 
Dulceaămeaăcopil rie, 
Luminaăochilorămei. 

 

Nuăseămaiăîntoarce 

Visulămeuăsublim, 
Ceăaăfostăodat  

Deălumin ă iăc ldur ăplin.ăăăăăă 
 

(GaneaăAlexandruăcl.ăaăV-a) 
 

 
 

Unșe e ti, Șopil rie? 
 

Unșe e ti, Șopil rie? 
„Sunt aiȘi, în floarea alb   

i parfumat  șe April! 
În primii ani șe-nv tur   

i-ai vie ii șe Șopil!” 
 

Unșe e ti, Șopil rie? 
„AsȘult pove ti șespre ȘuȘ 

În hamaȘul șe sub nuȘ, 
În ghiozșan, lâng  penar, 

i-n pagini de-abeȘeșar.” 
 
 

 
 
 

Unșe e ti, Șopil rie? 
„Stau în holșa Șea m noas  

i-ntre stânele șe oi, 
Așorminș în Șar Șu boi”.                           

 
(Nica Vasile – cl. a V-a) 

 
Desene realizate de:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ana Radu  
grupa  pregătitoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Stan  Oana Bianca  
Cls a VI-a 
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R MAS ȚUN 
 

A venit timpul s  pleȘ m,  
R mas bun s  ne lu m.  

Așio, Șoal , noi vom pleȘa 
i niȘioșat  nu te vom 

uita! 
 

Dragi profesori, s  ne 
asȘulta i: 

Purtarea noastr  s-o 
sȘuza i! 

Pe șrumul vie ii noi vom 
porni 

i-ntotdeauna ne vom 
reaminti; 

 
i șirigintelui Șare ne-a 

vegheat, 
Drumul nostru ni l-a creat, 

Îi mul umim i îi oferim 
Multe garoafe i un Șer 

senin!  
 

(țioȘ nel RaluȘa   
cls. a VIII-a) 

CAăLAăFINALăDEăGIMNAZIU... 

Laă coal !!! 
 

Gabi-i cel mai bun la mate 

i ne-a dat pe to i pe spate 

În  teză 10 a luat 
i  în top el a urcat. 

 

Andrei  e un tip haios 

i nu e prea ru inos 

Dar e foarte generos. 
 

Monica e-o pârâcioasă 

Bine ca nu-i i fi oasă 

Prima  oară s-a vopsit 
Toată clasa a amu it. 

 

Sile este un rebel 
Free run eu fac cu el 

i  la coală i acasă 

Free run-ul este în masă 

 

La religie-i mi to 

Daca nu stai de mi to 

Să vorbim frumos ne spu-
ne 

i note mari nouă  ne pu-
ne. 

 

Alex nu i-a scris 

Exerci iul circumscris 

De la Gabi-a copiat 
Tema care l-a salvat. 

 

 

Adi este ordonat 
De profi este-apreciat 
Că scrie a a frumos 

Dar păcat că-i cam gre os. 
 

Raluca este de treabă 

De to i e apreciată 

tie cum să se poarte 

Ca o fată-n societate. 
 

Alexandru  e glume  

Nu e prea săltăre  

În schimb, este generos 

     i deloc aventuros  
     

(Giurea Mădălin Florin 
cls. aVIII-a) 
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Vine vacan a de vară! Uraaaa! Dar oare ce 
activită i pot face copii pentru a rămâne i 
ferici i in aceasta perioada? 

Iată câteva activită i utile pe care copiii le 
pot desfă ura in vacan a de vară! Acestea 
vor contribui la dezvoltarea lor fizică şi 
psihică, iar dacă sunt împreună cu părinţii 
sau cu prietenii, vor contribui din plin la 
crearea unor experienţe unice. 
1.Lectura 

   Încurajează-ţi copilul să citească şi multe 
orizonturi i se vor deschideă. 
“Să citeşti o carte pentru prima dată este 
ca şi cum ţi-ai face un prieten. Să o citeşti 
a doua oară este ca şi cum te-ai întâlni cu 
un prieten vechi”, proverb chinezesc. 
2.Sportul 
 “Cheia succesului este ca echipa să 
funcţioneze. Sunt mulţi indivizi geniali în 
lume, dar dacă îi aduni laolaltă, echipa lor 
nu va valora nici o centimă”, Babe Ruth 

Sportul în echipă, lucrul în echipă contribuie 
la dezvoltarea abilităţilor de a acţiona într-
un sistem, în care fiecare componentă are 
rolul său. O echipă va fi întotdeauna mai 
valoroasă decât un individ. Ştim şi noi 
foarte bine că acolo unde sunt doi puterea 
creştere. Mai mult, este mult mai frumos să 
ai cu cine împărţi bucuria succesului şi mult 
mai uşor să ai cu cine să suferi la înfrângere. 
3.ăTeatrul 
 “Teatrul este aşa de fascinant pentru că 
este atât de imprevizibil. Este ca viaţa!”, 
Arthur Miller 

Orice copil merită oportunitatea de a experi-
menta lumea magică a scenei. Dă-i copilului 
tău bucuria de a lua câteva lecţii de teatru şi 
să fie protagonistul unei piese. 
 

 

 

 

5.Laăplaj  

“Amintirea mării va stărui mult în inima no-
astră, mult mai mult decât urmele noastre 
făcute în nisip”, anonim 

Copiii şi marea sunt făcuţi unul pentru celălalt. 
Nimic nu ne reaminteşte cât de mici suntem mai 
bine decât marea.  
6.ăC l toriiăcuătrenul 
“Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca noi să zburăm 
nu ne-ar fi lăsat calea ferată”, Michael Flan-
ders 

O călătorie cu trenul este de neuitat. Este o 
mirifică modalitate de a călători, iar copiii iubesc 
trenurile. 
7. ăLecţiiădeăînot 
“Ce faci prima dată când înveţi să înoţi? Faci 
greşeli. Şi ce descoperi după ce ai făcut toate 
greşelile posibile fără să te îneci? Că poţi să 
înoţi! Ei bine, aşa e şi în viaţă. Nu-ţi fie frică să 
faci greşeli pentru că aşa înveţi să trăieşti!”, 
Alfred Alder. 
Lecţiile de înot nu sunt numai despre siguranţa 
în apă. Sunt un proces în care înveţi să ai răbdare 
şi să exersezi, şi să ai răbdare, şi să exersezi. 
8.ăÎn lţareaăunuiăzmeu,ălecţieădeăviaţ ăpentruă
copii 
“Nu-ţi fie frică de obstacole. Gândeşte-te că 
zmeul zboară contra vântului, nu cu el”, Ham-
ilton Wright Mabie 

Ce poate fi mai frumos, într-o zi însorită de vară 
decât înălţarea unui zmeu? Numai gândul că se 
poate zbura atât de sus având un adversar destul 
de dificil – vântul – îţi dă aripi să fii încrezător 
că poţi realiza orice în viaţă dacă eşti suficient de 
motivat. 
Teăinvităs ăleăincerci!ăCuăsiguran ăteăveiădis-
traă iăveiăînv aălucruriănoiă iăinteresante! 
 

   Prof. inv. primar ALEXANDRA NICULAIE 

Oriceăcopilăarătrebuiăs ăleă
încerce…ăactivit iădeăvar  MAI 2013 
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Desene realizate de: erban Marilena din clasa a V-a  

Popa Andreea  

M ciuc ăAndreea,ă 
clsăaăVIII-a 

M ciuc ăAndreea,ă 
clsăaăVIII-a 
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R:ăăăăOă coal ăminunat  

ăăăăăăăăPeăcareăo-ndr ge ti 
ăăăăăăăăLaăNegoie ti, 
ăăăăăăăăOă coal ăca-năpove ti 
ăăăăăăăăCumăaltaănuăg seai, 
ăăăăăăăă,,ProfesorăOpreaăMihai’’. 
 

i zi de zi, 
Cu drag venim 

La coală ne-ntâlnim. 
Profesorii ne-ajută 

Cu lec ii inspirate 

Lumea s-o descoperim! 
 

R: Oă coal ăminunat  

ăăăăăăPeăcareăo-ndr ge ti 
ăăăăăăLaăNegoie ti, 
ăăăăăăOă coal ăca-năpove ti 
ăăăăăăCumăaltaănuăg seai, 
ăăăăăă,,ProfesorăOpreaăMihai’’. 
 

i în proiecte 

Ne-am implicat: 
A a ne-am dezvoltat. 
Am învă at natura să o ocrotim 

Dar mai mult, oameni să fim! 
 

ăR: Oă coal ăminunat  

ăăăăăăăăăăăPeăcareăo-ndr ge ti 
 LaăNegoie ti, 
ăăăăăăăăăăOă coal ăca-năpove ti 
ăăăăăăăăăăCumăaltaănuăg seai, 
 ,,ProfesorăOpreaăMihai’’. 
 

Versuri:ăprof.ăînv.ăprimar,ăăăăăăă
CRISTINAăSIMA 

Muzicaă:ă,,Oălumeăminunat ’’,ă
MihaiăConstantinescu 



 35 

 țOLEțTIVUL DE REDAț IE  
V  UREAZ :  

VAțAN  PL țUT ! 

PROFESORI: 
 
RADU RALUCA 
PUIț  țONSTAN A 
VLAD țONSTAN A 
NICULAIE ALEXANDRA 
SIMA CRISTINA 
NENCIU MIHAELA 
 

ELEVI: 
 
ALIONTE ANA-MARIA 
BREZEANU GEORGIANA 
BREZEANU GABRIEL 
BRUMAR DAVID 
țIOț NEL RALUțA 
COSTACHE SABINA 
COSTACHE FLAVIA 
DINț  ANDREEA 
DOBRE  BIANCA 
DR GHIțI LAURA 
DRAGOMIR ELENA C T LINA 

GANEA ALEXANDRU 
GHINEA ALEXANDRA 
GIUREA M D LIN FLORIN 
ION CORINA 
ISPAS ANCA ELENA 
MANOLACHE DANA 
M țIUț  ANDREEA 
N STASE EMANUELA 
N STASE VERONIțA 
NICA ALIN 
NICA VASILE 
NI U țOSMIN 
OANCEA REBECA 
POPA ANDREEA 
PRIț  ANA MARIA 
RADOI ANTONIA 

SIMION ADRIAN NICOLAE 
ERȚAN MARILENA 

STAN OANA BIANCA 

DATE DE CONTACT: 
 

țOALA GIMNAZIAL  “PROFESOR 
OPREA MIHAI” SAT NEGOIE TI 
STR. BUCEGI, NR. 52, JUD. PH 
TEL/FAX: 0244.481100 
E-MAIL: scoala.negoiesti@yahoo.com 
 

PENTRU ARTIțOLE, SUGESTII , IMPRESII țONTAțTA I –NE LA ADRESA RE-
DAț IEI:  sȘoala.negoiesti@yahoo.Șom  

ISSNă2068—3146 


