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Vacanţa de vară 

Dragi copii, ne bucurăm nespus de mult de reîntâlnirea de la 
școală!   
  Cu siguranță, vara aceasta ne-a îmbogățit sufletește, ne-am întors 
cu multe experiențe noi, de neuitat, pe care abia așteptăm să le 
împărtășim colegilor!  

Câțiva dintre voi ați reușit să trimiteți câteva instantanee și 
gânduri despre această vară minunată care abia s-a încheiat. Vă 
mulțumim tuturor, atât autorilor cât și cititorilor!  

 Mult succes tuturor în noul an școlar! Cadrele diactice, în frunte 
cu doamnele directoare vă stau alături cu mult drag și devotament! 

Gânduri despre 

vară 
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Revista Şcolii Gimnaziale nr. 143 www.scoala143.ro/revista.html 

Director: Prof. Staicu Ionelia  
Director adj: Prof. Gagiu Mariana  

Autor: Arhire Mihai Dragos  

 

"Păstrează-ti 
încrederea în 
toate lucrurile 
frumoase. În 
soarele ce a apus 
sau în vara ce a 
trecut." 
Roy R. Gilson 

 

"Iarna este o 
gravură , 
primăvara o 
acuarelă, vara o 
pictură în ulei , 
iar toamna un 
mozaic al tuturor 
celorlalte.” 
Stanley Horowitz 

Contribuţii: Prof. Înv. Primar Oprea Mihaela 
                     Prof. Marghidanu Irina 

Tehnoredactor: Prof. Drossu Florina  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Branza Oana Stefania, VIII C 

Este ora cinci dimineața , 
iar pe fereastra se zăresc 
particulele de lumina sângerie 
ale soarelui care se pregătește 
timid  din marea furioasa. 
Răsăritul soarelui din apa este ca 
o explozie nesfârșită , o lumina 
ce bucura cerul  si privirile 
noastre. Este un mister cum 
soarele  prinde o asemenea 
cromatica parca intenționată 
pentru valurile apei sărate. 

Când este supărat , soarele divine un pic cam palid ascunzându-se de privirile reci ale oamenilor 
care spun "soare cu dinți". Mirosul marii te indemnă sa te uiți la ea fix când soarele iese din spatele 
cortinei de nori, urmărindu-te atent ca un șarpe , soarele îşi joaca foarte bine rolul de atotputernicul 
cerului albastru. Totul este foarte armonios , nisipul auriu fierbinte  ca razele soarelui , iar marea 
albastra ca cerul, valurile spumoase ca nori gri furioși. Limbajul omului cu natura este fără grai , 
simțindu-se precum aripile invizibile ale soarelui. Soarele ne da multa energie, bucurie dar si căldură, 
dar căldura este acoperita de o "draperie "a marii reci. Apa si minunatul soare te întâmpină la începutul 
zilei, încercând sa te farmece cu tabloul creat de ei, artiști aceștia te atenționează la piesa lor de teatru 
si la sfârșitul zilei , când par mai furioși si vor sa te certe printr-o mica ploaie sau daca greșeala omului a 
fost mai si mişcătoare , simțindu-se precum aripile invizibile ale soarelui. Soarele ne da multa energie, 
bucurie dar şi căldură, dar căldura este acoperita de o "draperie "a marii reci. Apa si minunatul soare te 
întâmpină la începutul zilei, încercând sa te farmece cu tabloul creat de ei, artiștii aceștia te 
atenționează la piesa lor de teatru si la sfârșitul zilei , când par mai furioși si vor sa te certe printr-o 
mica ploaie sau daca greșeala omului a fost mai si mişcătoare , este de cat un zgomot care nu a fost 
astupat de armonia naturii. 
 

Tase Andrada Alexandra, VII B 

În vacanța de vară am fost cu 
părinții mei in Grecia , în Thassos . Ne-am 
cazat la o vilă care era fată în fată cu 
marea. Soarele era foarte puternic si 
strălucitor . Apa marii era mereu curată si 
caldă. În fiecare zi am intrat în apă. Odată 
, în timp ce stăteam in mare , picături mici 
de apa cădeau din cer. Chiar şi atunci 
când ploua, lumea tot mai stătea în apă. 
La sfârșit , un curcubeu a apărut pe cer, 
culorile lui potrivindu-se perfect cu 
marea. Stăteam pe scaun şi priveam cum 
soarele intra din ce în ce mai mult în 
mare. Seara, mii de luminițe colorate 
luminau locul. Oamenii erau foarte 
drăguți şi prietenoși . A fost o vacanță 
minunată ! 
 

www.scoala143.ro 
 

 

Autor: Mâinea Elena Ștefania 
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Cât te-am așteptat, vară! Mi-a 
fost dor să mă trezesc în diminețile 
răcoroase cu ciripitul voios de păsări, 
când aburii argintii de rouă se ridică 
precum o cortină spre a face loc 
discului roșu al soarelui.   
  Mi-a fost dor de tine, vară! 
Acum pot din nou să mă bucur de 
întinderea de aur a grâului copt în 
care se joacă macii, de un roșu 
aprins.   
 

Și eu, tot într-un joc al veseliei mă prind a mă roti în cercul fluturilor, desprinși parcă din culorile 
curcubeului.   
  Tu, vară, mă primești cu brațele deschise pe pajiștile odihnitoare, unde florile stau pe câmpul 
încălzit de cercul de foc. 

 Stau pe câmpia aurie unde soarele de pe cerul albastru ca floarea de nu-mă-uita își trimite cu 
dărnicie razele. Peste tot sunt flori de paradis, livezi scăldate-n aur, iar florile de câmp s-au culcat în 
căpițele de fân parfumat.  

Vara a pictat cu un verde puternic toată pădurea. Livezile îmbelșugate stau în căldura înăbușitoare 
a soarelui. Pe câmpia cu flori albastre de cicoare se inaltă cântecul greierilor.   
 Iar seara adie un vânt potolit și pe cer licăresc stelele mici ca niște ținte argintii.   
             Ce mult te-am așteptat, vară! 
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Imireanu Mara Haritea 

clasa a VI-a A 
 

Babușcă Bianca Adriana 

clasa a VIII-a C 

  
Vara aceasta a fost o vacanţă de 

neuitat. Soarele ardea cu putere,  iar 
cerul albastru era acoperit parcă de o 
pătură albă de nori. Eram la mare şi 
deabia aşteptam să văd împreună cu 
familia mea răsăritul. M-am trezit la 
ora 5 dar familia dormea încă aşa ca 
am plecat înaintea şi urma să ne 
intâlnim pe plajă. Soarele răsărea şi 
parcă o explozie de culori acoperea tot 
cerul. Un aşa fenomen se întâmplă in 
fiecare dimineaţă unde soarele se 
întâlneşte cu cerul. Următoarea zi eram 
pe drum spre Italia. 

 

Autor: Babușcă Bianca Adriana 

A durat mult să ajungem, dar a meritat. Roma are multe monumente foarte importante.  
Unul dintre simbolurile Romei este Colosseumul,  cel mai mare amfiteatru construit vreodată.  Alte 
monumente importante sunt: Castelul San't Angelo,  Piramida lui Cestius si Piaţa lui Traian. 



 
 
 
 
 

Mănăstirea Cozia  Radu Alexia, clasa a III-a C 
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Fotografii 
       România 

 

Mănăstirea Prislop  Ursache Daniel VIII C 

 

Sarmisegetuza  Ursache Daniel VIII C 

 

Mănăstirea Prislop  Ion Mihaela  II B 

Fotografii 
       Europa 
 

 

Bulgaria  Banica Diana Ioana IV A 

 

Italia Babușcă Bianca Adriana clasa a VIII-a C 

 

Grecia Tase Andrada Alexandra, VII B 


