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PRIMĂVARA 

Cele mai preţioase 
mărţişoare sufleteşti sunt 
pruncii ţinuţi la sânul 
mamelor. Autor: 

Valeria Mahok 

Am răscolit un magazin 
de zor 
Să-ţi iau o inimioară 
mărţişor; 
Dar nu găsesc oricât aş 
căuta, 
O inimă de aur ca a ta! 

Autor: 
Aurel  Iordache 
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Primăvara este anotimpul 
în care plantele prind viață¸ iar 
animalele se trezesc din 
hibernare. 

Iarba înverzește și copacii 
înfloresc împodobind orașul cu 
frumusețea și mireasma lor de 
poveste. În aceste minunate 
coroane roz pal amestecate cu 
verde crud, se ascund micile și 
voioasele păsărele care ne 
încântă cu glasurile lor de aur, 
iar păsările călătoare se intorc 
din țările calde. 

Primăvara 

Autor:  
Isar Teodora Natalia 
(clasa a VII-a B) 
 

În afară de copacii fermecători, 
cu mireasma și culorile lor, ne mai 
încântă și florile viu colorate: zambilele, 
ghioceii, lalelele, narcisele, liliecii etc. În 
fiecare colț de grădină există un strop de 
culoare și bucurie. 

Albinele zboară din floare în 
floare culegând polen. Fluturașii și 
buburuzele încep să zboare fermecându- 
i pe oameni. 

Parcurile se aglomerează cu copii 
voioși care se bucură de miracolele 
naturii. 

La țară oamenii își pregătesc 
câmpurile pentru plantarea răsadurilor, 
iar în livezi oamenii curăță pomii. 

Primăvara este anotimpul care 
readuce natura la viață. 
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        Oare ce înseamnă PRIMĂVARA? 
        O fi o floare, o fi vreo moară? 
        Nu, PRIMĂVARA este un anotimp 
        Ce durează nu mult timp. 
        
 
        Ghioceii înfloresc, 
        Iar eu multe pregătesc. 
        Fac mărțișoare de zor, 
        Iar eu devin creator. 
         
        Natura reînvie, se trezește din somn, 
        Dar eu cânt un imn de zor. 
        Iese soarele pe cer, 
        Iar tu devii mai sincer! 
 
        Mai avem multe de spus, 
        Dar soarele a apus. 
        Bucurați-vă de PRIMĂVARĂ, 
        Căci aceasta ușor zboară! 

 

 

Autor:  
Șarvarin Bianca Maria  
(clasa a VI-a B) 
 

Cuvântul de bază este Dunărea. 
 
Delta Dunării este o rezervaţie a 
Biosferei şi cea mai conservată din 
Europa. 
Una din cele mai cunoscute specii 
de păsări din România este barza. 
Nufărul este o specie de plante din 
Delta Dunării. 
Apele nu trebuie să fie poluate cu 
deşeuri. 
Resursele de apă ale planetei 
noastre trebuie preţuite! 
Economisiţi apa! 
Apa şi alimentaţia echilibrată duc la 
o viaţă sănătoasă. 

 

Primăvara 

Joc de cuvinte 

 

Autor:  
Lazăr Sophia 

(clasa a IV-a B) 
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La capătul curcubeului 

Dragi copii, 
 
Astăzi va voi spune o poveste adevărată. Ea s-a petrecut cu mult timp în urma, pe vremea 

când eram de vârsta voastră. Si-acum îmi amintesc seara aceea. Era în ajunul zilei mele de naștere. 
Era o seara blânda și senina de sfârșit de septembrie, plină de mirosul merelor, al perelor și al 
gutuilor coapte din curtea bunicului meu. 

Eu inspiram adânc 
parfumul florilor din curte 
când bunicul a venit lângă 
mine și m-a întrebat: 
- Ia spune, draga moșului, 
ce ți-ai dori de ziua ta? 
Nu am stat pe gânduri, 
știind foarte bine ce îmi 
doresc: 
- Vreau sa știu ce se afla la 
capătul curcubeului! 
- Ei, draga mea, asta nu 
putem sa știm noi, 
oamenii... 

- Dar cine poate sa știe, bunicutule? 
- Doar ingerasii, pentru ca ei zboară sus și iute și văd și aud și știu mult mai multe ca noi. 

Roaga-l sa îți arate el ce se afla la capătul curcubeului. 
- Mulțumesc, bunicutule, știam ca mata ai un răspuns la orice întrebare! am răspuns 

entuziasmata și l-am îmbrățișat. 
În seara aceea m-am rugat mult ingerasului meu. Știam ca el are obiceiul sa nu se arate, dar, 

fiind ziua mea de naștere, i-am zis sa facă o excepție. Și, pentru ca nicio rugaciune nu ramane 
neascultata, am avut cel mai frumos vis din viața mea. 

Se facea ca eram într-o pajiste plină cu flori, la poalele unui munte acoperit cu braduti 
tineri, de un verde de smarald. În dreapta mea stătea îngerașul meu pazitor, blând, luminos, și îmi 
suradea prietenos. Mi-a arătat câțiva norisori albi și zglobii ca niște mielușei și a zis sa avem puțina 
rabdare. În joaca lor neostoita, norisorii au ajuns deasupra noastră și s-au scuturat puțin, lasand să 
ne racoreasca ploaia de vara. Imediat ce au trecut peste munte, bradutii au și început sa 
raspandeasca un miros plăcut de conifere. Și un curcubeu clar era pe cerul senin de vara. Fiind pe 
munte, îl vedeam așa de aproape! Chiar l-am atins! Și nu s-a speriat de mine. Mi-a dat voie sa îl 
mangai, sa îl îmbrățișez, sa îl sărut! De-atata timp îmi doream sa fac asta! 

Dar îngerașul mi-a spus, discret: 
- Curcubeul nostru nu va mai tine decât o jumătate de ora, apoi va pleca la culcare. Nu vrei 

sa vezi ce se afla la capătul lui? 
- O, ba da, mi-am amintit eu. Hai sa vedem! 
Și îngerașul m-a luat de mana și zburam amândoi pe lângă curcubeu. Era atât de drăgălaș 

curcubeul încât nu am fi îndrăznit sa calcam pe el! 
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Și am trecut în zbor peste muntele cu brazi, apoi peste un lac și un oraș. Și am ajuns la 
capătul acestui curcubeu. Pentru ca fiecare curcubeu are un alt capăt și o alta poveste. Pe care voi 
înșivă o puteți descoperi! 

Revenind la povestea noastră, curcubeul meu se oprea chiar într-un sătuc uitat de timp. 
Rosul dădea culoare celor mai frumoase flori, portocaliul mergea la caise înmiresmate, galbenul la 
gutuile cu puf de aur, verdele la iarba din curți pe care stăteau tolănite pisicuțe leneșe. Albastrul se 
risipea în iazul plin cu peștișori, indigoul în zorelele care înveșmântau zidurile albe ale caselor, iar 
violetul... Ehe, violetul era culoarea hainei împăratului acelui ținut. Și acel împărat era bun, cinstit, 
modest și muncitor. Șase zile lucra îmbrăcat în haine albe, specifice zonei noastre muntenești, iar în 
a șaptea zi se înveșmânta în aceasta mantie mov. Și lumea îl iubea și îl asculta. Dar și el ii iubea. Și 
iubea mai ales copiii, pe care ii lua pe genunchi și le spunea povești auzite de la bunicii și 
străbunicii lui. Și, pe când zburam noi, eu și îngerașul, împăratul ne-a zarit și ne-a făcut semn să ne 
așezam în poiana, lângă el. M-a întrebat de unde sunt, apoi mi-a oferit din toate fructele coapte și 
înmiresmate. Mi-a spus ca știe satul meu, îl știe chiar și pe bunicul meu. Dar el prefera liniștea 
acestui cătun izolat. Și ca vrea, pana la sfârșitul vieții lui, sa spună toate poveștile pe care le știe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Și împăratul acelui loc m-a sărutat părintește pe frunte și a plecat să se odihnească.  
Iar eu și îngerașul am plecat iute spre poienita de unde am plecat, pana nu dispărea 

curcubeul. Altfel, ne puteam rătăci și greșeam drumul... 
M-am trezit în dimineața zilei mele de naștere fericita și hotărâtă sa învăț cât mai bine la 

școala. I-am povestit bunicului visul meu frumos și l-am întrebat dacă este posibil ca la anul sa îl 
revăd pe împăratul care știe atâtea povești. Iar bunicul m-a asigurat ca poveștile frumoase nu se 
vor termina niciodată, iar împăratul ne va ajuta pe noi, copiii, sa aflam muuuuulte întâmplări 
deosebite, din care vom avea de învățat.  

 Și astfel, am început clasa întâi hotărâtă ca voi învăța foarte bine, iar la anul voi scrie 
toate poveștile împăratului... 

 
Autor:  
Prof. Drossu Florina.  

 
Această poveste a fost scrisă ca temă pentru conversie la materia Literatură pentru copii. 

 

L-am întrebat: 
- Și câte povești știți, 

Măria Voastră? 
- Ohooooo, câteva mii, și 

nu am apucat sa spun copiilor 
decât o mica parte. Uite, tu 
acum mergi în toamna la școala. 
Te rog, învața sa scrii corect și 
vino vara viitoare sa îți spun 
cele mai frumoase povești, pe 
care nu am apucat sa le spun 
încă nimănui! 

- Desigur, voi învața cu 
drag și voi scrie poveștile Mariei 
Tale! 
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CUPA TYMBARK JUNIOR 2019 

ASSG 143 – Gazda turneului 
ASSG 143 a fost pentru al doilea an 

consecutiv gazda Cupei Tymbark Junior, 
răspunzând afirmativ și de această dată 
solicitării domnilor inspectori școlari de 
specialitate și colegilor metodiști din 
sector, mulțumiți de organizarea și 
condițiile oferite de sala noastră de sport 
în anul precedent. 

Nemaifiind nevoie să ne gândim mai 
întâi la deplasarea echipelor și mai apoi la 
jocul în sine, am terminat perioada de 
pregătire cu speranță și optimism ca de 
fiecare dată înaintea unei competiții. 
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Numai că după tragerea la sorți, ne-a mai pierit din optimism dintr-un singur și simplu 
motiv...acela că toate echipele noastre de băieți (U8, U10 și U12) au picat cu prima favorită a 
turneului, Școala Gimnazială Nr. 280, care în fiecare an, cel puțin la ciclul primar, indiferent de 
competiție, pleacă mereu cu prima șansă. 

 

Trei echipe pe podium la finalul competiției 
 În primul meci al turneului băieții de la U12 au debutat împotriva Șc. Gim. Nr. 280, două 

echipe echilibrate, cu un joc destul de tare pentru primul meci al competiției. Cu toate că generația 
noastră la această categorie nu este una dătătoare de speranțe pentru viitor, băietii s-au descurcat 
bine, puțin lipsind ca Alexandru Știrbu și compania să se bucure la finalul partiei. Două mari ocazii 
ratate  pentru ai nostri, dar adversarul marchează contrar cursului jocului și ne vedem eliminați 
încă de la început. 

ASSG 143 – Șc. Gim. Nr. 280 0-1 (0-0) 
Pentru U10, primul meci a venit abia spre mijlocul zilei, băieții nostri având timp să meargă 

și la ore, îmbinând utilul cu plăcutul foarte bine. Despre această generație se pot spune multe: că 
este una talentată, ambițioasă și cu multă determinare încă de la formarea grupei și începutul 
pregătirilor, dar numai viitorul ne poate certifica toate acestea prin cât mai multe rezultate 
pozitive. 
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U8 și U12 fete 
Al doilea an consecutiv campioanele sectorului 
 

 

ASSG 143 – Sc. Gim. Nr. 280 0-2 
(0-1) 

Pentru băieții noștri a urmat finala 
mica împotriva altei școli cu renume, Șc. 
Gim. Nr. 150. 

Leo Mulțescu, Darius Știrbu și 
Mihai Cincă, alături de celalți coechipieri 
au muncit mult pentru o victorie la limită 
(gol Darius Știrbu) dar meritată și un loc 
III pe sector, ce reprezintă mult pentru 
moralul băieților noștri în perspectiva 
anului viitor. 

ASSG 143 – Șc. Gim. Nr. 150 1-0 (0-0) 
Și U8 a avut parte de un meci încrâncenat cu adversarul de la 280, ambiții mari de ambele 

părți, cu puțin noroc și meciul se decidea la loteria loviturilor de departajare, însă o nesincronizare 
în apărarea noastră a dus la golul înfrângerii cu un minut înaintea ultimului fluier. De mentionat că 
și această categorie a Șc. Gim. Nr. 280 s-a calificat mai departe la faza națională. 

 

 

Generația cea mai în vogă a 
fetelor, de două ori vicecampioanele 
capitalei anul trecut (la Olimpiada 
Națională a Sportului Școlar și Cupa 
Tymbark Junior), s-a aflat față-n față 
cu aceiași echipă a Șc. Gim. Nr. 2 
pentru a doua finală consecutivă la 
acest turneu. 
 

 

Cu un an sub limita de vârstă și cu un adversar ce a reușit o calificare spectaculoasă la 
faza națională, ’’zdrobind’’ școli cu program sportiv la faza municipală, diferența pe tabelă s-a 
facut atât datorită calității fotbalistice pe de-o parte, dar și a celorlalți factori biologici, 
determinanți putem spune. 
 



 

Autor: 
Prof. Rădoi Dorinel 
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Și dacă anul trecut, cu 7m ratat în timpul regulamentar, cu un joc bun pe tot parcursul 
partiei ne impuneam la loviturile de departajare, nu fără emoții, fosta portăriță Miruna Giugăl 
aflată în zi de grație(transferată ulterior la altă unitate de învățământ), anul acesta cu câteva 
’’plombe’’ de la clasa a VI-a (portărița Maria Mitruț, Cristina Mihai și veterana Cătălina Tănase), 
fetele noastre au reușit să se impună mai clar decât o arată scorul (1-0 a marcat Cătălina Tănase), 
prestând un fotbal solid, adversarul neputând să ne puna vreo problemă pe parcursul partidei, 
golul victoriei venind dintr-o fază fixă(corner), studiată și exersată la antrenamente, aspect ce ne 
bucură și ne oferă o perspectivă frumoasă a turneelor viitoare. 

 

U8 fete s-a aflat 
într-o situație mai puțin 
plăcută din punct de 
vedere sportiv, acestea 
câștigând fără joc faza 
pe sector, neavând 
adversar pentru 
această fază, simpla 
prezență oferindu-ne 
calificarea la faza 
municipală. 

 

În încheiere ASSG 143 dorește să mulțumească tuturor pentru implicare, doamnelor 
învățătoare și cadrelor didactice de la ciclul gimnazial pentru înțelegere, doamnelor director pentru 
susținere, părinților pentru răbdare și nu în ultimul rând felicitari tuturor echipelor prezente, 
dorindu-le mult succes celor care ne vor reprezenta sectorul la faza municipală. 

 


