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Să spunem NU violenței! 
 

 

Să spunem NU violenței!  

 

Violența o-ntâlnim 

Peste tot unde pășim, 

Și pe stradă, și la școală 

Violența-i ca o boală. 

 

Violența e fatală, 

Fizică, dar și verbală, 

Iar noi trebuie să-ncercăm 

Lumea-n bine s-o schimbăm. 

 

Violența ne distruge 

Viața, dar și sănătatea. 

Hai să ne unim, 

Violența s-o oprim. 

Elev: Arman Alexandra-Nicoleta  

Clasa a V-a A 

Prof. coordonator: Timiș Ana 

 

Stop violența!  

 

Stop violența! 

Nu vă agitați! 

Chiar dacă în seamă 

Nu sunteți băgați! 

 

Fii blând și bun,  

Nu rezolva problemele c-un pumn. 

Fii un copil demn de urmat, 

Să nu faci vreun păcat. 

 

Spre partea de final, 

Te-ndemn: Nu face scandal! 

Fii un copil bun 

Să te placă cei din jur! 

 

Elev: Grapini Eduard 

Clasa a V-a A 

Prof. coordonator: Timiș Ana 

 

 

Stop violenței!  

 

Un copil care-i cuminte, 

Numai cartea are-n minte,  

El învață toată ziua 

Și-și trăiește frumos copilăria. 

 

Un copil ascultător 

E cuminte, silitor. 

Și tu poți să fii așa 
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De asculți de mama ta. 

 

Și acasă, și la școală 

Violența-i ca o boală. 

De ești mic sau de ești mare 

Fii bun cu tot ce-ți iese în cale. 

 

Dacă ești un copil violent 

O să ai și un regret- 

Tu iubit nu o să fii 

De profesori și copii. 

 

Încearcă să fii mai bun, 

Violența nu-i un drum. 

Dacă vrei să reușești 

STOP violenței să rostești! 

Elev:  Hodoroga Ionela Silvia  

Clasa a V-a A 

Prof. coordonator: Timiș Ana 

 

 

 

Fără violență!  

 

Violența o-ntâlnim 

Peste tot unde pășim. 

Noi trebuie să-ncercăm 

Mereu să o evităm. 

 

Fără  violență, 

Vei trăi mai fericit! 

Fără violență, 

O să fii mai mulțumit! 

 

Fără violență, 

Prieteni o să ai mereu! 

Fără violență,  

Prietenii n-o să te lase la greu! 

 

Nu fi violent 

Ca să-ți meargă-n viață bine! 

Fii bun și respectuos 

Și cu un suflet frumos! 

Elev: Popârțac Andrei 

Clasa a V-a A 

Prof. coordonator: Timiș Ana 

 

Bulina  neagră  

 

Violență am mai văzut, 

E cam greu de crezut… 

Să fii violent nu e bine, 

Ce faci apoi cu tine ? 

Te gândești la consecințe 

Și la relele comise. 
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O dată dai, apoi stai,  

Începi să te panichezi,  

Să-ți imaginezi persoana lovită, 

Poliția sosită ! 

 

Pentru un pumn, viitorul ți-e marcat 

Când tu ai crezut că doar te-ai jucat. 

O bulină neagră în viața ta, 

Nu mai poți scăpa de ea. 

Tu greșeala ți-ai învățat-o, 

Dar persoana lovită n-a uitat-o. 

Elev: Anton Iulia 

Clasa a VI-a A 

Prof. coordonator: Varga  Marinela  

 

Răul mare  

 

Violența nu-i o cale, 

E un drum spre răul mare. 

Cu violența nu te lauzi, 

Ea te îngroapă în rușine 

Și te face să te închizi în tine. 

 

Cu violența nu-i de glumă,  

În viitor vei pierde mult. 

De ce să nu faci bine  

Pentru cei din jur ? 

Elev:  Olariu Andreea 

Clasa a VI-a A 

Prof. coordonator: Varga Marinela 

 

 La nevoie  

 

Prietenul la nevoie e prezent mereu 

Ajutându-te la greu, 

Ori e mic, ori e mare 

Respectul uitare n-are. 

 

Violența nu e bună, 

Să fim mai optimiști, 

Cu toții să fim împreună 

Și de greș să ne ferim. 

Elev:  Filipoiu Sabina 

Clasa a VI-a A 

Prof. coordonator: Varga Marinela  

 

Fără  violență  

 

De copil am învățat, 

De  părinți am ascultat, 

Violența nu e bună 

Este exact ca o minciună. 

 

Să te bați nu e frumos, 
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Că o să devii mânios. 

Violența e sancționată 

Chiar de nu-i intenționată. 

 

Spune NU violenței, 

Spune DA politeții, 

Nu te supăra, 

Așa te vei bucura. 

Fără violență 

Viață bună vei avea, 

Fără violență 

Știi ce-nseamnă dragostea. 

Elev: Bonchiș Loris Eduard 

Clasa a V-a B 

Prof. coordonator: Varga Marinela 

 

 Nonviolența, floare rară  

 

Nonviolența, floare rară, 

Azi doar bătaie și ocară. 

Răzbunarea, arma prostului, 

Bunătatea, floarea sufletului. 

Fiți mai buni, deși e rar 

Nu faceți totul  amar ! 

Nu loviți și nu strigați ! 

Așa lumea o stricați.  

Elev: Pătrășcan Angela 

Clasa a VI-a A 

Prof. coordonator: Varga Marinela 

 

 

 

 

 

 

 


