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POEZII  

ale elevilor Școlii Gimnaziale „Enea Grapini” - Șanț 
 

 

 

 

 

 

Înțelegere-ntre fructe  

 

O piersică și-o căpșună 

Discută-ntr-un coș. 

Portocala vrea să spună 

C-a sosit și vremea bună, 

Și totu-i frumos. 

Vine mărul și începe  

A pălăvrăgi, 

Că s-a împrietenit cu două 

Banane străvezii. 

Erau triste, bietele, 

Li s-au rupt codițele. 

Una era-ngălbenită 

De parc-avea hepatită. 

Toți au stat și s-au gândit, 

Și un plan au născocit. 

Mărul le-a recomandat 

Un doctor privatizat. 

 

                                                                                           Elev: Pătrășcan Anastasia Victoria 

Clasa a IV-a B 

Îndrumător: Moisil Silvia Andreea 

 

Mesaj pentru doamna învățătoare  

 

Cu glasul ei cel blând                                                                                     

Mereu are răspunsuri la îndemână, 

Mereu ne învață bine 

Și ne mângâie cu a sa mână. 

 

Nu ai cum să nu iubești  

Un suflet blând și iubitor 

Care mereu te ajută 

Să fii pregătit pentru viitor. 

 

Înțelesuri sunt multe 

Pentru a găsi ce e potrivit, 

Dar eu vă spun pe scurt 

E doamna învățătoare și atât. 

 

 

Elev: Flamă Maria Ionela 

Clasa a III-a B 

Prof. înv. primar Candale Lucreția 
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Prietena mea, cartea  

  

Cărțile abia așteaptă să fie citite, 

Sunt niște lucruri nemaipomenite. 

Despre prinți viteji și prințese răsfățate 

Despre zâne și floricele parfumate. 

Poți citi în ele tot ce îți dorești, 

Ce frumos este să citești! 

Pot fi școlărițe care merg la școală, 

Poate fi bunicul cu nepoții-n poală, 

Pot fi fluturași, pot fi și albine, 

Sau cavaleri, care ne fac bine. 

 

Pot fi basme despre bunătate, 

Pot fi povești de lume uitate, 

Pot fi o mulțime, numai ca să vrei, 

Povești sunt infinite, din raft numai să le iei. 

 

Orice poveste o dorești,  

O poți afla, numai să citești!  

 

 

Elev: Hodoroga Veronica Georgiana 

Clasa a III-a  B 

                                                Prof. înv. primar Candale Lucreția 

 

 

 

Porunca divină  

 

„Fericiți făcătorii de pace!” 

Spunea Iisus demult, odat’, 

Astfel, voia Lui s-o facem, 

Voia Preasfântului nostru-mpărat. 

 

Fără certuri și discuții, 

Ar fi pace între oameni. 

Fără lucruri negative, 

Am fi buni cu-ai noștri semeni. 

 

Fără idei preconcepute, 

Idei și stereotipuri, 

Noi toți ne-am înțelege 

Fără bârfe, șiretlicuri. 

 

Unii copii, mai tot timpul 

Sunt bătuți, batjocoriți. 

Fără atâta răutate 

Oamenii-ar fi mai uniți. 

 

Acceptați  prietenia, 

Dovediți-vă dreptatea! 

Și respingeți toată furia, 

Ura și prejudecata! 
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Toți trăind doar în iubire, 

Birui-vom tot ce-i rău. 

Și așa vom împlini 

Voința lui Dumnezeu! 

Elev: Grapini Silviu Iustin Gabriel 

Clasa a V-a A 

Prof. coordonator: Timiș Ana 

 

 

 

Reflecții  

 

Fiecare om pe lume 

Are gânduri rele, bune. 

Însă nu e potrivit  

Să fii rău și necinstit. 

 

Cu un om rău, agresiv, 

Tu comportă-te pasiv. 

Nu e bine să lovești 

Sau de rău ca să vorbești. 

 

Violența nu-i soluție  

În nicio situație,  

De aceea, dragi copii, 

Fiți voioși și legați prietenii! 

Elev: Carabeț Ionela 

Clasa a VII-a A 

Prof. coordonator: Timiș Ana 

 

 

 

 

Podul casei  

 

Și mi-am întipărit în suflet 

Să nu zădărnicesc în amintiri, clipele noastre- 

Simțiri ghizdave 

Ascunse-n inimi de copii 

Miraj de jocuri și trăiri în podul fermecat al casei. 

  

De-ar fi să risipesc 

Măcar un strop din fericirea noastră 

N-aș da nimic din ce-am iubit; 

E-acum un glob frumos de amintiri 

Păstrat în inima măiastră. 

 

În joaca noastră inocentă, 

Din zilele toride, furtunoase, 

Simt și-acum prelungile îmbrățișări 

Și râsetele noastre tumultuoase. 

Căci atunci eram fără griji, pline de speranțe, 

Iar toate visurile noastre prindeau contur în podul casei. 
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Și el chiar de-o iluzie ar fi, 

Eu n-am să-l uit cât voi trăi 

Cu tot ce-a fost frumos odinioară, 

Căci ce-am trăit atunci, azi nu vom ști… 

Iubirea dintre frați e o comoară. 

 

Elev: Filipoiu Bianca 

Clasa a VII-a A 

Prof. coordonator: Timiș Ana 

 

 

 

Respect  

 

Îi respect veșnic, pe viață, 

Pe cei ce mi-au dat viață. 

Nu am nici un regret, 

Eu părinții mi-i iubesc. 

 

Să iubiți, să fiți iubiți, 

În familie fericiți. 

Când în familie-i armonie, 

Dragoste și dăruire 

Ai împlinire. 

 

Sunt mândră de părinții mei 

Că m-au educat cât de bine au știut ei. 

Elev: Marin Ramona 

Clasa a VII-a A 

Prof. coordonator: Timiș Ana 

 

 

Respectul  

Pentru a primi respect 

Trebuie să fii  corect. 

Dacă tu vei respecta, 

Lumea întreagă va vedea. 

 

Cu respect și cu dreptate 

Toate îți merg ca pe roate. 

Vrei ca în viață să-ți fie bine? 

Respectă pe oricine! 

 

Elev: Bonchiș Loris Eduard 

Clasa a V-a B 

Prof. coordonator: Varga Marinela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


