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Versuri despre PRIETENIE 

 

 
            ***  

Un prieten devotat 

Este de apreciat. 

Lângă tine e mereu 

Și la bine, și la greu. 

 

Atunci când îți dă un sfat, 

Trebuie apreciat. 

Nu e nicio pierdere 

Să-i oferi încredere. 

 

Trebuie să socotești, 

Cu cine te-ntovărășești. 

Prietenia e lucru mare, 

Dar unele pot fi amare. 

 

Elev: Moisil Amalia Ioana 

                       Clasa a II-a B 

   Îndrumător: Moisil Silvea 

 

                 ***  

   Prietenia nu-i o luptă, 

   E iubirea cea mai scumpă. 

   Să o ai, s-o prețuiești 

   Cât timp mai trăiești. 

 

 

  Zi și noapte te gândești, 

  Cât o mai iubești. 

  Dar ea se ține lanț, 

  Să n-o părăsești. 

 

   Prietenia nu se cumpără, 

   Nici nu se găsește. 

   Ea se construiește, 

   Mână cu mână, 

   Prietenia e împreună.        

 

         Elev: Roș Anastasia Cristina  

                                  Clasa a III-a B 

   Prof. înv. primar Candale Lucretia 

 

                  ***  

Prietenia-i ca o floare 

Îmbrăcată-n sărbătoare, 

Cu multe culori 

Și mii de valori. 

 

Să ai prieteni nu e greu, 

Te vor ajuta mereu. 

Fii respectuos, bun și devotat, 
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Așa-i prietenul adevărat! 

 

Prietenii ne sunt ca frații, 

Ne ajutăm unii pe alții, 

Ne respectăm și ne iubim,  

Bine în viață să trăim! 

 

        Elev: Hădărău Anamaria 

                           Clasa a IV-a A 

Prof. înv. primar Maria Forogău 

 

              ***  

Prietenia e totul, 

Totul despre ea, 

Când ai un prieten, 

E mai bine așa. 

 

Prietenul te ajută, 

Când ai nevoie de ceva, 

El ți-e alături, 

Indiferent de starea ta. 

  

Fericirea ta, 

E fericirea lui. 

Tristețea ta, 

E tristețea lui. 

 

În ziua de azi, 

Găsești tot mai greu 

Un prieten să-ți fie, 

La bine și la greu. 

                                                            

                       Elev: Mihai Maria 

                               Clasa a III-a B 

Prof. înv. primar Candale Lucreția 

 

               ***  

Prietenia-i floare rară 

Cu parfum de primăvară, 

Niciodată nu te-nșală 

Și mereu te-ncurajează! 

 

Prietenia-i ca un cufăr 

Cu averi nemărginite, 

Cu rubine strălucite 

Și cu gânduri sincere. 

 

Prietenia, sprijin la bine și la greu,  

Umărul pe care plângi mereu, 

Vocea care te-ncălzește, 

Persoana care te prețuiește! 

 

Elev: Olariu Reghina-Oana 

                        Clasa a V-a A 

Prof. coordonator: Timiș Ana 
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                 ***  

Cea mai rară floare e prietenia, 

Când ai s-o întâlnești, să n-o rătăcești. 

Ea te învață să iubești și să prețuiești. 

De ești mare, de ești mic 

Un amic tot ai găsit. 

 

Prietenii sunt multe… 

Dar cele adevărate 

Sunt cele mai căutate. 

Ai grijă dac-o găsești 

Tare mult s-o prețuiești. 

 

Prietenul e ca un frate 

Te ajută pân’ la moarte. 

Cât în viață vei trăi, 

Doar cu el vei povesti. 

 

Elev: Tăpălagă Andrea Cristina 

                                Clasa a V-a A 

       Prof. coordonator: Timiș Ana 

 

            ***  

Prietenia-i piatră rară, 

Ce nimic nu o doboară. 

Ea începe-ncetișor, 

Dar durează până mori. 

 

Dacă o alegi, cu bine, 

Trece greul care vine. 

Când e ziua cu-ntristare, 

Prietenul cel bun apare. 

 

Cu sinceritate mare 

Poți ajunge-n depărtare, 

Construind legături tari, 

Cu prietenii cei mari. 

 

Mulți în viață vin și merg, 

Valurile, urmele, pe nisip le șterg. 

Dar prietenii cei buni 

Nu dispar ca prin minuni. 

 

Într-o prietenie-n care 

Vei primi încurajare, 

Luptă și crede așa 

Că nu se va termina. 

 

           Elev: Mologa Daniela 

                      Clasa a VII-a A 

Prof. coordonator: Timiș Ana 
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            ***  

Vechi prieten ce mi-ești drag, 

Bun amic, de mult uitat, 

De mult nu ți-am călcat în prag, 

Iubite prieten drag. 

 

Și de mult n-am mai vorbit, 

De mult nu te-am auzit 

Spunându-mi cu a ta dulce voce 

Cât de mult dor îmi vei duce. 

 

De unde aveam noi să știm 

Cu cât mai des ne întâlnim,  

Cu atât mai mult ne iubim 

Și mai repede ne despărțim.  

 

Și dorul o să doară, 

Și dorința o să-mi moară, 

Iar atunci când te vei duce, 

Eu nu te voi mai ajunge. 

 

Și-am să plâng, să strig, să gem, 

Că de-acum prietenul meu, 

N-o să mai fie cu mine, 

Și eu n-o să mai fiu lângă tine. 

 

Și-am să uit, și tu, la fel,  

Momentele când tu și eu 

La bine și la rău, 

Ne-ajutam mereu, mereu. 

 

        Elev: Nistor Georgiana 

                     Clasa a VII-a A 

Prof. coordonator: Timiș Ana 

 

            ***  

Un prieten adevărat 

Este un prieten care 

Te ajută neîncetat 

Oricât de greu pare. 

 

Te respectă mereu, 

La nevoie se cunoaște 

Și oricât ar fi de greu, 

El este al meu frate. 

 

              Elev: Sângeorzan Maria 

                                 Clasa a V-a B 

Prof. coordonator: Varga Marinela 

 

            ***  

În lumea asta virtuală 

Avem prieteni sute, mii, 

Însă prietenii reale 

E tot mai greu a le găsi. 
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Prietenia nu o cumperi, 

Prietenia o susții, 

Nu are limită de vârstă, 

Nu ține cont de unde vii. 

 

ÎNCREDEREA îi stă la bază, 

Și când respectu-i reciproc,  

Valoarea prieteniei crește 

Și viața capătă un rost. 

 

Un dar de preț e prietenia, 

Și onorat ești dac-o ai, 

Păstreaz-o dacă-i cu putință 

Și fericire poți să ai. 

 

Elev: Hodoroga Amalia Timeea 

                             Clasa a VII-a B 

Prof. coordonator: Varga Marinela 

 

            ***                                               

Prietenia adevărată 

Este mai îndelungată, 

În tot ce se va întâmpla 

Sunt mereu în preajma ta. 

 

Prietenii tăi cei mai buni 

Îți stau alături și-n furtuni, 

Împreună veți lupta  

Și mereu veți câștiga.   

 

Un prieten adevărat  

Nu este de refuzat, 

Împreună veți fi mereu 

Și la bine, și la greu. 

 

Când un prieten bun vei avea 

Mereu te va respecta. 

Prietenia e frumoasă, 

Uneori e și haioasă. 

 

        Elev: Bonchiș Loris Eduard 

                                 Clasa a V-a B 

Prof. coordonator: Varga Marinela 

 

 

 

 

 

 

 


