PAGINA 4

ORIZONT 10-2003

CADRANELE ANOTIMPURILOR
Texte îmbinate ale elevelor ADELA Făt şi DIANA Piţ, din clasa a VI-a
Vara câmpiile sunt ca un covor împodobit cu
tot felul de flori. Pe câmp vezi zilnic oamenii la
muncă. Păsările şi-au făcut deja cuibul. Mare e şi
gălăgia pe „la scaldă” şi în locurile de distracţii
pentru copii.
Soarele e din ce în ce mai arzător. Marea e
din ce în ce mai caldă. Vara desertul preferat de
copii este îngheţata. Păsărelele se înfruptă din
„credincioasa” floarea soarelui. Unii copii aşteaptă
nerăbdători şcoala, deoarece încep primul an de
şcoală.

„Vara veselă-a venit
Copiii au şi fugit,
La scăldat şi la jucat
Toţi copiii au plecat!”

„Primăvară ai venit
Ghioceii-au înflorit,
Natura a înviat
Ursuleţii n-au mai hibernat!”

Toamna frunzele aşternute pe
pământ formează un covor galben–
ruginiu. Oamenii harnici culeg fructele şi
legumele, roadele muncii lor de-a lungul primăverii
şi verii. Păsările colorate şi frumoase pleacă de la
noi din ţară spre tărâmuri mai calde.
În acest anotimp încep ploile reci şi soarele
devine din ce în ce mai „zgârcit”. Copiii încep
activităţile şcolare.

„Toamnă dragă ai venit,
Noi la şcoală am pornit
Cu cărţi, pix şi cu stilou,
Să-nvăţăm ce este nou.”

Primăvara este anotimpul în care natura
„revine la viaţă” şi „veselii ghiocei” apar de sub covorul
de nea. Când acest anotimp „soseşte”, frunzele copacilor
înverzesc. Florile înfloresc şi ele, iar albinele nu mai
prididesc să adune polenul florilor. Păsările mici, mari şi
cele mărişoare vin iarăşi în străvechea noastră ţară.
Fluturii apar şi ei împreună cu păsările pentru că afară
începe să fie cald. Oamenii de la sate încep iarăşi să
trudească cu: semănatul cerealelor şi „pusul” grădinilor.
Soarele se ascunde printre nori, dar iese şi el la iveală.

Odată cu sosirea anotimpului rece,
adică Iarna, apar primii fulgi de zăpadă.
Copiii sunt fericiţi, deoarece pot să se joace
cu zăpada, să se dea cu schiurile, cu sania, să facă
oameni de zăpadă. Iarna mulţi copii încep să se bucure
de cadourile primite de la Moş Nicolae ( nu uită să îşi
cureţe ghetuţele şi să le pună la geam). Nu după mult
timp soseşte şi Moş Crăciun (în jurul Bradului veşnic
verde încărcat cu diferite podoabe).
Iarna marcăm trecerea dintr-un an în altul.
Copiii merg de sărbători cu Colindul, Pluguşorul,
Sorcova. Spre sfârşitul iernii zăpada se topeşte şi lasă
locul primăverii.

„Iarna este chiar frumoasă,
Dar e un pic friguroasă,
Şi copiii jucăuşi,
Au început să facă bruşi.”
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Nivelul
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Nume elev

Clasa

CERGHEŞ MIRELA

VIII

CUC ADELA
BEREA SANDA
DUMEA MIHAELA
POP CĂLIN

IXA
IXE
IB
IE

ŞANDOR FLORINA

XA

ŞANDOR CORINA
BOLOŞ MIOARA
FITĂRĂU DIANA

XD
IIB
XIA

PURTAN SERGIU

XIE

BODIN RĂZVAN
MABDA REBECA
APOSTOL TRAIAN

IIIA
XIIA
XIIE

Funcţia ce o îndeplineşte şi alte responsabilităţi
Resp. activităţi cultural – artistice si
Membru
distractive (gimnaziu)
Membru
Resp. activităţi pentru sănătate
Membru
Resp. activităţi de circulaţie rutieră
Membru
Resp. activităţi sportive fete
Membru
Resp. activităţi sportive băieţi
Resp. activităţi cultural – artistice (liceu,
Membru
S.A.M., şc. profesională)
Membru
Resp. activităţi distractive
Membru
Resp. activităţi ecologice
Secretar
Resp. activităţi civice (la Internat)
Resp. activităţi civice. Coordonator staţia
Vicepreşedinte
şcolii, corespondent radio
Membru
Resp. activităţi civice (la Atelier)
Preşedinte
Resp. cu înfrumuseţarea ambientului
Casier
Resp. activităţi ştiinţifice
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