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Ce am realizat / ce am învățat în 2021
și ce nu voi uita din acest an ?

Am realizat ce înseamnă școala on-line. Am

câștigat premiul I pe țară la concursul ,,Bucuria

lecturii,, cu povestirea ,,Prințesa războinică,,.

Din acest an nu voi uita ziua în care am fost

anunțată de câștigarea acestui premiu. Claudia

Pistol – 10 ani

Eu în acest an am realizat că este 

bine să ajut oamenii bătrâni și să 

nu judec oamenii nevinovați. 

Ana Enache – 10 ani

Am realizat că e mult mai greu

în clasa a V-a decât în

celelalte.Am învățat lucruri noi

la centru și la școală. Nu voi

uita din acest an zilele petrecute

la munte cu familia și cu centrul

la Park Aventura.

Denisa Stanciu – 11 ani

În acest an mi-am făcur mulți prieteni. 

Rareș Dima – 10 ani

Am învățat să socotesc, să

pictez pe haine, am jucat

într-o piesă de teatru. Din

acest an nu voi uita ziua în

care am cunoscut-o pe

doamna Dorina și pe toate

doamnele.

Evelinee Cozianu – 8 ani

Am realizat că pe parcursul acestui an m-

am maturizat foarte mult. Nu voi uita din 

acest an, clipele petrecute cu familia. 

Beatrice Enache – 13 ani

Eu am învățat în acest an lucruri noi și am 

participat la dans, muzică și teatru. Nu voi 

uita momentul când am fost cu doamna 

Dorina la Mc Donald~s  și cu toată grupa. 

Geanina Ionela Ali – 11 ani 

Eu am învățat în acest an să citesc mai

bine, să socotesc și să fiu mai

responsabilă. Nu le voi uita pe doamne

și prietenii. Maria Enache – 9 ani

Am învățat să socotesc orice peste o mie și

citesc mai bine. Nu voi uita că m-a

impresionat teatrul.

Alexia Adina Costache – 10 ani

Am învățat în acest an să scriu și să citesc.

Nu îl voi uita pe Dumnezeu.

Daniel Enache – 7 ani

Am realizat că sănătatea e cea mai 

importantă. Nu voi uita ziua în care am

cântat la tarabane. Andrei Tărâță – 9 ani

RĂMAS BUN, 2021 !



Ce am realizat / ce am învățat în 2021
și ce nu voi uita din acest an ?

Am realizat note mai bune la învățătură. Am învățat că te

poți schimba din orice stadiu ești.. Nu voi uita din acest an

locul unde am fost cu centrul de zi cu vaporașul pe Dunăre.

Cea mai frumoasă experiență din acest an!

Mario Romanescu – 12 ani

Am realizat că am o capacitate mai mare

de a învăța. Ionuț Romanescu – 9 ani

Am învățat că nu trebuie să am încredere

în nimeni. În acest an nu îl voi uita pe

Dr. Wells. Cristiano Simion – 10 ani

Am realizat că dacă ești rău cu cineva nu te va

ajuta cu nimic. Darius Ploeșteanu – 10 ani

Anul acest a am învățat să desenez. 

Antonia Dumitru – 8 ani

Am învățat să fiu bună cu copiii. Nu voi uita 

centrul nostru.  Anais Păun– 7 ani

Am învățat să fiu mai

puternică și am realizat să nu

mai iau toți oamenii în seamă.

Nu voi uita din acest an că

nimic nu este sigur, că a fost

un an foarte greu și sper ca

2022 să fie mai frumos cu mai

puține restricții.

Roberta Preda – 10 ani

Am luat note bune la școală, am

învățat un cântec nou la cercul de

muzică, am participat la expoziția

de haine pictate de noi. Nu voi uita

ziua în care tati mi-a cumpărat un

cățel pe nume Max.

Alexia Maria Ghibuși – 9 ani

În acest an am finalizat clasa a III-a

cu rezultate foarte bune și am

învățat că trebuie să ne adaptăm la

orice situație, să ne protejăm pe noi

și familia. Din acest an nu voi uita

excursia la Park Aventura din

Brașov și nu voi uita niciodată că în

acest an s-a născut frățiorul meu, cel

mai drăgălaș frățior.

Larisa Carabașa – 10 ani

În acest an am realizat că prieteni nu îți sunt toți

ci că prieten este acela care îți e aproape și la

bine, și la rău. Există un singur loc pe care nu îl

voi uita : cel de la țară unde am petrecut vacanța

cu verișorii și tatăl meu. Mihai Nicoi – 14 ani

RĂMAS BUN, 2021 !



Desemnat drept căștigător al ediției a XIV-a a Festivalului Național al Cărții pentru

Copii ,,Bucuria lecturii”, organizat de FICE România și premiat cu Premiul de Excelență

,,Tudor Opriș” pentru diversitatea activităților prin care copiii au fost apropiați de universul

lecturii, și în acest an, la ediția a XVII-a a festivalului, Centrul de Zi ,,Casa Speranței,, a fost

unul dintre participanții activi la această veritabilă mișcare dedicată educației și cunoașterii

prin mijlocirea cărții și lecturii.

În confruntarea cu 1.750 de elevi, de la clasa pregătitoare la liceu, din 370 de școli

gimnaziale și licee din toată țara, copiii Centrului de Zi ,,Casa Speranței,, (singurul centru de zi

participant la nivel național), au avut satisfacția aprecierii talentului și priceperii lor, prin

obținerea a 10 premii valoroase:

Premiul I la secțiunile: piese de teatru,

o poveste originală și poezia și muzica

- tărâmul magic al artelor;

Premiul al II-lea la secțiunile: poezii

originale, desene inspirate din lumea

lecturilor (clasele I-IV), vizite la case

memoriale;

Premiul al III-lea la secțiunile:

poezii originale, desene, picturi și

colaje din lumea lecturilor (clasele

V-VIII);

Premiul special: Revista ,,Zori de Zi,,

a Centrul de Zi ,,Casa Speranței,,.

,,Muzicanții din Bremen”,

Carabașa Larisa, clasa a III-a

,,Doi cocoși”, 

Nicoi Ionuț, clasa a VII-a,,Capra cu trei iezi”,

Enache Beatrice, clasa a VII-a

DESENELE PREMIATE la Festivalul Național al Cărții pentru Copii ,,Bucuria lecturii,,

Ediția a XVII-a, 2021 (I.2.1. Subsecțiunea artistico-plastică– Desene inspirate de lumea

lecturilor, Coordonator Anca Popescu)

NOI SUNTEM CASA SPERANȚEI !



Prințesa războinică
de Claudia Pistol – 10 ani

Era o seară de vară ploioasă cu tunete și fulgere. Prințesa

războinică, pe care o chema Sofia, era singură în cameră și privea

pe fereastră cum pădurea, care înconjura palatul, se transforma

într-o pădure cu ramuri de argint și aramă.

În apropierea palatului locuia un pădurar care avea o fată foarte

frumoasă și un câine. Fata se juca toată ziua cu cățelușul prin

pădure. Deodată, fata pădurarului a văzut cum copacul pe care îl îngrijea s-a transformat într-un

copac înalt, cu multe ramuri. Fiecare ramură avea câte o poveste despre oamenii care traversau

pădurea.

Într-o zi s-a întâmplat ceva interesant. O prințesă războinică a coborât din copacul cel înalt cu

ramuri argintii. Era pentru prima dată când putea să coboare din copacul cu ramuri argintii, el

lăsându-și ramurile până la pământ. Era impresionată de pădurea care înconjura palatul, de

palatul care strălucea și de prințesa pe care a găsit-o lângă copac. Cele două au făcut cunoștință

și așa Sofia a aflat că pe prințesa venită o cheamă Ioana.

Cele două prințese s-au plăcut pe dată și au început să povestească despre aventurile lor.

Prințesa Sofia a povestit despre luptele la care a participat, cum s-a luptat cu zmei, balauri și cai

sălbatici. Prințesa războinică, Ioana a povestit cum s-a luptat cu balauri care erau fermecați,iar de

fiecare dată când le tăia un cap le creștea altul la loc și mai mare.

Cum stăteau ele la spus povești a trecut în zbor o pasăre mare, cu ciocul gros, și a răpit-o pe

prințesa Sofia. Prințesa Ioana a încercat să o salveze dar nu a reușit pentru că pasărea și-a luat

zborul. Prințesa Ioana a fugit în pădure după ea și s-a rătăcit.

Pasărea a dus-o pe Prințesa Sofia în regatul ei și a închis-o în Palatul de gheață, unde totul

era înghețat și rece. Prințesa s-a trezit , a doua zi și nu știa unde se află. A început să se plimbe

prin palat și nu a întâlnit nici o persoană. Cum stătea și se uita pe fereastră, admirând ținutul

înghețat, a apărut un ceainic și o ceșcuță, și au întrebat-o dacă dorește o ceașcă cu ceai cald.

Mirată prințesa îi răspunde că dorește și întreabă cum de poate vorbi. Atunci ceainicul îi spune

că, în palat, toate lucrurile vorbesc. Atunci prințesa Sofia a vrut să se convingă că este adevărat și

a cerut să fie plimbată prin tot palatul. Pe unde trecea, prințesa războinică, toate lucrurile

prindeau viață și se bucurau că în sfârșit au un vizitator, că de mult nu mai venise nimeni în

Palatul de gheață. Într-o cameră, cu uși grele, era închisă o pasăre mare și foarte frumoasă.

Nimeni nu avea voie să intre acolo, în afară de cel care o îngrijea.

Curioasă, prințesa războinică, a furat cheia și a intrat în camera unde stătea pasărea.

Pasărea s-a speriat când a văzut-o și a întrebat-o ce caută acolo, cum a putut intra și cine este.

( vezi continuarea)



Prințesa războinică de Claudia Pistol – 10 ani

( continuare)

Prințesa Sofia i-a povestit cine este și cum a fost răpită de către o pasăre mare cu ciocul gros.

Atunci pasărea i-a spus, să stea liniștită, că cea care a răpit-o este tatăl ei. De fapt, toate

păsările din palat sunt de fapt oameni și au fost vrăjite și de aceea tatăl ei a răpit-o pentru că

numai ea îi poate scăpa de aceea vrajă.

Prințesa mirată a întrebat cum poate ajuta iar pasărea i-a spus ce trebuie să facă. I-a spus că

trebuie să plece fără să o vadă cineva, să meargă până în pădurea cu ramuri de argint și să

rupă o creangă din copacul cu ramuri care conține câte o poveste, si că acolo sunt poveștile

lor de înainte de a fi vrăjiți. Zicând lucrurile acestea a atenționat-o să aibă grijă ce ramură

rupe, din copacul cu povești, pentru că numai o ramură este care rupe vraja. Zicând lucrurile

acestea, a rugat-o pe prințesă să se pregătească de drum. În ziua următoare, prințesa

războinică a plecat să rupă ramura care să rupă vraja. În drum spre pădurea de argint, s-

a întâlnit cu zmeii pe care i-a învins în luptă iar aceștia s-au oferit să o ajute cu două frunze

de argint în schimbul împăcării cu ea, Trecând printr-o vale unde era o fântână cu apă

fermecată, s-a oprit, a băut din aceasta și a umplut sticluța ei pentru a avea pe drum.

Și cum mergea și tot mergea, s-a întâlnit cu un pădurar care avea casa în

mijlocul pădurii. Pădurarul a întrebat cu ce poate să o ajute, iar ea a zis că nu are nevoie de

ajutor. Atunci pădurarul i-a dat un fluier fermecat cu care să fluiere când va avea nevoie de

ajutor. Prințesa i-a mulțumit pădurarului și a pornit la drum mai departe.

Mergând mai departe, s-a întâlnit cu căluții sălbatici cărora le era sete.

Prințesa le-a oferit apa ei și aceștia s-au oferit să o ajute. I-au spus, că atunci când va avea

nevoie de ajutor, să fluiere din fluierul pe care l-a primit de la pădurar.

S-a înserat când a ajuns la pădurea de argint și cum era deja noapte, nu vedea

ramura cu povestea care îi trebuia. Atunci a scos cele două frunze de argint primite de la

zmei, care au luminat ramura care avea povestea fermecată. Prințesa războinică a rupt

ramura fermecată, a băgat-o în sân și a vrut să plece dar, jos lângă copac, dormea un balaur

cu șapte capete. Ca să nu îl trezească, a suflat în fluier și au apărut căluții sălbatici, care

venind în zbor au luat-o din copac. Și ce să vezi? Pe unul dintre căluți era chiar prințesa

Ioana care, după ce s-a rătăcit în pădure, a fost salvată de caii fermecați.

Până dimineață, căluții sălbatici au dus cele două prințese la palatul de gheață, unde

fusese dusă când a fost răpită. S-au dus în mare grabă chiar la ușile grele și mari, dar ele erau

deschise și nici urmă de pasărea cea mare. Pasărea cea mare o aștepta în cea mai frumoasă

cameră a palatului, cu ceainicul și cu ceșcuța cu ceai cald pe masă, lumânările erau aprinse

iar focul trosnea în șemineu. Prințesa Sofia s-a apropiat de pasăre, a scos ramura de argint

fermecată și a atins cu ea ceainicul, care s-a transformat într-un bucătar, ceașca într-o

bucătăreasă iar pasărea într-un prinț înalt și frumos. În camera alăturată așteptau părinții săi

și toți curtenii scăpați de vrajă. În acest timp tot palatul revine la viața de dinainte, pregătind

și o mare nuntă la care au participat și părinții prințului,caii,zmeii, pădurarul și bineânțeles,

prințesa Ioana în calitate de domnișoară de onoare.

Și așa s-a terminat povestea prințesei războinice Sofia care alături de prințul

ei, copii, nepoți, și supușii lor au trăit fericiți la palat, până la adânci bătrâneți! Și am

încălecat pe o șa și v-am spus povestea mea.



Ma numesc Alexia și sunt nouă în Centru. Aș vrea sa spun

cateva cuvinte despre doamne si despre colegi, cat si despre

activitatile pe care le desfășor, aici in Centru.

Nimic nu se compară cu timpul petrecut în centru, pe care îl

petrecem cât mai util. O multime de cercuri si ateliere care imi

imbogatesc permanent cunostintele in toate domeniile care ma atrag

mai mult. Chiar daca sunt de putin timp aici, m-am integrat foarte

usor si bine.

Sunt încântată de cercul de muzică pentru că doamna îmi spune

că am o voce frumoasă, am învățat un cântec nou ( ,, Cântă cucu-n

Bucovina,,) și sunt mândră de mine cum îl cânt, la fel și doamna.

La cercul de pictură am participat la atelierul de design

vestimentar și șa expoziția ,,Dă valoare unei haine,, care a avut loc

la Centrul Cultural UNESCO.

Ce să vă mai spun de teatru! Sunt încântată că am primit un rol

în piesa Apolodor. Particip cu drag la repetiții, am învățat rolul

foarte repede, îmi place să fiu apreciată de doamne și de colegi.

În cadrul centrului avem și o sală dotată dotată cu calculatoare

unde se țin cercurile de informatică și limba engleză. Îmi doresc să

rămân în acest centru până în clasa a VIII-a și să spun și altor copii

de experiența trăită de mine, despre lucrurile minunate întâmplate

aici. Alexia Maria Ghibuși– 9 ani

EXPERIENȚE 
NOI

Cu ochii mari privesc,

La oamenii minune,

La cei ce ma iubesc

Eu astazi le pot spune:

Ce bine că vă am,

Ce bine ca sunteti!

Mă numesc Antonia, am 8 ani și

am venit la centrul de zi ,,Casa

Speranței,, de două luni. Aici am făcut

multe lucruri dar din toate cel mai

mult mi-a plăcut la cercul de picture.

De mică mi-a plăcut să desenez dar nu

avea cine să mă învețe de aceea m-am

bucurat tare mult că la centru pot de

acum să învăț să desenez pentru că am

o doamnă specială care mă ajută.

Cel mai mult îmi place să fac

portrete așa că primul meu desen aici a

fost portretul colegei mele de care am

fost foarte încântată cum mi-a iesit

pentru că doamna m-a învățat cum să

fac un chip de om. Vă prezint desenele

mele și sper să vă placă!

Antonia Nicole Dumitru – 8 ani



Mă numesc Mario, am 11 ani și m-am născut în

Spania. Am venit la Centrul de Zi ,, Casa Speranței,, în

luna august, unde am descoperit multe lucruri bune. Aici

am primit mult ajutor pentru a învăța să scriu și să citesc,

mi-am făcut prieteni buni, am învățat să cânt la tarabană

dar mai ales am descoperit că îmi place foarte mult să

fac machete.

Încă de mic îmi plăcea să îî privesc pe oamenii mari

cum repară sau construiesc diferite lucruri. La început nu

am avut încredere că voi reuși să fac asta, dar când m-am

apucat de treabă, am descoperit că pot construi singur

macheta propusă: o căsuță pentru păsări pe care doream

să o montez în balconul meu.

Mie îmi plac foarte mult păsările și să am grijă de ele.

Când eram mai mic am avut doi papagali care din păcate

mi-au murit. Acum sunt foarte bucuros ca am câțiva

porumbei care vin mereu la balconul meu să le dau de

mâncare și m-am gandit să le fac și un adapost.

Sper ca această căsuță să le fie de folos!

Mario Gangă Pancă-11 ani

EXPERIENȚE 
NOI

Lucrez aici de puțin timp, dar pot spune că m-am acomodat repede. Mă ocup de mai multe

activități cu copiii din acest centru de zi: dansuri, teatru, tarabane, limba engleză și abilitare

manuală, facem și machete 3D.

Numele meu este Manina și împreună cu copiii formăm o echipă puternică, care găsește

soluții de design ingenioase. Am învățat alături de ei, cum să ne descurcăm în orice situație.

Fiecare vine cu idei, pe care le discutăm împreună și aplicăm ce am descoperit, fapt ce ne aduce

mari satisfacții. Uneori chiar și o idee ce pare trăznită, la prima vedere, se poate să fie excelentă.

Spre exemplu, chiar ieri, o fetiță de doar 6 ani, în timp ce lucram la niște ornamente din hartie

glasată, a venit cu o idee, cum să le îndoim și lipim, astfel încât să se vadă din fiecare unghi, alt

model, atunci când le atârnăm în bradul de Crăciun. Creativitatea copiilor este uneori

extraordinară, atunci când le dai șansa să experimenteze.

Am publicat până în prezent 3 volume cu creațiile copiilor, iar acum strâng materiale pentru

un nou volum, pe care intenționez să îl public de 1 Iunie, Ziua Copiilor în 2022. Lucrez cu copii

de foarte multă vreme și mereu rămân uimită, de comorile din sufletele lor, de inocență și

bunătate, acolo unde te aștepți mai puțin.

Deși situația în care ne aflăm în acest moment, este problematică, fapt ce ne afectează pe

toți, dar în special pe copii, ei găsesc resurse, pentru a se adapta, fapt ce îmi dă speranțe, pentru

viitorul lor.

Și cum vorba lungă, este sărăcia omului, mă opresc și eu, nu înainte însă, de a vă face o

mărturisire. Sunt fericită că lucrez cu copiii de aici, pentru că ei sunt viitorul și speranța noastră,

într-o lume mai bună. Educator Manina Pentilescu



POIENIȚA FERMECATĂ

În poiana fermecată

Stau cu toții și privesc,

Cum albina cea micuță,

Este cea mai hărnicuță.

Melcul cară pe cărare

Casa mică în spinare,

Și cu teamă se gândește,

Cum furnica îl privește.

Animale de tot felul,

Vesele și jucăușe,

Toată ziua în poieniță

Stau la sfat la cafeluță.

Numai greierul cel mic

Este tare furios,

Că vecina lui furnica

Nu stă toată ziulica.

Iepurașii drăgălașii,

Stau cuminți în tufa lor,

Așteptând ca pe –nserat

Să se strângă toți la sfat.

Dar bondarul cel frumos,

Este tare furios,

Că la noi în poieniță

Nu găsește-o bondăriță.

Ana Enache – 10 ani 

PREMIUL al II– lea

Subsecțiunea literară –

Poezii originale, nivel II: 

clasele pregătitoare-IV

DULCE VARĂ

Vară, sora mea de suflet

Cu soare arzător,

Vii atunci când pomii, deja înfloriți

Îți dau de veste

Că vremea trebuie schimbată.

Vii cu zilele-nsorite,

Aducătoare de multă, multă lumină!

Razele fierbinți ale soarelui

Se întipăresc pe pielea mea albă,

Datorită ție...vară.

Și ...zilele de cuptor aduse de luna iulie le folosesc

Să mă întâlnesc cu tine,

Să te simt, vară sora mea!

Vară, tu ești anotimpul

Care îmi trezește sufletul adormit,

Care reușește să mă facă să vibrez și zi și noapte.

Dimineața privesc răsăritul soarelui,

Pe seară...apusul,

Iar în nopțile calde, stelele de-o frumusețe nemaiîntâlnită.

Te ador vară, rămâi sora mea, braț la braț, toată viața!

Beatrice Enache – 14 ani

PREMIUL al III-lea

Subsecțiunea literară –

Poezii originale, nivel IV:

clasele VII-VIII



Binele și răul. Două teme de reflecție a multor filosofi, teologi, oameni de știință dar

și a fiecăruia dintre noi. Despre bine și rău am cerut și noi părerea copiilor. Răspunsurile

lor aparent simple și spontane sunt însă de luat în seamă pentru toți cei care îi îndrumăm

și le ocrotim copilăria.

CE ESTE BINELE?  

• Să ajuți oamenii și pe cei din familie.

• E lucrul care ne-ar aduce fericire și 

mulțumire.

• E lucrul care aș vrea să mi se întâmple 

mereu.

• E acea stare care ne face să ne simțim 

bine, să fim veseli și să ne bucurăm. 

Dacă faci bine, bine primești.

• E ceva de care aș vrea să am parte.

• Un comportament de care beneficiază 

acel om și care îl liniștește.

• Este o faptă bună făcută de mine cum ar 

fi că am ajutat un om de pe străzi. 

• Binele înseamnă un lucru făcut din 

dragoste!

• E atunci când ajuți pe cineva

• Să fii alături de o persoană

• Binele înseamnă să fii bun cu alții

• E atunci  faci fapte bune, ajuți  oameni 

care sunt în nevoie, este ceva ce omul 

face atunci când altul  are nevoie de 

ajutor.

• Când nu faci prostii .

• Binele e ceva ce trebuie făcut.

• Binele este o stare bună.

CE ESTE RĂUL?

• Răul este să te bați cu copiii și să le 

vorbești vulgar.

• Răul ne aduce nemulțumiri.

• Răul este să mă îmbolnăvesc de COVID.

• Este să îmi pierd lucrurile personale și să

mă rătăcesc.

• Este ceva pe care nu trebuie să îl faci.

• Un comportament de care nu beneficiază

acel om și care nu îl liniștește.

• Este o faptă rea făcută de un om , să bați 

un câine de exemplu.

• Răul este când furi lucruri .

• Răul este atinci cînd înjuri, atunci cănd

acuzi una sau două persoane.

• Atunci când superi pe cineva

• Este o persoană care te înjură.

• Răul este bulliying-ul, folosirea

drogurilor, fumatul, bataia cu cineva.

• Să vorbesc urât, să mă enervez

• Când jignești, când lovești pe cineva, 

când nu asculți de părinți.

• Este ceva ce un om face din ură.

• Răul este când strici ceva.

• Răul este ceva care poate fi schimbat.

• Atunci când  rănești sau batjocorești pe 

cineva

• Să nu fii în pace cu nimeni, să urăști

Atunci când cineva mă jignește,mă ceartă și nu mă

înțelege

Să mă cert, să mă bat și să nu ascult de părinți.

Să mă bag între oamenii răi.

Să îmi fac prieteni de la care nu am ce învăța.

Să nu merg la școală.

Statul excesiv pe telefon și orele de somn pierdute.

Să îmi schimb comportamentul , să nu fiu influențată

de oamenii răi.

Să mă îmbolnăvesc.

Să mă cert cu alții.

Să mă bată cineva

Să nu mă pot duce la școală.

Să nu trec clasa.

Să nu termin școala.

Să mănânc dulciuri.

Să vorbesc urât, să nu îmi fac temele.

Să nu fie prietenii aproape de mine.

CE CONSIDERI CĂ E RĂU PENTRU TINE?



CE I-AI SPUNE UNUI OM BUN?

,, Nu trebuie să te schimbi. Să fii bun mereu! ”

,, Vrei să fii prietenul meu? ”

,, Continuă că așa vei ajunge departe!,,

Să fie în continuare bun.

L-aș încuraja.

Că e bine cee ace face și să continue.

,, Felicitări pentru tot ce faci bun! ”

Îi transmit mulțumirea mea pentru lucrurile bune

făcute.

,, Faci o treabă bună!

Să o țină tot așa, să nu se schimbe și să nu se lase

atras de lucruri rele ”.

,, Să continui faptele bune și să nu te gandești la

lucruri rele! ”

,,Felicitări! Așa să râmâi! ”

,, Să nu te schimbi! ”

L-aș lua în brațe.

CE I-AI SPUNE UNUI OM RĂU?

,,Trebuie să fii cuminte, nu să te bați și

să nu vorbești urât! Să împarți cu toți

copiii și să te joci cu toți.”

,, Păcat că esti asa! ”

Să se gândească mai mult la faptele lui..

I-aș spune să se oprească și l-aș întreba

motivele.

I-aș spune că nu face bine ceea ce face 

și să se oprească.

Să nu mai fure, să nu mai amenințe și

să nu mai fie răutăcios.

Să nu mai bată, să nu mai injure și să nu 

mai acuze persoanele.

L-aș opri să nu mai continue să facă

lucruri rele.

Să încerce să se controleze pentru că o 

sa fie mai bine. Să găsească activități

care îl liniștesc.

,, Să nu mai faci rău! Dacă în

continuare faci lucruri rele ți se va

întâmpla și ție! ”

Să se schimbe. Să fie mai bun. Să nu 

mai fie rău

,,Să îl iubești pe Dumnezeu!,,

,, Nu o să ajungi nicăieri dacă continui

ceea ce faci ! ,, Ar trebui să fii mai bun, 

să nu mai înjuri și nu mai da bulliyng!,,

,,Niciodată nu ai fost bun.,,

,,De ce nu te schimbi să fii și tu ca alții!

CE CONSIDERI CĂ E BINE PENTRU TINE?

Să fiu mereu bună și să împart mereu.

Să am prieteni credincioși.

Să învăț mai bine.

Să ajung la liceu.

Să termin liceul ca să mă angajez la IT.

Când fac bine oricui și sunt bună cu toți oamenii

din jur.

Să ascult de părinți, să învăț și să nu mă bag în

conflicte.

Să nu mă bag între oameni care se bat.

Să cresc lângă oamenii minunați și buni ca cei pe

care i-am întalnit în centru și școală.

Să merg la școală și să o țin tot așa.

Să am mulți bani.

Să fiu apreciat.

Să am sănătate și familia lângă mine.

E bine să fac sport, să mai las telefonul deoparte.

Să mă hidratez, să mănânc, să învăț lucruri noi, să

fiu cuminte, să vin la centru până în clasa a VIII-a.

Să mănânc sănătos, să învăț să citesc, să aflu

lucruri noi, să vin la centru, să îmi fac temele.

Să am prietenii lângă mine.

Să rămân așa cum sunt.

Mulțumim următorilor copii care au dorit

să își spună părerea despre bine și rău:,

Roberta Costache, Alexia Costache,

Mario Gangă, Maria Enache, Cristian

și Mihai Băltățescu, Ionela Ali, Mario

și Ionuț Romanescu, Cristiano Simion,

Antonia Dumitru, Darius Ploeșteanu,

Anais Păun, Larisa Carabașa, Ana

Enache, Claudia Pistol, Rareș Dima,

Denisa Stanciu, Alexia Ghibuși,

Evelinee Cozianu, Mihai Nicoi,

Beatrice și Daniel Enache, Darius Pălii,

Andrei Tărâță, Roberta Preda.



FRATELE CAL

Povestea mea e despre cei 11 măgari pe care îi puteți vedea în

desenul meu. Aceștia trăiau bine, fericiți în China până într-o zi

când au aflat că undeva, în lumea mare, pe alt continent, la un

capăt de țară, se află ,,Curcubeul Dorințelor”. Acest curcubeu,

atunci când ai ajuns la el, îți poate îndeplini orice dorință, cu

condiția să fie doar una și cea mai puternică pe care o ai.

Auzind măgarii de acest lucru, s-au hotărât să plece și să il

găsească, pentru că fiecare dintre ei avea o mare dorință. Drumul

nu a fost ușor pentru că din China au ajuns tocmai la Paris. Apoi au

trecut în Italia unde au întalnit în drumul lor, un dovleac și o vânătă

vorbitoare și și-au dat seama că sunt pe drumul cel bun. Dacă au

ajuns dovlecii și vinetele să vorbească, atunci se află exact în țara

fermecată a ,,Curcubeului Dorințelor,, .

Dar pentru a vedea un curcubeu, înainte, trebuie să treci prin

furtună. Așa le-au spus vânăta și dovleacul, sfătuindu-i să nu se

teamă, să fie puternici. Pentru că dorința lor era așa de mare, în fața

furtunii care se apropia, toți măgarii au prins aripi și au trecut cu

curaj prin furtuna care i-a luat pe sus și i-a dus ghiciți unde? La

acel capăt de țară, unde se înălța strălucind ,,Curcubeul Dorințelor

”.

Era într-adevar unic și magic acest curcubeu în fața căruia

fiecare și-a spus dorința. Primul măgar, a vrut să fie unicorn. Al

doilea, un star rock. Cel de al treilea măgar si al patrulea, au dorit

să fie dovleci dar nu ca oricare ci unul colorat și magic și altul

sclipitor. Următorul măgar a vrut să fie cățel pentru că e mai

distractiv și nu mai trebuie să care bagaje. Al șaselea măgar a vrut

un ghiozdan albastru magic care atunci cănd își dorea un lucru îl

găsea în el. Măgarul numărul șapte, a primit ce și-a dorit mai mult:

o grădină cu mulți trandafiri pentru că grădina lui era mereu uscată,

mucegăită și mirosea urât. Măgarul numărul opt și-a dorit să aibă

un robot care să călătorească prin spațiu și să îi aducă pietre

spațiale de pe unde a fost el. Cel de al nouălea măgar a dorit o

rachetă și un costum de astronaut. Cel de al zecelea măgar, a vrut

să fie bucătar și să facă cele mai bune mâncăruri din lume.

Singurul care si-a dorit ceva nu pentru el a fost măgarul al

unsprezecelea. Dorința lui a fost ca fratele său mai mare să se

transforme într-un cal, pentru că doar așa el poate evolua în cel mai

puternic măgar.

MORALA: Mai bine să ai o dorință înțeleaptă decât una care

să nu îți fie de ajutor!

Text și desene de Rareș Matei Dima – 10 ani



FATA ȘI PLOAIA

Era o dată ca niciodată o fată căreia îi plăcea mult ploaia.

De câte ori era tristă își lua cu ea umbrela, un accesoriu de care ea 

nu se despărțea niciodată și aștepta să vină ploaia. Atât de mult îi

plăcea ploaia, că era în stare să stea sub umbrela ei colorată, până 

i se udau pantofii în balta făcută de ploaie.

Cum stătea ea așa în ploaie, se gândea mereu că norii vor 

dispărea, soarele va străluci de după nori și pe cerul iar senin, o să 

apară un curcubeu. Numai că de fiecare dată, după ce ploaia se 

oprea, curcubeul nu apărea. 

De ce? Pentru că fata era tristă și nu era fericită. Dar ea

dintr-o dată s-a gândit ca poate dacă nu va mai fi tristă, va apărea 

și curcubeul pe care il dorea. Și atunci, fata a zâmbit cerului iar în

sufletul ei a simțit o mare bucurie. Și nu mică i-a fost mirarea că la zâmbetul ei, 

ploaia s-a oprit, soarele a răsărit și curcubeul i-a zâmbit! 

MORALA : Nu vei zări niciodată un curcubeu dacă

sufletul tău va fi mereu trist.

Text și desen de

Claudia Mihaela Pistol - 10 ani          

UNDEVA ÎN GALAXIE

Undeva, în galaxie câteva planete trăiau în pace și

prietenie.Soarele se învârtea voios în jurul Pământului

încălzindu-l cu razele sale, Luna strălucea și ea fericită în

Univers, Saturn se simțea mereu special și unic cu inelul

său iar Neptun deși mai îndepărtat, tot își mai făcea timp

să se vadă cu restul planetelor la petreceri și evenimente.

Totul mergea bine între planete, până în ziua când a

apărut Yozzo, un mic satelit rătăcit prin galaxie.

La început, Yozzo a dorit să le devină prieten dar planetele râdeau de el că e mic și nu îl

bagau în seamă. Nu îl invitau la petrecerile lor și îl țineau departe de ele, așa că Yozzo a

devenit foarte nefericit. Nici măcar să îl lase să graviteze în jurul lor și să se simtă și el

util la ceva. Dintr-un satelit bun, prietenos și blând , a devenit unul morocănos și rău.

Cu timpul, din cauza nefericirii sale, Yozzo a devenit rău și răzbunător, dorind să le strice

prietenia planetelor. Așa că, i-a spus Pământului că Soarele plănuiește să se mute lângă

Neptun și să nu îl mai încălzească pe el. Pământul atunci i-a cerul lui Saturn inelul său ca să îl

pună în jurul Soarelui să nu mai plece. Saturn nu i-a dat inelul său dar i-a spus Lunii ce a auzit

Pământul de la Yozzo. Atunci Luna, cea mai înțeleaptă dintre planete, a dat o petrecere unde

i-a invitat pe toți inclusiv pe Yozzo și l-a făcut să recunoască faptul că l-a mintiț pe Pământ

din dorința de a le strica prietenia.

Planetele s-au împăcat și si-au recunoscut greșeala că din vina lor Yozzo devenise rău.

De atunci, undeva în galaxie, un satelit pe nume Yozzo gravitează fericit în jurul Lunii,

prietena sa cea mai bună și înțeleaptă.

MORALA: Să nu fii rău și să nu râzi de cei mai mici decât tine pentru că, poate într-o zi,

aceștia se vor răzbuna. Text și desen de Larisa Andreea Carabașa – 10 ani



Am continuat proiectul ”Să ne cunoaștem țara”,

răsplătind și în acest an încercat munca copiilor și

rezultatele obținute de ei prin scurte excursii de o zi,

prilej de relaxare dar și de îmbogățire a cunoștințelor.

În lunile de vară am lăsat canicula din Bucureşti şi

ne-am bucurat de răcoarea muntelui, vizitând Masivul

Piatra Craiului unde, între crestele semeţe şi pereţii

impunători de stâncă stă ascunsă una dintre cele mai

frumoase comori din părţile Muscelului, peştera

Dâmbovicioara. Călătoria a continuat către un loc

încărcat cu multă istorie pe Dealul Mateiaş unde se

află Mausoleul, monument dedicat eroilor din

Războiul de Întregire Naţională dintre anii 1916-1918.

Copiii Centrului de Zi ”Casa Speranței” au pornit

apoi spre ținuturile dobrogene, traversând Dunărea cu

bacul, unde au poposit la mănăstirea Dervent, un loc

cu multă liniște și încărcătură spirituală, cu o poveste

care începe cu aproape 2000 de ani în urmă. Călătoria

a continuat spre mănăstirea Sfântul Andrei, unde se

află și vestita peșteră care i-a servit drept adăpost și

loc de rugăciune Sfântului Apostol Andrei.

O altă oprire a fost la Adamclisi la Complexul

Muzeal Tropaeum Traiani - Muzeul de Arheologie

unde copiii s-au putut bucura de piesele originale

expuse de la Monumentul Triumfal și de obiectele din

lut ce au aparținut așezării Traianenses Tropaenses,

piese din ceramică Hamangia din mileniul V a.Chr.

Un alt oraș vizitat de copii, a fost Galațiul unde au

descoperit în cadrul Complexului Muzeal de Științele

Naturii ”Răsvan Angheluță” lumea minunată a

plantelor și a peștilor exotici din sectorul Grădinii

Botanice, acvariile Muzeului și din incinta Grădinii

Japoneze, îmbogățindu-și astfel cunoștințele din

domeniul științelor naturii. Nu în ultimul rând, plină

de relaxare, uimire și o experiență de neuitat a fost și

vizita la Salina Slănic Prahova și la Muzeul Sării aflat

în vecinătate.



Copiii Centrului de Zi ,,Casa Speranței” cu sprijinul Asociației Everymatrix Kids

Academy, s-au bucurat de o experiență unică prin participarea la o excursie de o zi,

organizată la Parc Aventura- Brașov. Copiii au petrecut o zi minunată în acest loc de

recreere, au explorat frumusețile acestei zone, s-au întrecut la înălțime demonstrand că sunt

curajoși și au parcurs toate traseele fără probleme. Pentru mulți dintre ei acest tip de

activitate a însemnat depășirea limitelor și creșterea încrederii în sine, depășirea fricii de

înălțime, adrenalină, emoție și distracție. Într-un singur cuvânt această experiență o mai

putem numi și AVENTURĂ

Despre excursie și cum a fost ea, Denisa a ținut să ne scrie cu mai multe amănunte :

~ Experiența mea de călătorie ~

Bună tuturor!

Ma numesc Denisa si astazi va voi povesti cum a fost excursia la Parcul Aventura –

Brașov. Să începem!

Era miercuri, trebuia să ne întâlnim la șapte și jumătate, să fim în autobuz și să plecăm.

Am ales locurile in autobuz. Sincera sa fiu scaunele nu erau confortabile, nu prea am

putut dormi dar am facut-o pana la urma, drumul a durat 2 sau 3 ore sau chiar mai mult.

Ne-au pus brățările la mâini și apoi ne-am dus într-o cameră unde ne-au arătat cum să

facem traseele. Apoi, pe rând fiecare, în funcție de vârstă ne-am ales treseele, La început a

fost puțin greu, dar ne-am obișnuit. In cateva ore pe trasee ne-au obosit mainile asa ca ne-am

hotarat sa plecăm si oricum timpul ne expirase.

Era o terasă lângă intrare, așa că ne-am oprit acolo unde am băut limonadă și am

mâncat pizza, care era gustoasa, destul de ok dupa parerea mea.

Apoi ne-am întors în autobuz și am plecat cu toții acasă. Pe drumul de întoarcere , am

putut admira crucea de pe masivul Caraiman, fiind impresionați de măreția peisajului

montan. Cam asta a fost…

Sper că v-a placut relatarea mea despre excursie și să ajungeți si voi la Parc Aventura. 

Denisa Stanciu – 11 ani



Numele meu este Evelinee, cu doi e.

În urmă cu trei luni am început să intru pe tik tok. Trebuie să recunosc, chiar m-am

îndrăgostit de această aplicație. Pentru prima oară, am văzut la tatăl meu pe telefon, l-am

rugat să-mi instaleze și mie aplicația și de aici a început nebunia.

Dependența s-a creat foarte ușor. Intrând pe tik tok, am găsit foarte mulți cunoscuți.

Marea majoritate se strâmbau, dar o făceau în moduri creative, cu farmec hazliu. La

început vizionam filmulețe la alte persoane, apoi am început să creez și eu filmulețe

haioase, împreună cu fratele și verișoarele mele. Am fost surprinsă că multă lume a

reacționat la ce postam eu. Mi se părea că oamenii obișnuiți deveneau actori, la fel și eu.

Pot spune că a devenit pasiune.

Îmi ocupă mult timp această activitate, de aceea încerc s-o las pentru vacanțe, să fiu

mai atentă la activitățile școlare. Până atunci îmi fac o listă cu ce noutăți să apar, să

impresionez pe toată lumea. Cei care mă vor urmări să creadă că sunt o mică vedetă. Vă

sfătuiesc și pe voi să încercați!

Haideți pe TIK TOK!!!

TIK TOK-UL ESTE VIAȚA MEA

Sunt fetița TIK-TOK,

Inteligentă foc.

Fac TIK TOK cu mine

Și mă strâmb ca tine.

TIK TOK este prietenul meu,

Mă întâlnesc cu el mereu,

Facem filmulețe, le postăm

Și ne amuzăm.

Și bunica face TIK TOK

Este haioasă foc.

Eu nu-i zic nimic,

Îmi place că e șic.

Sunt fană TIK TOK.

Hei! Aștept pe cineva?

Se-aude la ușă cioc-cioc.

Bravo! A sosit TIK TOK!

Cozianu Evelinee - 8 ani



NOI SUNTEM CASA SPERANȚEI !

,, Dă valoare unei haine!”, astfel s-a intitulat expoziția de modă și design vestimentar 

organizată în luna octombrie, în colaborare cu Centrul  European Cultural și de Tineret 

pentru UNESCO octombrie . 

În cadrul expozoției au fost expuse peste 40 de lucrări realizate în cadrul atelierului de 

pictură al Centrului de Zi „Casa Speranţei”,  în urma unui proiect desfășurat în lunile august-

septembrie 2021, la care au participat un număr de 16 copii cu vârste cuprinse între 7-14 ani 

coordonați de educator Anca Popescu, inițiatoarea proiectului.

Alături de dobândirea unor noțiuni de educație plastică și design vestimentar, tehnici, 

materiale și instrumente de lucru, atelierul a contribuit la reciclarea creativă a unor obiecte 

vestimentare și valorificarea talentului celor care le-au realizat.

Un proiect pe care îl putem trece la realizările anului 2021 și care a fost primit cu mare 

entuziasm de către copii, mulți dintre ei considerându-l cel mai deosebit lucru pe care l-au 

învățat în acest an în cadrul atelierului de pictură. 



IUBESC CRĂCIUNUL

Dintotdeauna am iubit Crăciunul cu intensitate pentru că:

- Bunica mea spunea cea mai frumoasă poveste despre Nașterea Domnului nostru Iisus

Hristos și m-a făcut să cred cu putere în religia noastră, care va fi reușit să-mi

călăuzească toată viața și să mă protejeze.

- Simt că timpul se oprește în loc și am răgaz să mă gândesc la tot ce e mai bun și mai

frumos, am timp să-mi fac promisiuni și planuri de viitor.

- Avem cele mai frumoase tradiții din lume: colinde, costume populare, bradul

împodobit, omul de zapadă și fascinantul ,,Moș”.

- Primesc cele mai de suflet cadouri și mă simt tot copil.

- Mirosul de cozonaci, scorțișoară și portocale, de brad și lumânări parfumate.

- Vitrine strălucitoare, străzi luminate și împodobite.

- Spiritul lui, culorile lui, pentru că oamenii sunt mai buni, chiar și pentru puțin timp.

- Uneori mi se pare că nu merit atâta bucurie, așa că sunt plină de recunoștință pentru

ce mi s-a oferit timp de un an.

Nu mi-aș putea închipui cum ar fi fără sărbătoarea de Crăciun….și nici nu știu

cine ar putea.

Educator DRAGNEA GABRIELA

Crăciunul altfel 

A fost odată într-un sat, un Moș bătrân, cu barbă albă.  Copiii satului îl îndrăgeau 

foarte mult, și într-o zi, din cer, în loc de fulgi de zăpadă, au început să cadă, petale de 

flori.

Copiii satului s-au minunat, este cumva o magie? Iar Moșul a spus: ,, Aș vrea ca 

acest Crăciun să fie magic!,, Râsetele copiilor au umplut ulițele satului. Copiii zburdau 

printre petalele de flori, care cădeau pe pământ. 

În locul zăpezii, pe pământ se așternuse un covor multicolor de primăvară. 

Soarele ardea din nou pe cer iar pomii începuse-ră să își arate mugurii.Intr-adevăr, 

Crăciunul era altfel! 

Dar totul părea ciudat pentru copii. Crăciunul fără zăpadă, sau țurțuri ce atârnau 

de streșinile caselor, fără mirosul de cozonaci, fără oamenii de zăpadă,  fără săniuțele 

care zburau pe derdeluș, în râsetele copiilor, nu mai avea acel farmec, inegalabil. 

Așa că au cerut Moșului să aducă iar zăpada. Pentru că fiecare anotimp are 

frumusețea lui iar Crăciunul nu poate să devină altfel. 

Educator Liliana Preda 
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Schimbare de roluri

Eu și fratele meu așteptăm pe Moș cu nerăbdare căci vine Moș Crăciun! Și odată cu

el, vine Crăciunul. Așa că am zis noi să învățăm și ceva colinde, să ne treacă Moșul pe lista de

cadouri.

- Marine, hai mă să învățăm și noi colinde, să fim mai buni, este regula de aur a

oricărui om. Hai să fim NOI! Uite am putea să o ajutăm pe bunica la cărat lemne, să

încălzească soba din camera mare.

- Dar de ce face bunica focul în camera mare?

- Cum de ce mă? Vine Moș Crăciun!

- Crezi mă? Mai bine stau liniștit. La câte prostii am făcut, cred că nu primesc nici

două cepe degerate, așa că nu ajut la cărat lemne.

- Cum mă, nu vrei să fii bun, să faci fapte bune? Măcar acum în Ajun de Crăciun. Nu

te lăsa ispitit de cine știu eu cine!

- Mai bine învăț o colindă:

,,Moș Crăciun cu plete dalbe,

A sosit printre nămeți

Și aduce daruri multe

La fetițe și băieți”

- Cred că nu ți se potrivește, ai învățat-o degeaba.

- Eu am să compun pentru Moș Crăciun ceva la modă:

,,Moșule, bun, bună seara, bine ai venit!

Crăciunul a sosit și eu vreau să te colind!

Cuminte eu am fost, de toate-am învățat,

Te rog Moșule dragă, vino neapărat!”

-Ce colind este ăsta mă? Forțezi mâna Moșului să-ți aducă daruri? Nici cuminte nu ai

fost și de învățat ce să mai zic...

-Bine mă, tu ești fratele meu și nu ții cu mine?

-Hai măi bine, să nu ne certăm! Să îl șteptăm pe Moș Crăciun în liniște. Și așteptând

ei așa, îi luă somnul. Auziră ușa de la intrare.

-Scoală mă că a venit Moșul!

Dând fuga la ușă, descoperiră două nuielușe și câte o pereche de ciorapi rupți puși

în ghete. Se uitau mirați și nu înțelegeau nimic.

-Ce e mă, am încurcat noi Moșii sau ei au încurcat programul de cadouri?

-Nu știu frate, dar cred că la cât ne-am codit noi și la cum ne-am purtat, asta

meritam.

-Cred că au inversat rolurile Moșii. A venit Moș Nicolae în loc de Moș Crăciun?

-Mă eu cred că anul acesta chiar trebuia să fie un altfel de Crăciun! Poate așa ne

mai schimbăm și noi și devenim altfel de oameni. În viață nu trebuie să avem numai așteptări

de la alții ci și de la noi.

Dorim tuturor Crăciun liniștit!

Educator Dorina Costea
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Iată ce pot face două mâini dibace !

Deja a devenit o tradiție la Centrul de Zi ,,Casa Speranței,, ca în așteptarea lui Moș

Niculae, copiii centrului să pregătească pentru copiii care nu au ascultat de părinți de-a

lungul anului, frumoase nuielușe pictate și împodobite de ei. Legenda nuielușei lui Moș

Nicolae a plecat de la o faptă a Sfântului Nicolae, episcop de Mira care l-a pedepsit pe

ereticul Arie, dându-i o palmă. De aici a rămas în tradiție ca Moș Nicolae pentru copiii

neascultători, să aducă în ghetuțe nu daruri ci câte o nuielușă din ram de măr. Pentru

copiii Centrului de Zi ,,Casa Speranței,, , nuielușa constituie însă doar un prilej de

păstrare a tradiției și de transmitere a sa mai departe. Pornită în anul 2006, pictarea

nuielușelor a constituit pentru fiecare generație de copii un prilej de bucurie. Iată că

povestea continuă și în 2021…



Sfârșit de an 2021:

Ce a însemnat pentru mine centrul de zi în acest an?

Pentru mine centrul de zi a

înseamnat locul unde m-am

întâlntt cu colegii mei, unde am

putut face multe activități, unde

îmi dezvolt interesele și talentele.

Aici fac lecții dar și dansez, cânt

la tarabană, pictez, fac multe

lucruri noi care îmi fac plăcere și

care îmi vor folosi în viață.

Cristiano Simion – 10 ani

Pentru mine, centrul de zi m-a 

ajutat să învăț la școală.

Roberta Ionela Costache – 13 ani

M-a ajutat să citesc și să scriu mai 

bine. Alexia Adina Costache – 10 ani

La centrul de zi mi-am făcut

prieteni, am învățat mai bine

și să fiu mai educată.

Maria Enache – 9 ani

A însemnat mult pentru faptul

că am putut să fac excursii.

Ana Enache – 10 ani

Un mare ajutor pentru școală și

pentru mine, fiindcă doamnele mi-au

fost alături și m-au ajutat.

Mihai Nicoi – 14 ani

În acest an centrul de zi mi-a oferit

ajutorul pentru efectuarea temelor, am

fost în mai multe excursii, am vizitat

muzee și case memoriale.. Larisa

Carabașa – 10 ani

Centrul pentru mine este o a doua casă care 

mă face să îmi dau interesul mai mult la 

școală. Roberta Preda – 10 ani

M-am simțit ca acasă, am învățat 

lucruri noi. 

Evelinee Cozianu – 8 ani

În acest an ca și în ceilalți, mi-a fost o a doua

casă, a însemnat timp frumos petrecut alături de

colegi și doamne. Denisa Stanciu – 11 ani

O familie mai mare.

Daniel Enache – 7 ani



Pentru mine, centrul de 

zi m-a ajutat să învăț la 

școală. Roberta Ionela

Costache – 13 ani

Locul unde am învățat multe lucruri. 

Mario Gangă – 11 ani

Locul unde îmi fac teme și 

socializez. 

Mihai Băltățescu – 13ani

Locul în care am învățat și mi-am

facut temele cu ajutorul educatorilor..

Cristian Băltățescu – 13 ani

Centrul de zi înseamnă pentru 

mine o a doua casă. 

Geanina Ionela Ali – 11 ani 

Centrul de zi a însemnat pentru mine o a

doua casă. În centru am învățat multe lucruri

la cercul de teatru, pictură, muzică, dans,

literatură. Claudia Pistol – 10 ani

La centru a fost bine : ne-am plimbat în vacanță,

ne-am făcut prieteni, ne-am făcut temele, am

învățat lucruri noi.

Alexia Maria Ghibuși – 9 ani

Un loc interesant. 

Rareș Dima – 10 ani

Centrul e ca o familie cu mulți 

copii. – Darius Pălii 6 ani

A însemnat foarte mult în acest an ca

progres, pentru că doamnele de la

grupă sunt mereu lângă mine.

Mario Romanescu – 12 ani

Am învățat lucruri noi, am cunoscut copii, mi-

am făcut prieteni noi. Ionuț Romanescu – 9 ani

Sfârșit de an 2021:

Ce a însemnat pentru mine centrul de zi în acest an?



Poate că unii dintre noi suntem întristați de situația actuală, dar putem descoperi că

acest Crăciun are șansa de a deveni cel mai plin de bunătate și de suflet dintre toate de

până acum.

Așa că în acest an mi-am propus să fiu spiridușul Moșului și să trimit câte un cadou

bunicilor mei, pentru a simți și ei bucuria pe care am simțit-o și eu în fiecare an și să

devină și ei copii pentru o zi.

Și așa am făcut. Când bunicii m-au trimis la cumpărături, eu mi-am luat banii din

pușculiță și i-am cumpărat bunicii un șal foarte frumos și călduros, iar bunicului un ceas

cu cuc, pe care să-l vadă mereu și să-și amintească de mine.

Dar nu m-am oprit aici și în zilele următoare, când veneam de la școală, m-am oprit

și am luat și alte cadouri : pentru fratele meu un urs mare de pluș pentru că și eu am

primit unul când am fost mic ( îl chema PUKY ); apoi mi-a venit o ideie: unchii mei vor

primi în dar de la mine un hamster pe care l-am,, cazat” la prietenul meu cel mai bun

până în Ajun.

În toiul pregătirilor de Crăciun, nimeni n-a observant surprizele pe care le făceam.

Dimineața , după Crăciun, toata familia mea a rămas fără glas la vederea cadourilor

făcute de mine, nu se așteptau și nu știau cum să-mi mulțumească.

Când am văzut uimirea și bucuria de pe chipul lor, am știut că am avut o idee genială.

Mario Pancă – 11 ani

În acest an , mi-am propus să petrec un Crăciun altfel pentru

că așa sunt vremurile, dar în același timp, să nu mă întristez că nu o

să pot pleca la munte.

Am început pregătirile:

-am făcut invitații vesele și colorate pentru toată familia.

-am cumpărat papuci pufoși pentru că musafirii trebuie tratați cum 

se cuvine.

-am cumpărat multă ciocolată și turtă dulce.

A început petrecerea: cu masa plină de bunătăți, cu cântece și 

multă voie bună, cu plimbări prin zăpadă și bătaia cu bulgări.

N-am dormit toata noaptea. În sfârșit a venit Moșul cu sacul plin 

de cadouri, dar din tot ce am primit nimic nu era pe gustul meu. 

Atunci mi-a venit o idee genială: am încuiat ușa, iar pe Moș l-am 

ascuns în dulap până la Crăciunul viitor și l-am lăsat să se gândească 

ce cadouri sunt pe gustul meu.                                                                                                                            

Darius Ploeșteanu - 10 ani
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POVESTE  DE CRĂCIUN

Se lasă seara, fulgii de nea cad pe jos și țes un imens covoraș argintiu. Mă uit pe fereastră și

am impresia că acoperișurile caselor par învelite în spumă de lapte iar copacii păreau niște

acadele uriașe. Eu stau lipită de geam, cu ochii la derdeluș, doar, doar să văd sania moșului

trasă de reni. În casă, agitație mare. Mama pregătește bunătăți , iar verișoara mea face fursecuri

în diferite forme și încălzește laptele pentru moșul.

Bradul este împodobit . Casa este încărcată cu mii de beculețe care să-i lumineze calea

moșului. Totul este pregătit, doar moșul se lasă așteptat. Copiii au pornit pe la uși cu colindatul

și am plecat și eu cu ei. La întoarcerea acasă sunt convinsă că vreau să îl aștept pe moșul, să îl

servec chiar eu cu lapte și fursecuri, să-l întreb cum sunt ceilalți copii de pe planeță și dacă a

fost deja la prietenii mei. Mă gândeam să îi arăt și camera mea, însă mama mă cheamă să mă

pregătesc de culcare. Îmi iau pijamalele privind lung spre brad. Timpul trece și încep să cred că

în loc de Moș Crăciun o să vină, Moș Ene pe la gene. Abia îmi mai pot ține ochii deschiși.

Oare, de această dată, îl văd pe moșul?

E dimineață și toată lumea forfotește prin casă iar colindele se aud pretutindeni. Mă grăbesc

să ajung cât mai repede în sufragerie, la brad. O mulțime de cadouri așteptau să fie deschise.

Când despachetam cadourile, îi mulțumeam moșului, pentru frumoasele cadouri și imi

spuneam în gând: ,, Iar l-am ratat, pe moșul, și anul acesta!”

Larisa Carabașa -10 ani

UN ALTFEL DE CRĂCIUN

Într-o zi de decembrie Antonia primește un telefon prin care este anunțată că a câștigat o

excursie în țara lui Moș Crăciun . Antonia uitase că în urmă cu o lună jucase la o tombolă cu

cele două prietene ale ei, Daria și Ioana. Aflând vestea cea mare, le-a sunat imediat pe cele

două prietene, ale sale, să le spună că vor pleca în excursie, în țara lui Moș Crăciun. Au stabilit

ca în ziua următoare să se întâlnească toate trei pentru a lua trenul spre destinație.

Fetele erau foarte fericite că vor vedea țara lui Moș Crăciun. Își făcuseră foarte multe

planuri ce să-l întrebe pe moșu, ce cadouri să le aducă, să îl ajute pe moș la împachetat

cadouri și multe alte lucruri. Antonia voia să se joace cu renii iar Daria voia să se plimbe cu

sania fermecată a moșului.Toate trei erau foarte fericite că vor petrece un Crăciun de neuitat.

Au cumpărat bilete și s-au urcat în tren, și-au ocupat locurile și așteptau nerăbdătoare să plece

trenul din gară. În sfârșit trenul s-a pus în mișcare. După un timp a venit controlorul pentru a

verifica biletele, iar acesta le-a spus că nu este trenul spre țara lui Moș Crăciun și că au greșit

trenul. În această situație nu aveau ce face iar controlorul le-a spus că dacă vor coborî la stația

următoare pot lua un alt tren spre destinația dorită. Zis și făcut. Când s-au văzut în trenul cu

destinația corectă , s-au așezat pe locurile lor și priveau pe fereastră. Cum stăteau așa liniștite

au adormit și fiecare a avut un vis, în care renii au venit și le-au luat și au fost duse în țara lui

Moș Crăciun. Dar renii nu erau cei adevărați ci erau reni vrăjiți iar ele au fost transformate în

spiriduși ai lui Moș Crăciun. Erau atât de ocupate, în fabrica de jucării a moșului, dar erau

foarte bucuroase că pot participa la confecționarea jucăriilor pentru toți copiii din lume. Când

s-au trezit, erau într-un ținut ca din povești, plin de zăpadă cât vedeai cu ochii. Erau atât de

fericite și bucuroase că vor trăi clipe de neuitat și vor avea ce povesti acasă.

Claudia Pistol -10 ani



În noul an îmi propun să învăț să cânt la chitară și să

fiu mai activă atât la școală cât și acasă.

Denisa Stanciu – 11 ani

Pentru anul 2022 îmi propun să mă joc cu copiii 

și să am mai mulți prieteni. Rareș Dima – 10 ani

În anul viitor îmi doresc să merg la cursuri de balet,

să iau note bune în continuare, să mă trezesc

devreme, să particip la toate activitățile și să am o

dispoziție bună. Alexia Maria Ghibuși – 9 ani

În anul care vine îmi propun să citesc, să fiu mai 

atentă și mai cuminte. Evelinee Cozianu – 8 ani

I-am întrebat pe copii ce își propun să realizeze și cum și-ar dori să fie în anul care

vine? Obiectivele lor sunt poate diferite dar majoritatea au la bază dorința de a învăța mai

bine, de a se perfecționa , de a progresa, de a își pune în valoare pasiunile și interesele. De

aceea si noi, cei care îî îndrumăm ( părinți, profesori, educatori) ne propunem ca obiectiv

major pentru noul an, susținerea lor , încurajându-i mereu și bucurându-ne alături de ei, de

fiecare realizare a acestora.

În anul ce urmează îmi propun să 

intru la liceu și să fiu mult mai 

serioasă.  Beatrice Enache – 13 ani

In anul 2022 școala este prioritară și aș

dori să fiu la fel de fericită ca în anul

2021. Claudia Pistol – 10 ani

În anul care vine îmi propun să fac gimnastică

și să fiu mai bună.Ana Enache – 10 ani

În anul care vine îmi propun să termin clasa a

IV-a cu rezultate foarte bune, să vizitez locuri

noi și să învăț mai mult la limba engleză.

Larisa Carabașa – 10 ani

Pentru anul 2022 îmi propun să fac o 

trupă de dansuri și să am tot 11 ani. 

Geanina Ionela Ali – 11 ani 
În anul care vine îmi propun să învăț cât mai mult

și să fiu mai silitor. Mihai Băltățescu – 13 ani

În anul care vine îmi propun să învăț mai mult

și să fac sport. Cristian Băltățescu – 13 ani

Pentru anul 2022 îmi propun să învăț

mai bine, să fiu mai cuminte, să nu mai

port mască și să nu mai fie pandemie.

Maria Enache – 9 ani

În anul care vine îmi doresc să fac un mare om de 

zăpadă, să se nască nepotul meu și sper să fiu mai 

cuminte.Alexia Adina Costache – 10 ani 

În anul următor voi face cursuri de

unghii și voi fi mai bună la

învâțătură.Ionela Costache – 13 ani

Vreau să mă joc jocuri noi și să fiu mai în vârstă. 

Daniel Enache – 7 ani

Vreau să fac o petrecere cu copiii buni,

să fiu mai slab și mai mărișor,să am 7

ani. Darius Pălii – 6 ani

În anul următor îmi propun să joc într-o piesă de 

teatru și să fiu mai înțelept. Andrei Tărâță – 9 ani

Vreau să ajung cu bine în clasa a V-a și

în 2022 să fiu mai ambițios..

Cristiano Simion – 10 ani

Îmi doresc să reaiu fotbalul și să fiu mai

înțelegător.. Ionuț Romanescu – 9 ani

În anul care vine îmi propun să devin

cuminte Darius Ploeșteanu – 10 ani

În anul care vine îmi propun să  fac o 

expoziție de portrete și să fiu ea mai fericită 

fată. Antonia Dumitru – 8 ani
Scopul meu este să nu scad la învățătură, să

muncesc mai mult pentru a ajunge unde îmi

doresc, să ascult de părinți și de doamne.

Mario Romanescu – 12 ani

În anul care vine îmi propun să ajung 

profesoară de balet dar și de muzică și 

fotografie . Roberta Preda – 10 ani


