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Copiii vor aceleași lucruri pe care ni le dorim și 

noi. Să râdă, să fie provocați, să fie distrați și 

încântați. – Dr. Seuss 
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Clasa Pregătitoare A 
Profesor pentru învățământ primar: Cristina Iluna 

Clasa Pregătitoare B 
Profesor pentru învățământ primar: Ioana Lazăr 

Clasa Pregătitoare C 
Profesor pentru învățământ primar: Carmen Stana 

Clasa Pregătitoare D 
Profesor pentru învățământ primar: Alina Suciu 

Clasa I A 
Profesor pentru învățământ primar: Andrea Mijloianu 

Clasa I B 
Profesor pentru învățământ primar: Gabriela Iancic 

Clasa I C 
Profesor pentru învățământ primar: Lavinia Farcaș 

Clasa I D 
Profesor pentru învățământ primar: Daciana Olariu 

Clasa a II-a A 
Profesor pentru învățământ primar: Andreea Moraru 

Clasa a II-a B 
Profesor pentru învățământ primar: Monica Szabo 

Clasa a II-a C 
Profesor pentru învățământ primar: Aphrodita Bartiș 

Clasa a II-a D 
Profesor pentru învățământ primar: Delia Stana 

Clasa a III-a A 
Profesor pentru învățământ primar: Georgeta Neamț 

Clasa a III-a B 
Profesor pentru învățământ primar: Corina Katay 

Clasa a III-a C 
Profesor pentru învățământ primar: Alexandra Orădan 

Clasa a IV-a A 
Profesor pentru învățământ primar: Anca Kelemen 

Clasa a IV-a B 
Profesor pentru învățământ primar: Alina Duca 

Clasa a IV-a C 
Profesor pentru învățământ primar: Cristian Szabo 
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Clasa Pregătitoare B 

Profesor pentru învățământ primar: Ioana Lazăr 

 
A - AUTENTICI 
L - LOIALI 
B - BINEVOITORI 
I - INGENIOȘI 
N - NEÎNFRICAȚI 
U - UIMITORI 
Ț – urmând același ȚEL 
E – ENTUZIAȘTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVOCARE: Colorează albinuța! 
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Clasa Pregătitoare C 
Profesor pentru învățământ primar: Carmen Stana 

 

Ziua Părintelui 
     Pentru o inimă sănătoasă, astăzi am zâmbit mult împreună cu 
doctorul tătic, în cadrul unei activități despre sănătate. 
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Clasa Pregătitoare D 
Profesor pentru învățământ primar: Alina Suciu 

 

,, O AVENTURĂ LA POL” 
 

,, Săniuța minunată 
Ne duce la Pol îndată! 
Pe zăpadă alunecăm, 
Pinguinii îi salutăm!” 

 
Micuții școlari din clasa 

Pregătitoare D au pornit într-
o călătorie minunată la Pol, 
pentru a învăța litera ,,P”.Au 
cântat,s-au jucat cu animale 
polare, au confecționat 
pinguini și au dansat ,,Dansul 
pinguinului”. 

 
 
Ce frumos e să înveți lucruri noi! Fericirea se vede pe chipurile 

lor! 
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Clasa I A 
Profesor pentru învățământ primar: Andrea Mijloianu 

 

 

 

 

 

Ceainăria din 

clasă 
 

 

 

 

     Elevii clasei I A au avut parte, înaintea vacanței de iarnă, de o 

experiență frumoasă, fiind invitați la un ceai și o felie de cozonac. 

Astfel, sala de clasă s-a transformat într-o ceainărie unde amestecul 

de miresme, carte și ceai cald au devenit cheia spre tărâmul 

imaginației. 
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Clasa I B 
Profesor pentru învățământ primar: Gabriela Iancic 

 

Primii pași în programare 

 În luna octombrie a anului 2022, țichindeii din clasa I B au 
participat pentru prima dată la Săptămâna europeană de cod, fiind 
înscriși la trei activități.  

             În cadrul primelor două activități, „Let's start the coding 
adventure!” și „Unplugged Pixelart coding” au făcut primii pași în 
programare, codificând fără a utiliza computerul.  

 

 

 

 

               În a treia activitate, „Să 
curățăm oceanul de deșeuri!”, au 
programat un roboțel, inteligență 
artificială, să curețe oceanul de 
deșeuri. Au ajuns, pe rând, la 
computer și l-au învățat pe roboțel să 
deosebească vietățile marine de 
deșeuri. 
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 Pe lângă faptul că au petrecut câteva ore interesante, au învățat cât 

de important este să fii perseverent și să exersezi până reușești. 

 

 

    Acum, țichindeii din clasa I B așteaptă nerăbdători următoarele 

provocări. 

 

 

PROVOCARE: 

Desenează și tu folosind 

PixelArt!
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Clasa a II-a A 
Profesor pentru învățământ primar: Andreea Moraru 
 

      Elevii clasei a II -a A au folosit elemente din natură precum 

frunze, pietre, crenguțe și altele pentru a realiza o formă de artă în 

care focusul este pe proces, și nu pe produsul final. Arta tranzientă 

este un concept folosit în cadrul pedagogiilor care promovează 

conectarea copiilor cu natura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elevii au rămas cu fotografiile 

și cu creativitatea stimulată. 
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Clasa a II-a B 
Profesor pentru învățământ primar: Monica Szabo 
 

Activitate de explorare a mediului 

"Corpul uman" 
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Clasa a II-a C 

Profesor pentru învățământ primar: Aphrodita Maridana Bartiș 

 Elevii clasei a II-a C sunt creativi, atenți și foarte drăguți. Cu 

ocazia Zilei Școlii au desenat, au cântat și au scris cum au putut ei mai 

bine. Vă prezentăm o parte din lucrările lor. 

„Școala mea” 

 Școala mea nu e la fel, ea se schimbă mereu. 

Aici e școala unde am reușit să îmi fac mulți prieteni. Mă bucur să mă 
întâlnesc zi de zi cu colegii mei cu care mă înțeleg bine și cu doamna 
învățătoare care e ca o mamă pentru noi, într-o școală cu o istorie 
atât de importantă.  

Elsa Venț 

Clasa a II-a C (2022) 
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    David Onica ne arată cum i se pare lui școala de ieri cu elevul de 

azi, utilizând metode învățate la cursurile de informatică. 

 

 Iuliei Șandor îi place să 

citească și să scrie. 

Cățelușul școlar 

Azorel este elev, 

La vechea școală de căței. 

Este foarte iscusit, 

Note bune a primit. 

Școala îi va da în dar 

Visul de a fi veterinar. 
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Clasa a II-a D 
Profesor pentru învățământ primar: Delia Stana 
 

Călătorie pe tărâmul fermecat al imaginației 

 

 

Elevii clasei a II – a D   

au înțeles importanța  

socializării și a muncii 

în echipă  în contexte 

diferite pentru 

dezvoltarea unor 

trăsături  de caracter  

potrivite. 

 

Scena  1, Dubla  1 
3, 2, 1 – Acțiune! 
Vizionare film: „Spiridușii cofetari” 
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Clasa a III-a A 
Profesor pentru învățământ primar: Georgeta Neamț 

 

 

 

Școala mea                                                     La școală                                                              Școala mea 
          de Senaci Eric                                               de Dohangie Aleksei                                           de Botiș Mario 
Astăzi școala ne învață                          Dimineța mă trezesc,                                     Eu mă duc la școală bucuros, 
Tot ce este bine-n viață.                       Îmi iau hainele în poală,                                 Dornic să învăț ceva frumos, 
Să citim să socotim,                               Iau dejunul și zâmbesc.                                  Ea ne dă biscuiți și lapte, 
Lumea toată s-o trăim.                         Am un scop: să merg la școală.                     Ca să învățăm și mate. 
 
Plantele să le studiem                          Fiindcă-acolo ai colegi,                                    Doamna noastră învățătoare, 
Animale să vedem,                                Ai pe doamna învățătoare.                             Ne așteaptă nerăbdătoare, 
Munții să cutreierăm                            Poți prietenii să legi                                          Ea ne învață să citim, 
Mări, oceane învățăm.                         Și să-nveți. Îmi place tare!                               Să scriem, să socotim.      

Școala mea dragă                                      Școala mea                                                       Școala mea  
           de Bej Sergiu                                               de Cornea Alex                                        de Bociort Andrei 
Școala este casa mea,                             Tu ești școala mea.                                       La școala  mea  frumoasă, 
E frumoasă, e drăguță.                           Te iubesc și te ador.                                     Eu mă duc cu drag. 
Tot ce învăț de la ea,                               Noi la școală învățăm,                                 O iubesc din suflet 
Lucruri bune pentru viață.                      Iar apoi ne și jucăm.                                    Precum cărțile din ghiozdan. 
 
Clopoțelul a sunat,                                   Noi în curte ne jucăm,                                În oră eu am vorbit, 
Noi  în clasă am intrat.                            Dar ne mai și certăm.                                  Dar acum m-am liniștit 
Pe profesori ascultăm,                             Tu ești școala mea                                      Tu m-ai învățat 
Lucruri bune să învățăm.                         Și te apreciaz cu drag.                                Să fiu educat. 
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Școala mea                                                          Școala mea                                                   Școala mea 
    de Bîzîche Rareș                                                       de Raica Elena                                            de Botea Alexandru 
Școala mea cea dragă,                               Școala pe noi ne învață                                 Școala mea este frumoasă 
Eu te îndrăgesc,                                          Ce e important în viață.                                 Este înaltă, fabuloasă, 
Eu fără tine,                                                 Să citim, să socotim,                                      Curtea este încăpătoare 
Nu pot să trăiesc.                                        Lucruri noi să construim.                              De copii, de-nvățătoare. 
 
Școala ne învață,                                        Să cinstim, să prețuim                                    Școala mea e ca o floare, 
Multe lucruri noi,                                       Pe cei care ne învață,                                     Ne oferă învățare. 
Să citim, să socotim,                                Oameni demni  să devenim                            Ce ne învață? 
Și să fim eroi.                                             Să răzbim frumos în viață.                              Tot ce-i mai frumos în viață. 
 
                                                                                                                                                 Școala mea e minunată, 

                                                                                                           Sinceră și devotată 
                                                                                                                    Pentru ai ei elevi curioși 

                                                                                                              Silitori și credincioși.  
 

 

 

 

 

 
Draga mea școală                                                 Școala mea dragă                                                    Școala mea 
         de Savici Mara                                                     de Dămăcuș Dragoș                                              de Vultur Markus 
 
Eu școala o iubesc,                                       Tu școală îmi ești dragă,                                 De ziua ta noi muncim 
Și o prețuiesc.                                                Și la tine mă gândesc,                                     Și pauzele nu le irosim. 
Frumoasă este ea                                          Zilnic, până după-amiază                               Noi pe tine te prețuim 
Și îmi place să învăț câte ceva.                   Cu bucurie te privesc.                                     Tu ești o școală pe care o iubim. 
  
Ea e cea mai bună                                         Fără Doamna nu aș ști                                    ”La mulți ani!” școală minunată 
Și ador acestă școală.                                   Scrie și socoti,                                                    Tu ești școala mea preferată. 
Dragă îmi este ea,                                         Tu școală m-ai învățat,                                     Ești o școală iubită și înțeleaptă, 
Sunt mândră că învăț la ea.                         Să fiu cel mai deștept băiat.                           Tu ești o școală respectată.  
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Școala mea                                       Școala mea dragă                                          Școala mea 
   de Țărnău Ianis                                       de Toma Evelyne                                       de Grîu Iris 
                
Școala mea iubită,                        În câteva zile,                                               Școala noastră e frumoasă 
De toți îndrăgită                            Va fi ziua ta.                                                 Veselă și minunată. 
Vesel vin să-nvăț                           Abia așteptăm                                             Noi în pauze ne jucăm 
Și  să te răsfăț.                             ”La mulți ani!” să-ți urăm.                           Și la ore învățăm. 
 
Bucuros vin spre tine                   Vom fi cuminți,                                           De luni și până vineri, 
Și cu greu plec de la tine.             Vom asculta de părinți,                            Învățăm cu bucurie. 
Ca să învăț mai bine,                     Așa cum ne-ai învățat                              Noi pe doamna o iubim 
Vacanța nu vreau să vie.              Și ne-ai educat.                                          Și cu drag o îndrăgim. 

Școala mea                                                          Dragă școală                                                  Școala mea 
      de Pantelimon Dominic                              de Cotuna Raul                                               de Vlădărean Alisia 
În zilele de școală,                                    Școală mândră și frumoasă                 Școala iar a început 
Veseli  suntem iară.                                  Tu de noi ai fost aleasă.                      Toți copiii s-au revăzut 
Învățăm și corectăm                                 Astăzi te sărbătorim                            Avem lecții de făcut 
Și școala o respectăm.                              Și cu tine ne mândrim.                        Temele au reînceput. 
  
De ziua ei,                                                  Zi de zi te privesc                                   Școala asta îi o minune, 
Sunt vesel, hei.                                         Și la toți le povestesc,                            Aici învățăm doar lucruri bune. 
Toți copiii o sărbătoresc,                        Cum ne-nveți doar lucruri bune           E așa frumos la școală 
Apoi ei muncesc.                                     Și că ne mândrim cu tine.                      O iubim pe doamna învățătoare. 
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Peda, Peda , școala mea                                         Școala mea                                        Școala 
      de Beyloun Ana Maria                                           de Lengyel Andrea                         de Montorfano Victoria 
 
Îmi place școala mea,                                   Iată școala a sosit,                                    Școala noastră e frumoasă, 
Poate că e ciudat,                                          Toamna îndată a venit.                          Veselă și minunată, 
Îmi place Peda                                               Cu ghiozdanele pregătite,                       Mâine este ziua ei, 
Cu adevărat.                                                   Temele socotite.                                       Noi o sărbătorim în curtea ei. 
 
Ești binevenit la școala mea                          Dragă școală sunt fericit,                         Doamna ne-a spus 
E doar o școală, dar are acel ceva.               Și cu drag eu am venit                             Că o să facem ordine în plus. 
E minunat să am de partea mea                   Din nou în curtea ta,                                Toți au acceptat 
Colegii, colegele și pe Doamna.                    Mult mă joc în ea.                                     Și s-au apucat.  

 

 
     Școala                                            Școala mea                                                    Școala mea  
        de Barth Lukas                                    de Marian Luisa                                          de Livada Daria 
 
Școala ne învață                          Dragă școală ești frumoasă                            La școală noi învățăm 
Să fim buni în viață                     Ne înveți ce e mai bine în viață                     Să scriem și să cântăm 
Și silitori                                        Tu copiii îi aduni la învățat și la cântat         Multe lucruri noi le știm 
De părinți ascultători.                 Și tu ne-ai alintat.                                            Materiile le iubim. 
 
Ne învață să citim                        Noi caiete am primit                                       Lucruri noi le învățăm 
Și să socotim,                               Cât mai noi, chiar nu glumim                         Teme noi acumulăm, 
Așteptând cu nerăbdare            Tu lecturi ne-ai dat                                           La șscoală tu ai învățat 
Pauza cea mare.                          Nu-i nimic c-am învățat.                                  Unde este un loc minunat.  
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  Școala mea                                                   Școala mea                                             Școala mea 
      de Ianțoc Amir                                              de Mârza Victoria                                 de Nuțiu Rareș 
 
În timpul școlii toți muncesc                     La școală învățăm                              Școala mea, școala mea 
Și pauza nu o irosesc                                  Și în pauze ne distrăm.                      Ea ne aduce bucurie. 
Cum școala a început                                 Învățăm cu bucurie                            Când luăm note mici 
Copiii s-au revăzut.                                     Mult și bine.                                        Noi ne supărăm. 
 
Școala ne învață                                          Cărțile noi le citim                               Când note mari luăm 
Să fim buni în viață.                                    Și pe Doamna o iubim.                       Cu toții ne bucurăm. 
Cuminți și silitori                                         Ea ne învață să citim                            Și sperăm să învățăm 
De părinți ascultători.                                Și pe toate să le știm.                           Multe lucruri de folos.  

 

 

 

  Școala mea                                                   Școala noastră                                  Școala mea  
     de Lazăr Luca                                                   de Cîmpeanu Maria                          de Sarac Ayan 
 
Noi la tine învățăm                                  Școala a venit                                         La școală te distrezi 
Ne distrăm și ne jucăm                           Noi copiii ne-am pregătit                     Și socializezi. 
Veseli noi venim la tine                          Ghiozdanele făcute                                Înveți să povestești 
Te iubim din toată inima                        Noi învățăm multe.                                Să socotești. 
Și te prețuim mult, mult.    
 
Este foarte mult de lucru                        Școala mea este frumoasă                    Mai desenezi, 
Și de învățat bine                                      Este ca a doua casă                                Și pictezi 
Și multe note                                             Toți colegii sunt ca frați și surori          La ore ești atent, 
Suntem foarte fericiți                               Și avem și dragi profesori.                    La engleză ești prezent. 
Și sperăm să fi cu noi. 
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     PROVOCARE: Scoate la iveală artistul din tine! Scrie și tu 

câteva versuri despre școala ta sau realizează un desen în care să o 
ilustrezi! 
 
 
 
 
 
 

Școala                                                            Școala mea 
            de Vălean Radu                                               de Coman Andrei       
Clopoțelul vesel sună                                   Școala a început 
Toți copiii se adună.                                     Toți copiii au petrecut 
Vin la școală mari și mici                             Distracția a fost mare 
Cu părinți și cu bunici.                                  Și multe noi învățătoare. 
 
 
Școala m-a învățat                                        Clopoțelul a sosit, 
Să fiu disciplinat                                            Noi din pauză am ieșit 
Deștept și premiat                                        Și la oră am pornit 
Școala mult m-a ajutat.                                Teme multe am primit. 
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Clasa a III-a B se prezintă! 
Profesor pentru învățământ primar: Corina Katay 

       
 Noi, elevii clasei a III-a B, iubim mult școala și ne place să ne 
petrecem timpul împreună. Venim cu drag la școală pentru că ne 
dorim să învățăm multe lucruri interesante, dar și să ne jucăm și să 
participăm la cât mai multe activități extrașcolare. 
      Ca dovadă că ne simțim bine împreună și că râdem mult  sunt și 
”perlele” colegilor noștri! 

Din clasa pregătitoare: 
● „Ce fișe frumoase! Tot mai realistice sunt!” E. G. 

● „Am auzit că în clasa I vom învăța niște litere tare șmechere!” 

Ș. S. 

● „Ce mult alergi! Ești foarte alergen!” L. D. 

● N. B. se întâlnește cu B. F. pe scări. În speranța că au aplicat 

dialogul exersat în orele de comunicare, doamna învățătoare 

îl întreabă: 

- „N, ce i-ai spus B. când v-ați întâlnit? 

- Noa, hai să merem!” 

● Doamna învățătoare: 

- „A, vei avea o surpriză: mâine, vineri, vei pleca la schi și nu 

vei veni la școală! 

- De ce??? Școala e cea mai importantă!” A. S. 

                  Din clasa I: 

● Doamna învățătoare: 

- „Azi, 8 Martie, este ziua fără teme scrise, singura temă 

este să petreceți timpul cu mamele voastre! 

- Asta înseamnă civilizație!” Ș. S. 

● Doamna învățătoare: 

- „Mâine vom scrie litera F mare de mână! 
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-  Ce bine! De mult am așteptat să-l scriu pe Făt-Frumos!” 

N. B. 

● L. P. citește: „Mama ia șoșoaca!” (adică: sacoșa) 

● Doamna învățătoare: 

- „Care e prenumele mamei tale? 

- Mama mea n-are prenume!” L.P. 

● „Așa frumos a colindat L.! M-a uns pe suflet!” L.D. 

 

      Clasa a III-a B și 

profesor pentru 

învățământ primar 

Corina Katay, în 

activități 

extracurriculare: 
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Clasa a III-a C 
Profesor pentru învățământ primar: Alexandra Orădan 

 
DESPRE Școala mea.... 

Elevii clasei a III – a C 
 

Ț- Țichindel 

I – importantă 

C – cunoaștere 

H – hărnicie 

I - iubire 

N- noutăți 

D- demnitate 

E - educație 

A – ambiție 

L – loialitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ardelean Sonia,  
clasa a III-a C 
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Copiii au simțit și în acest an bucuria și farmecul pe care doar 
Sărbătorile de Crăciun le pot oferi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Țichindeii clasei a III-a C 

au vizitat expoziția  
,,Brazii lui Moș Crăciun " 
de la Muzeul de Științe ale 
Naturii din Arad. Au 
colindat împreună și au 
învățat depre tradițiile și 
obiceiurile de Crăciun din 
zona noastră. 
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Clasa a IV-a A 
Profesor pentru învățământ primar: Anca Kelemen 

 
     Pentru că Ziua Școlii este un eveniment important, elevii clasei a 
IV-a A au realizat o carte digitală, în care și-au exprimat gândurile și 
urările adresate școlii cu această ocazie: 
 
 
   

 

 

 

 

https://www.storyjumper.com/book/read/140937651/63485e2c4d1

4e  

 

https://www.storyjumper.com/book/read/140937651/63485e2c4d14e
https://www.storyjumper.com/book/read/140937651/63485e2c4d14e
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Clasa a IV-a C 
Profesor pentru învățământ primar: Cristian Szabo 

 

    Cu ocazia târgului de Crăciun organizat în luna decembrie a anului 

2022, de Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal”, clasa 

a IV – a C s-a implicat pregătind delicatese preparate cu drag și 

ocupându-se de vânzare la standul propriu. 

Târg „Bucuria Crăciunului” 
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Micii Țichindei (2022-2023) – Să ne prezentăm: 
 

Clasa Pregătitoare A - Profesor pentru învățământ primar: Cristina Iluna 

 
 

Clasa Pregătitoare B - Profesor pentru învățământ primar: Ioana Lazăr 
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Clasa Pregătitoare C - Profesor pentru învățământ primar: Carmen Stana 

 
 

Clasa Pregătitoare D - Profesor pentru învățământ primar: Alina Suciu 
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Clasa I A - Profesor pentru învățământ primar: Andrea Mijloianu 

 

 

Clasa I B - Profesor pentru învățământ primar: Gabriela Iancic 
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Clasa I C - Profesor pentru învățământ primar: Lavinia Farcaș 

 
 

Clasa I D - Profesor pentru învățământ primar: Daciana Olariu 
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Clasa a II-a A - Profesor pentru învățământ primar: Andreea Moraru 

 
 

Clasa a II-a B - Profesor pentru învățământ primar: Monica Szabo 
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Clasa a II-a C - Profesor pentru învățământ primar: Aphrodita Bartiș 

 
 

Clasa a II-a D - Profesor pentru învățământ primar: Delia Stana 
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Clasa a III-a A - Profesor pentru învățământ primar: Georgeta Neamț 

 
 

Clasa a III-a B - Profesor pentru învățământ primar: Corina Katay 
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Clasa a III-a C - Profesor pentru învățământ primar: Alexandra Orădan 

 
 

Clasa a IV-a A - Profesor pentru învățământ primar: Anca Kelemen 
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Clasa a IV-a B - Profesor pentru învățământ primar: Alina Duca 

 
 

Clasa a IV-a C - Profesor pentru învățământ primar: Cristian Szabo 
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Mulțumesc tuturor cadrelor didactice și elevilor care s-au implicat cu mult drag și 

dăruire în realizarea acestui număr al revistei! 
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