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Lumea aceasta 
 a amintirilor din copilărie, 
 a vorbelor și a jocurilor  
pe care le născoceam,  
mi se va părea mereu  

dureros de mai adevărată  
decât cealaltă lume.  

 
Antoine de Saint-Exupery 
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Clasa Pregătitoare A 
Profesor pentru învățământ primar: Georgeta Neamţ 

 

         Miracolul Crăciunului a adus bucurie, dragoste și dăruire în 
sufletele noastre, ale tuturor, mari și mici, a celor care au participat la 
evenimentul caritabil „Colindele-zâmbetul îngerilor”, târg  cu vânzare 
de produse confecționate de elevi. 
         Elevii clasei Pregătitoare A au scris o filă din povestea 
Crăciunului prezentând o șezătoare care ne-a amintit tuturor de 
casele bunicilor și de colindele care răsunau odinioară pe ulițele 
satului. Bunătatea, dăruirea și căldura sufletului de copil s-au regăsit 
și în produsele donate, confecționate de aceștia. 
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Clasa Pregătitoare B 
Profesor pentru învățământ primar: Corina Katay 

 

 

CREAȚIILE  DE  CRĂCIUN  
ALE   ELEVILOR   DIN  CLASA  PREGĂTITOARE  B 
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Clasa I A 
Profesor pentru învățământ primar: Anca Kelemen 

 

             În 15 noiembrie am sărbătorit și noi ziua școlii, a doua noastră 
casă! Se spune că ,,acasă " este acel loc în care se află sufletul 
nostru... iar copiii au exprimat cel mai bine acest lucru. 

             La mulți ani, Peda!  La mulți ani, școala mea!❤ " 
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Clasa I B 
Profesor pentru învățământ primar: Alina Duca 

 

                       Jumătate de secol de la primul pas pe lună 
 

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la prima aselenizare. A 
fost prima dată când oamenii au pășit pe Lună, mai exact pe 21 iulie 
1969, Neil Armstrong a pășit pentru prima dată pe Lună, iar în acest 
context, clasa I A, prof. pt. înv. primar Duca Alina a participat la 
spectacolul  interactiv "Jumătate de secol de la primul pas pe Lună".  

Reprezentația show-ului educațional a inclus explicații de la 
doi povestitori unplugged, care au interacționat cu elevii. Proiecțiile 
live spectaculoase, mecanica cerească, ştiinţele aerospaţiale şi 
cucerirea spaţiului cosmic au încântat micii spectatori. 

 Evenimentul s-a desfășurat într-un dome mobil cu diametrul 
de 8 metri și înălțimea de 5 metri, care a fost plasat în Complexul 
Muzeal Arad.  
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Clasa a II-a A 
Profesor pentru învățământ primar: Ioana Lazăr 

 

 

Iepurașul care dorea să învețe la 

Colegiul Național ,,Preparandia- Dimitrie Țichindeal” 

 

 A fost odată  ca niciodată, un iepuraș pe nume Țopi. Acesta era 

foarte pufos și energic. Într-o zi, i-a venit o idee năstrușnică. El dorea 

să meargă la oraș. Zis și făcut. A plecat într-o scurtă călătorie cu 

trenul. Cum țopăia el prin oraș, văzuse o clădire uriașă. Era 

impresionat. El a întrebat pe cineva: 

- Ce reprezintă această clădire? 

Țopi a aflat că aceea este o școală și a mai aflat că acolo puteau 

merge doar oamenii. A devenit puțin trist. El își dorea foarte mult să 

meargă și să învețe într-o școală. Dorea să cunoască lietrele și cifrele. 

La oraș, văzuse și o librărie. Cărțile erau foarte frumoase și 

interesante. Iepurașul și-a pus în gând să înființeze chiar el o școală 
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pentru iepuri. Astfel, mai mulți iepurași ar cunoaște literele  și cifrele. 

După ce s-a informat mai mult, a aflat că trebuia să fie mai mare 

pentru a putea contrui o clădire și a mai aflat că trebuia să îi dea un 

nume ca și cel al acelei școli la care dorea să meargă. Acea școală se 

numea Colegiul Național ,,Preparandia- Dimitrie Țichindeal” din 

Arad.  

 - Hmmm... Oare ce nume îi voi da? gândea iepurașul. 

 După mulți ani, când Țopi crescuse, reuși să construiască o 

școală pentru iepuri. Dar, a trecut atât de mult timp, încât numele 

școlii nici eu nu-l mai știu. 

 

    Pîrvu Răzvan Alexandru, clasa a II-a A                

           Preparandia 

 

Colegiul Național ,,Preparandia- Dimitrie Țichindeal” s-a 

înființat în anul 1812. Cu timpul au început să se adune tot mai mulți 

copii, iar profesorii  erau tot mai fericiți. Cel mai bucuros era 

directorul școlii, Dimitrie Țichindeal. Visul lui devenea realitate. 

Iubea toți copiii. Școala însemna pentru el foarte mult. El și-a dorit ca 

această școală să rămână pentru totdeauna un loc minunat pentru 

copii, iar eu, astăzi, pot spune că acest lucru s-a împlinit.  

Toți copiii iubesc această școală foarte mult și sunt prieteni. 

Împreună formăm o familie frumoasă. Profesorii se mândresc cu elevii 
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lor care învață cât pot de mult. Mulți copii au venit și au plecat de-a 

lungul timpului, dar nici unul nu a uitat această școală.  

În această școală copiii învață de la șase, la optsprezece ani. 

Copiii și adolescenții se respectă între ei și sunt fericiți. Atmosfera 

este una de poveste. Elevii sunt dornici să învețe, iar profesorii fac ca 

magia să nu dispară. Secretul e iubirea ce o poartă în suflet pentru 

elevii lor. 

 

     Iordache Daniel, clasa a II-a A 

 
 

Clasa a II-a B 
Profesor pentru învățământ primar: Ana-Maria Popa 
 

DIN POEZIILE COPIILOR: 
 

Muzica 
de Carina Crețiu 

Îmi place să cânt, 
Îmi place s-ascult.  
Îmi place să mă distrez cu ea! 
Ea e MUZICA! 
Eu ador muzica! 
 
 
Natura magică 

de Victor Bara 
Bate vântul încetișor,            
În pădure-I un izvor, 
Copacii cântă-n cor 
Parcă-aș fi un dirijor. 
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Bela 

                                  de Mara Covaci 
Mă simt atât de bucuroasă! 
Am o cățelușă frumoasă.  
Ea, mereu e jucăușă, 
Mă așteaptă după ușa. 
Noi afară ne jucăm, 
Până seara alergăm. 

Maneta 
de Andy Lungu 

Dragă manetă, cu tine mă joc 
Și sunt fericit când eu am noroc  
Să câștig un meci sau două 
În zilele când afară plouă. 
 
Fratele meu 

de Alex Naghel 
Ești fratele meu cel mai bun 
Îmi place să fiu cu tine-acum. 
Ne jucăm și ne distrăm, 
Zilnic noi ne amuzăm. 
Eu pe tine te-ndrăgesc! 
Fratele meu, te iubesc! 
 
Atletism  

de Ianis Olteanu 
Atletism, mie îmi placi!  
Foarte bine mie-mi faci! 
Eu la tine mereu merg 
Căci îmi place să alerg. 
 



Tichindel             Nr. 2/ 2019-2020 

12 

 

Visul meu 
de Alexandru Barna 

Eu, la baschet când mă duc, 
Mingea-n coș o și arunc. 
Mă grăbesc, alerg și pic, 
Dar, pe dată, mă ridic.  
 
Toți colegii mă privesc 
Și de bine mă vorbesc. 
Bat din palme 
Și toți strigă: 
„Alex este pentru Ligă!” 
 
Asta din suflet aș vrea 
Să fie chiar aievea. 
Din păcate-acum visez 
Ce-ntr-o zi am să realizez. 
 
 
 

Clasa a II-a C 
Profesor pentru învățământ primar: Carmen Stana 

 

 

          Anul acesta am hotărât să nu fie despre noi ci despre  acțiunile 
în care ne-am implicat spre a le oferi copiilor mai puțin norocoși 
decât noi, o mica bucurie de sărbători. 
         În acest sens, am desfășurat o campanie prin care am adunat și 
am împărțit cadouri copiilor nevoiași din județul Arad. 
         Implicarea este primul pas sprea a deveni mai buni. 
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Clasa a III-a A 
Profesor pentru învățământ primar: Gabriela Iancic 

 

File din jurnalul clasei a III-a A 
 
 E  începutul lunii octombrie. Doamna învățătoare ne-a 
pregătit o surpriză. Am început activitățile de programare. La început, 
pornind de la exemple simple am descoperit logica de programare a 
calculatoarelor. Una din cele mai plăcute activități a fost Cody-Roby. 
Cu aceast tip de activitate am participat la EU Code-Week. Noi eram 
programatorii și îl programam pe roboțelul Roby să parcurgă un 
anumit traseu pentru ajunge în locul stabilit, folosind doar trei tipuri 
de săgeți aflate pe jetoane. Când deja jocul acesta nu a mai avut 
secrete pentru noi, am început să facem alte exerciții de programare, 
pe foi speciale, cu pătrățele, respectând niște coduri date. Într-o zi, 
colorând pătrățelele pe baza codului primit, am descoperit niște 
personaje din jocul nostru preferat: Minecraft. Apoi am început, pe 
rând, să programăm personajele din Minecraft, pe calculatorul din 
clasă. E așa de interesant! Abia așteptăm să reluăm activitățile de 
programare după vacanță. Ne-au ajutat să gândim logic și au fost și 
tare distractive. 

(Tudor Dumitrescu, Vlad Giurgiu, Anamaria Lup, Kai Savici) 
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 Mie mi-au plăcut expozițiile vizitate în acest semestru. Mai 
întâi am fost la expoziția „Istoria marionetelor” care a avut loc la Sala 
Clio a Complexului Muzeal Arad.  Am aflat cum se realizează o 
marionetă: mai întâi se desenează o schiță cu dimensiunile și forma 
viitoarei marionete, apoi se sculptează lemnul și se obține scheletul 
acesteia, iar apoi se fac hainele cu care se îmbracă marioneta. Am 
văzut diferite marionete care au fost folosite în spectacolele Teatrului 
de Marionete din Arad, de-a lungul timpului.  Cel mai mult mi-a 
plăcut că am avut ocazia să mânuim o marionetă cu ajutorul unei 
actrițe de la Teatrul de marionate.  

(Elena Gui) 
 

 
 

 
 Într-o zi frumoasă de noiembrie ne-am îndreptat spre 
Expoziția  Științele Naturii pentru a vedea „O lume dispărută la 
Muzeu: dinozaurii”. Eram plini de entuziasm deoarece ne place mult 
să învățăm despre dinozauri, încă din clasa pregătitoare. Ne-am 
minunat de toate exponatele văzute și am fost interesați de ceea ce 
povestea ghidul despre fiecare dinozaur. Am aflat multe noutăți. La 
întoarcere am putut saluta cârdurile de păsări călătoare care se 
îndreptau spre țările calde. 

(Andrei Bade) 
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 Cel mai mult mi-a plăcut ziua în care echipajul „Sanitarii 
pricepuți” a venit la noi în clasă să ne învețe să acordăm primul 
ajutor. M-am bucurat mult să revăd pe elevii practicanți din clasa a X-
a. Au adus cu ei păpuși și pansamente pe care le-am folosit pentru a 
acorda primul ajutor în cazurile regăsite pe biletele primite. Acum 
știm cum să procedăm dacă își sparge cineva capul, dacă se julește, 
leșină sau are insolație.  

(Sarah Doroțiu) 
 
 

 Mie mi-au plăcut atelierele de creație. La primul atelier am 
decorat căni cu harta României, folosind pastă Fimo. Cănile au fost 
introduse într-un cuptor special și am putut observa cum s-a întărit 
pasta și i s-au schimbat culorile. La al doilea atelier am realizat cele 
mai frumoase aranjamente de Crăciun pe care le-am vândul la Târgul 
de Crăciun ce a avut loc în sala de sport a școlii. Au fost atât de 
frumoase încât s-au vândut foarte repede. 

(Paul Jura) 
 
 
 

 Activitatea din proiectul ABC-ul emoțiilor a fost foarte 
interesantă. Am avut doi invitați cu care am desfășurat tot felul de 
activități prin care am învățat să ne cunoaștem mai bine și să ne ferim 
de pericole. Abia aștept activitatea următoare. 

(Sorina Popescu) 
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Clasa a III-a C 
Profesor pentru învățământ primar: Daciana Olariu 

 

Toamna cea bogată 

     E toamnă! Ne aflăm în luna noiembrie. 
    Soarele palid se zărește printre norii cenușii. Cerul e acoperit de 
nori, iar vremea  e mohorâtă. 
Florile sunt veștejite, în pomi nu mai sunt frunze, iar în grădini se 
zăresc legumele toamnei. 
     Cântecul păsărelelor nu se mai aude deoarece ele au plecat în 
țările calde. 
     Animalele își pregătesc proviziile pentru iarnă. 
Oamenii își adună recoltele și le depozitează. 
    Se apropie iarna!  
                                                            Pică Alexia Jessica (clasa a III-a C) 

     
Tristețea toamnei 

     Este noiembrie.  
     Soarele se zărește printre nori și uneori încălzește frunzele arse de 
brumă. Cerul se luminează mai târziu, dar vremea este încă destul de 
caldă, iar oastea păsărilor s-a împuținat demult. 
     În grădină frunzele copacilor își schimbă fața lor cea verde. Florile 
pe rând se veștejesc și pier. 
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     Văzduhul e gol de păsări și de aceea nu se mai aude cântecul lor. În 
pădure, animalele se pregătesc de venirea iernii. 
     Oamenii stau mai mult în casă, iar când ies afară se îmbracă mai 
gros. 
     Pentru că se apropie iarna, suntem cu toții cu gândul la sărbători și 
cadouri.  

Novac  Teodora 
clasa a III-a C 

                     
 

 

Noiembrie 

     Este luna noiembrie. 
     Soarele nu mai are putere. 
Văzduhul e gol de păsări, iar afară e 
mai răcoare. Frunzele copacilor își 
schimbă fața lor cea verde, iar 
ierburile și florile se veștejesc și 
pier. Din când în când se mai aude 
câte un ciripit de păsări. Oamenii se 
pregătesc de iarnă, iar zilele scad 
mereu. 
     S-a stins toată viața din natură! 
Se apropie iarna! 

Stepan Riana 
clasa a III-a C 
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Clasa a III-a D 
Profesor pentru învățământ primar: Lavinia Semerean 

 

                  
 

 

Prietenia este magică 
Prietenia este magică, 
Căci oamenii se împrietenesc de îndată 
 
Când ai un prieten e frumos,                        
Dar când ai trei eşti bucuros.               
 
Noi iarăşi astăzi ne întâlnim 
Şi prietene magice o să fim. 
 
Când la şcoală vom veni, 
Pupici ne vom dărui. 
 
Şi dacă cineva ne va despărţi 
Prietenia ne va uni! 

                                          Crişan Alexandra, clasa a III-a D 
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Clasa a IV-a A 
Profesor pentru învățământ primar: Monica Szabo 

                                               

                Anotimpurile                                                                       
  Primăvara,frunzele-nverzesc 
  Copacii se îndrăgostesc            
  De coroana care creşte,                                     
  După ce iarna se sfârşeşte. 

  Natura revine la viaţă. 
  În pădurea cea creaţă 
  Păsările ciripesc, 
  Fiinţele se înmulţesc. 

  Vara esta altceva, 
  Că nu vezi urmă de nea. 
  Vezi în schimb via natură 
  Care poate fi şi dură. 

  Dintr-o livadă 
  Pun toate fructele-ntr-o ladă, 
  Ca să fac provizii, 
  Într-o singură zi. 

  Aici chiar nu e de glumit 
  C-ai fi zăpăcit, 
  Dacă ai număra culorile, 
  Te-ar lua zorile. 
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  Toamna este mai frig, 
  Dar norii nu ning. 
  Trebuie să ne pregătim de  
iarnă, 
  Care are să se-aştearnă. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  A venit iarna cu fulgi 
domnesti, 
  (Puteai şi de departe să-i 
zăreşti) 
  Vremea este mai grea, 
  Din cauza fulgilor de nea. 

  Îngheţata nu mai este bună, 
  De băgat în gură. 
  Până primeşti un cadou 
  Te apucă Anul Nou. 
                                                
Cândea Victor Gabriel  
      clasa a IV-a  A 
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Clasa a IV-a C 
Profesor pentru învățământ primar: Aphrodita Maridana Bartiș 

 

Doi elevi din actuala clasă a IV-a C au participat în anul școlar 
2018 – 2019 la Concursul Internațional de Lectură și Creație 
”ProLectura” unde s-au înscris 757 de participanți la secțiunea 
învățământ primar.  

În urma celor trei etape ale concursului (lucrare plastică, 
scriere reflexivă, recitare video), Anghel Bogdan Nicolae și Cozma 
Carla Cristina au obținut premiul I demostrând un produs al activității 
de înaltă calitate.  

Felicitări! 
 
 

BOMBOANA CU AROMĂ DE FRĂGUȚE 

Anghel Bogdan, clasa a IV-a C, 
Colegiul Național ”Preparandia – Dimitrie Țichindeal”, Arad, România 

 
Mă numesc Ioana, am aproape nouă ani și de șase luni părinții 

mei au  decis să ne mutăm la țară, pentru a scăpa de aglomerație, 
mașini, gaze și zgomot. Ne-am acomodat repede, suntem o familie 
care iubim natura , drumețiile, foșnetul pădurii, ciripitul păsărelelor și 
susurul izvoarelor.  

Ne-am făcut un obicei ca în fiecare dimineață de weekend să 
ieșim la pescuit în apele repezi ale muntelui. Pntru că sunt cea mai 
mică din familie și am o energie debordantă, mă plictisesc de undiță 
și colind împrejurimile cât timp părinții mei pescuiesc, fără însă a mă 
îndepărta prea mult. Astfel, acum două zile, alergând în avalul râului, 
am auzit un foșnet al frunzelor foarte aproape, am stat nemișcata 
pentru a vedea ce se întâmplă . 

Nu mică mi-a fost mirarea când din liziera pădurii a apărut un 
cerb cu coarne semețe cum nu mai văzusem decât pe Google. Am 
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stat amândoi față în față pentru o secundă, cercetându-ne fiecare 
gest. Abia mai respiram de frică să nu îl sperii, iar el părea la fel de 
surprins ca mine. 

Mi-am amintit că am la mine două bomboane cu aromă de 
frăguțe, am introdus încet mâna în buzunarelul fustei și le-am scos 
încet cu gesturi bine calculate și întinzându-i mâna, l-am îndemnat să 
le încerce și el, sunt atât de aromate…yummy . 

Cu pași mici plini de neîncredere s-a apropiat, mi-a adulmecat 
mâna și într-o clipa i-am simțit buzele moi și ude pe palma mea 
furându-mi  dulciurile  una câte una. O clipă s-a uitat în ochii mei 
adânc, a tras aer în piept și ca o săgeata a dispărut  în liziera de unde 
venise. 

N-am avut timp să mă sperii , pentru o secundă am rămas 
înmărmurită, dar pe măsura ce minutele treceau, realizam frumoasa 
experiență trăită. 

 
 

 

 

 

EMA ȘI TURMA SA 

 

Cozma Carla, Clasa a IV-a C, 
Colegiul Național ”Preparandia 

– Dimitrie Țichindeal”,  
Arad, România 

 

            A fost odată o fetiță săracă, lipită pământului, pe nume Ema. 
Era singură pe lume. 
 Într-o zi, se hotărî să plece în lume, poate își va găsi locul. 
Merse cale lungă să-i ajungă până ajunse într-o pădure deasă. Acolo 
își făcu un culcuș ferit și se culcă. A doua zi, când se trezi, a văzut un  
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cerb prins într-o capcană. Nu a stat pe gânduri și l-a eliberat.  El s-a 
îndepărtat fără să-și ia privirea de la fetiță. Îi despărțea un pârâu. Dar 
cerbul se întoarse lângă Ema și după câteva secunde în care o privi 
adânc în ochi, se lăsă mângâiat. Fata se urcă pe cerb și plecară 
împreună la turma sa unde fetița a întâlnit căprioare multe și puii lor. 
Ea a rămas cu ei și se gândea că fusese singură și acum avea atâtea 
suflete lângă ea. 
 O dată cu venirea iernii, lacul unde se adăpau a înghețat fiind 
nevoiți să găsească altă sursă de apă. Au trebuit să se mute în altă 
zonă în care au găsit o pădurice cu un pârâu.  

- Să rămânem aici? Oare ne va fi mai bine? Apa va 
îngheța repede? Dacă ne vor ataca alte animale sălbatice? Sunt tare 
îngrijorată….. Voi ce credeți?.... 

Dar nu după multă vreme a înghețat și acea apă fiind nevoiți 
să plece în altă parte. De data aceasta au călătorit mult până au ajuns 
în zona de dealuri. Acolo, aproape de vârf, au găsit o cabană. Nu 
vedea să iasă fum pe horn… 

Deschizând ușa cabanei, s-a speriat. Înăuntru era un pădurar 
bătrân care și el s-a speriat văzând-o singură și cu toată turma după 
ea. Bătrânul era mirat de situație, dar Ema i-a povestit cum a rămas 
singură pe lume, iar turma e ca o familie pentru ea și  cum l-a salvat 
pe cerb dintr-o capcană. A aflat că îl cheamă Ilie. Acesta i-a propus să 
locuiască împreună și să devină noua ei familie. Ema a acceptat cu 
condiția ca până la primăvară să rămână și turma și să aibă grijă de 
ea. A început să-i spună ”bunicule”.     

Dimineața s-a trezit plină de energie, în miros de mâncare 
proaspătă pe care nu îl mai simțise de mult. A alergat la geam și l-a 
văzut pe pădurar cum mângâia cerbul. Atunci a știut: ajunsese din 
nou acasă. 
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Micii Țichindei (2019-2020) – Să ne prezentăm: 
 

Clasa Pregătitoare B - Profesor pentru învățământ primar: Corina Katay 

 

 
 

 

Clasa a II-a A – Profesor pentru învățământul primar: Ioana Lazăr 

 

 
 

Clasa a II-a B – Profesor pentru învățământul primar: Ana-Maria Popa 
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Clasa a III-a C - Profesor pentru învățământ primar: Daciana Olariu 
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Mulțumesc tuturor cadrelor didactice și elevilor care s-au implicat cu mult drag și 
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