
EU, COPĂCELUL 

TACHE VLAD  

Eu, teiul am cele mai 
parfumate flori. Primăvara 
harnicele albine vin toate la 
mine pentru a  aduna nectarul 
florilor mele înmiresmate. Şi 
stau de vorbă cu ele. Mamaia 
mea adună şi ea florile de tei 
şi îmi face ceai.Păsările 
călătoare îşi fac cuib pe 
ramurile mele şi eu le 
primesc cu drag.Cântă triluri 
închinate primăverii. 

Ce bucurie este între 
ramurile 
mele!

 

GHEŢEA ANA 
MARIA 

Eu , bradul sunt 
veşnic verde. De Crăciun , 
copiii mă împodobesc şi sunt 
foarte fericit. 

Odată, o rândunică 
nu se îndura să plece în ţările 
calde dintre ramurile mele 

ţepoase, dar primitoare. Era 
la adăpost şi frunzele erau tot 
verzi. Dar am sfătuit-o să 
pornească la drum, căci vien 
iarna grea. Drăguţa rândunică 
mi-a mulţumit pentru sfat şi 
şi-a luat rămas bun. M-am 
întristat pe moment,dar  

mi-am amintit ce bucuroşi 
vor fi copiii  când mă vor 
împodobi cu strălucitoarele 
globuleţe.

 

MIHAI ANDREI 

Eu, stejarul cresc 
mare cât un bloc.Am 
rădăcinile adânc înfipte în 
pământ. Sunt foarte voinic şi 
am tulpina foarte groasă. 
Câţiva copii de la cls I B au 
încercat să mă cuprindă cu 
braţele şi nu au reuşit decât 
şase. Îmi place să le simt 
căldura. Îmi place să mă joc 
cu ei. Toamna, când ei vin la 
şcoală, îi întâmpin cu o 

coroană multicoloră, 
galbenă,ruginie. 

Ce plăcut este să ai în 
preajma ta, 
copii!

 

CRISTEA 
ALEXANDRU 

Eu sunt un cireş 
micuţ, dar roditor. Fac cele 
mai gustoase cireşe. 
Primăvara, când întreaga 
natură se trezeşte la viaţă, eu 
înfloresc printre primii pomi. 
Am florile albe ca zăpada şi 
parfumate. Cireşele mele 
dulci şi zemoase plac tuturor 
copiilor şi sunt primele fructe 
ale anului. Pot avea cireşe de 
două culori, galbene şi roşii 
ca  maci 



i
. 

 

SARILGAN 
BIANCA 

Eu sunt mărul cu cele 
mai gustoase mere. Sunt un 
măr pitic,dar mă pot lăuda cu 
merele mere pline de 
vitamine. Îmi aplec braţele, 
iar copiii, chiar şi cei de clasa 
I, le pot cuelge. Dar nu le 
mănânca, decât după ce le 
spală. Rădăcinile mele extrag 
din pământ apa şi cele mai 
hrănitoare săruri minerale., 
tulpina le transportă ca un 
lift, iar frunzele sunt cei mai 
buni bucătari. 

În concluzie , cine 
mai are mere roşii ca focul şi 
dulci ca mirea ca mine? 

 

 

BALAMAT 
ANDREEA 

Eu, liliacul, când 
înfloresc primăvara, împrăştii 
un parfum îmbătător. Culorile 
florilor mele sunt deosebite, 
albbe, mov, roz. Păsărelele se 
opresc pe ramurile mele şi 
cântă cu glasul lor mirific. O 
fetiţă dragă mie mă udă des, 
pentru că ştie că am nevoie 
de apă ca să mă pot dezvolta. 

 

VÎLSĂNOIU 
ANDREI 

Eu sunt teiul admirat 
de toată lumea. M-am 
bucurat nespus când eram 
lângă marele nostru poet 
Mihai Eminescu. Un băieţel 
înalt şi foarte dornic să ştie 
multe, stă lângă mine şi îmi 
povesteşte de la şcoală. 
Fluturii coloraţi zboară pe 
lângă mine, păsărelele vesele 
se bucură de vremea bună.  

Soarele strălucitor îmi dă 
forţă.Vântul nu mă  
Îndoaie.Cerul nesfârşit e ca 
oglinda. 

Sunt de neînvins! 
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