
Ce-i mai de valoare...? 

 

În viaţă rău si bine întâlneşti, 

Iar câteodată te mai poticneşti 

Uneori vrei sprijin, ajutor, 

Deci ia aminte: de vrei să îţi fie mai uşor 

Tristeţi si bucurii 

Să poţi împărtaşi 

Un prieten e tot ce îţi poţi dori. 

 

Ca o prietenie să înflorească 

O purtare respectoasă e firească, 

Respectul fiind o carte deschisă 

Ce n-ar trebui niciodată închisă, 

Pe toţi s-ar cuveni să-i respectăm 

Astfel viaţa o înfrumuseţăm. 

 

De violenţă ce să spun... 

Este ceva tot mai comun 

De aceea o întâlnim 

Peste tot unde păşim 

Fizică, dar şi verbală 

Violenţa îi o armă, 

Haideţi sa băgăm de seamă! 

Mai bine fii prietenos, 

Dar şi respectuos! 

 

 

Cipcigan Teea, Leș Karina, Barz Dragoș 

Clasa a III-a E 

Școala Gimnazială Horea , Cluj- Napoca 

Înv. coord. Morar Maria-Magdalena 

 

 

 

 

 



Anti-bully 

 

Bullying e complicat... 

E ca și cum ți-ai lua una în cap, 

Și la propriu 

Și la figurat! 

Am fost și eu o victimă, 

La această crimă fără stimă. 

Deși e un clișeu prietenia 

Aceasta ne va aduce mai mult bogăția 

Cyberbullying-ul trebuie ignorat, 

Că-i dai block și s-a terminat. 

Incredibil că se întâmplă, 

Unii încă și-o iau în tâmplă! 

Trebuie să-i prindem ca niște ulii, 

Peste tot o să întâlnim așa ceva, 

La scoală, serviciu sau cafea! 

Hai să oferim mai multă dreptate! 

Și să evoluăm ca societate! 

 

 

Șerban Coroian 

Clasa a V-a B 

Școala Gimnazială Horea , Cluj- Napoca 

Prof. coord, Monica Neag 

 

 

 

 

 

 



Prietenie să fie... 

 

Prietenie... 

Prietenia trebuie să fie 

Peste tot, nu doar într-un loc, 

Prietenia poate fi între două sau mai multe persoane. 

 

Oricum nu contează care 

Și ca totul să fie clar, 

Fiecare om e egal. 

 

Ca să fii prietenul cuiva, 

Trebuie să fii tu, nu altceva 

Să te porți așa, 

Cum ai vrea cu tine să se poarte altcineva 

 

Să-i întinzi mâna cu un zâmbet larg, 

Dar să ai grijă să nu pari anormal 

Și ca să închei, 

Fii prieten cu toți, dacă vrei. 

 

Vera Covaci 

Clasa a V-a B 

Școala Gimnazială Horea , Cluj- Napoca 

Prof. coord. Monica Neag 

 

 

 

 

 

 



Violența 

 

Cine nu știe iubi, 

Știe mai mult a lovi 

Unde doare cel mai tare; 

Dar el nu-nțelege oare , 

 

Că vasul odată spart 

Nu poate fi reparat? 

Așa cum și sufletul 

Rămâne bulversat  și întristat. 

 

Violența-i boală grea, 

Dacă s-ar eradica 

Lumea ar fi mai mulțumită, 

Mai bună și fericită. 

 

Viață bună am avea 

Dacă violența –ar dispărea; 

Liniștiți și mulțumiți, 

Am trăi mai fericiți. 

 

Vidrean Brianna, Clasa a IV-a C 

Școala Gimnazială Horea , Cluj- Napoca 

Prof. coord. Ispas Dorina 

 

 



Unitate 

 

Sunt roman și mult îmi place 

Acest grai melodios. 

Iubind țara, mama îmi face 

Ie cu fir prețios. 

 

Azi o port, mă simt special, 

Și alți români la fel ca mine, 

Toți în port național 

Sărbătoarea de noi ține! 

 

Vom face o horă mare, 

De mâini ne înlănțuim, 

Din hotare, în hotare, 

Țara o sărbătorim. 

 

A trecut mai multă vreme , 

De când Cuza reunea 

Principatele Române 

Și astăzi sunt țara mea! 

 

Rocaș Tudor 

Clasa a IV-a C 

Școala Gimnazială Horea , Cluj- Napoca 

Prof. coord. Ispas Dorina 

 

 

 



Și te mai gândești? 

 

Și te mai gândești, 

Omule, cu ce greșești? 

De ce nu mergi tu oare, 

Îndată să-ți ceri iertare? 

 

Stai și stai să te gândești 

Cum să faci să nu greșești? 

Câte-un Mulțumesc și Scuze 

Să le spui cu două buze! 

 

De ți-e greu și ți-e rușine, 

Gândul ăsta să nu-ți mai fie! 

Căci dacă îți ceri iertare, 

Din suflet răul dispare! 

 

 

Pintilie Alina Diana 

Clasa a IV-a A 

Școala Gimnazială Horea , Cluj- Napoca 

Prof. coord. Cristina Pop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prietenia 

 

Prietenia noastră 

E ca o pasăre măiastră! 

Doar cu ea tu poți vedea, 

Chiar dacă ești orb deja. 

Poți s-asculți și să trăiești, 

Poți să zbori și să iubești... 

Fără ea, 

Inima ta e doar o piatră grea. 

 

De aceea-ar trebui 

Noi toți prietenoși să fim 

Și să stăm să ne gândim 

Când ceva rău săvârșim. 

 

Să-ți ceri scuze nu e rău 

Și nu-i nici umilitor. 

Ba, din contră, este bine! 

Cuvintele frumoase 

Vindecă pe-oricine! 

 

Beudean Ioniță Petra Maria 

Clasa a IV-a A 

Școala Gimnazială Horea , Cluj- Napoca 

Prof. coord. Cristina Pop 

 

 

 

 

 



Respect 

 

 

(De la „tu trebuie să respecți” până la „eu trebuie să respect”, nu este mult) 

 

Ce este mai important                                    Acesta nu este un simplu cuvânt, 

Decât o idee drăgălașă,    Este chiar foarte sfânt 

Care să-ți limpezească mintea golașă,  Și ca toate celelalte cuvinte, 

Să nu vină de la tine,    Cu un înțeles larg și dezvoltat, 

Dar totuși să te facă să te simți mult mai bine ! Este foarte ușor de captat. 

 

Și-atunci, multe gânduri si vorbe  A fi drăguț, 

Poți auzi de la acele persoane „oarbe”,  Cumsecade si galant 

Care  greșeli fac încontinuu,    Poate chiar amuzant, 

Și dacă și-ar da seama,    Calm, săritor si isteț, 

Nu s-ar mai pune chiar deloc problema, Toate cuvintele de bine din lume 

Că se ceartă si se jignesc,    Vor crea numai gânduri bune, 

Ci doar că se cinstesc.       Și ne vor bine dispune. 

 

Din experiența-mi,           Într-o lume paralelă ideii, 

Vă spun aceasta povață cinstită        Unde zic mereu mișeii: 

Că după părerea mea,                          RESPECTĂ! 

Dacă ar fi RESPECT în lume,       Dacă ei nu prezintă defel, 

N-ar mai avea loc aceste „glume”.      Un astfel de model. 

Dar vorbind la modul serios,      Unul dintre principiile de urmat 

Și poate chiar sănătos.                     Nu este deloc, cum cred unii, arogant, 

Acest cuvânt: „Respect”         Ci doar greu de aplicat, 

Este chiar un lucru cert.         Dar foarte ușor de urmat. 

 

Teodora Vana 

Clasa a VI-A 

Școala Gimnazială Horea , Cluj- Napoca 

Prof. coord. Cristina Pârlea 

 



Prietenia 

Prietenia se câștigă, 

Dacă nu ți-e frică 

Să abordezi o persoană, 

Să o scoți afară, 

Din cochilia sa singuratică. 

 

Însă dacă vrei s-o păstrezi, 

Trebuie s-o respecți, 

Așa cum e ea, 

Egalitatea să existe, 

Pentru ca prietenia să persiste. 

 

Dorințele să i le asculți, 

Să pășiți desculți, 

Prin viață să treceți, 

Unul în altul să credeți. 

 

Și la bătrânețe să ajungeți 

Tot prieteni să rămâneți 

Chiar de moartea va veni 

Voi tot împreună veți fi. 

 

Mihai Farcasiu 

Clasa a VI-A 

Școala Gimnazială Horea , Cluj- Napoca 

Prof. coord. Cristina Pârlea 

 



Prietenia 

Prietenia-i o avere 

Nu se vinde nu se pierde, 

Ci se ține 

În inimă la tine. 

 

La bine la greu 

Prietenia e mereu, 

Nimic nu o desparte 

Nici în ceasul cel de noapte. 

 

La nevoie se cunoaște 

La bine și la greu te însoțește 

Și mereu ne unește 

Prietenia adevărată o alcătuiește. 

 

Ariana Sinca 

Clasa a VI-A 

Școala Gimnazială Horea , Cluj- Napoca 

Prof. coord. Cristina Pârlea 

 


