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COPILUL NOU VENIT ÎN CLASA MEA
Anghel Vlad
10 ani
Școala Gimnaziala Nr.190,
sector 4, București
Profesor îndrumător: Inoan Claudia

Într-o zi de şcoală, la ora de dirigenţie a venit în clasă un copil suedez
care nu ştia să vorbească limba română. El avea ochii negri şi părul cârlionţat
s-a aşezat stingher într-o bancă din spatele clasei. Doamna dirigintă şi-a
început lecţia, iar băieţelul nou era ca şi absent.
Am fost surprins că toată lumea îl evita în fiecare pauză. Copilul era din
ce în ce mai trist. Într-una din pauze, m-am dus la el şi l-am întrebat:
- Bună! Cum te cheamă?
El nu mi-a răspuns, aşa că l-am mai întrebat o dată, dar întrebarea mea a
rămas tot fără răspuns. Am decis să îl duc la doamna profesoară de suedeză,
nou venită în şcoală. Am rugat-o să îl înveţe câteva cuvinte de baza în
română. I-am oferit şi un dicţionar suedez-român ca să înveţe mai repede.
Băiatul a învăţat repede limba mea şi aşa am aflat şi cum îl cheamă:
Corper Anter. Noi am devenit buni prieteni, iar el se poate înţelege cu toată
clasa şi poate participa la ore.
Sunt mândru că am putut rezolva o problemă a unui coleg din altă tară!
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COPIII SĂRMANI
Bălan Dănuţ,
10 ani,
Şcoala Gimnazială „Emil Gârleanu”
Com. Bărăganu, jud. Constanţa
Cadru didactic îndrumător: Martin Nicoleta

Eu cred că și copiii din Africa trebuie trataţi ca toţi copiii, care au dreptul
la educaţie, la o familie şi să fie îngrijiţi.
Eu cred că le-am face un bine construindu-le o şcoală. Să nu mai fie
trimişi în armată şi să fie trataţi cu mai mult respect.
Şi îi putem ajuta cu ce avem noi.
Pe cei bolnavi ar trebui să-i luăm la spitalele noaste pentru că nu trebuie
să-i uităm, chiar dacă sunt mai departe.
Şi ei sunt oameni şi ar fi păcat să piară doar pentru că nu au ajutor.
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UNIVERSUL ESTE CRUD!
Coroană V.G. Oana Silvia,
10 ani,
Şcoala Gimnazială „Emil Gârleanu”
Com. Bărăganu, jud. Constanţa
Cadru didactic îndrumător: Martin Nicoleta
Unii copii au drepturi egale, dar când mă gândesc la copiii care sunt
discriminaţi să nu meargă la şcoală, îmi vine să plâng. Eu cred că nu este
corect!
Când te gândeşti numai la tine, parcă eşti egoist. Dacă te gândeşti la
altcineva şi încerci să ajuţi, nu te bucuri doar pe tine, ci îl înveţi şi pe el, cel
căruia i-ai făcut un bine, să se gândească la acest lucru minunat!
Spune-mi, cum te simţi când ajuţi pe cineva?...
Sunt multe discriminări din cauză că unii oameni sunt cruzi. Eu,
alaltăieri, mă uitam în oglindă şi am văzut nişte copii amărâţi că nu erau
lăsaţi să meargă la şcoală.
Eu cred că toţi avem aceleaşi îndatoriri şi drepturi. Nu contează că ai
bani sau nu ai. Când îţi cere un sărac ceva şi tu nu îi dai, îi frângi inima. Banii
sunt doar nişte hârtii, azi ai bani, mâine nu mai ai şi tot la sărac ajungi. Şi el,
vine ca un om bun, şi îţi dă.
De aceea vă sfătuiesc pe toţi să vă purtaţi frumos, că nu ştiţi când apare
un obstacol în cale!
Sufletul meu,
Oameni plâng,
Lumea mea,
Pământul,
Ce vi se pare amuzant?...
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OAMENI BOLNAVI ŞI NECĂJIŢI, UITAŢI DE LUME
Dună D. Andrei Costin,
10 ani,
Şcoala Gimnazială „Emil Gârleanu”
Com. Bărăganu, jud. Constanţa
Cadru didactic îndrumător: Martin Nicoleta
Eu cunosc o persoană de la oraş. Are handicap. Mama şi tatăl lui stau
într-o căsuţă mică, şi mai are trei fraţi. Tatăl munceşte cu ziua. N-au bani săl ducă la un medic specialist. Uneori nu au bani de pâine. Băiatul cu handicap
suferă că-şi vede fraţii mai mici cum stau şi sunt zile în care nu mănâncă mai
nimic.
Lui îi place să înveţe. Vreau să-ajut, dar nu pot! Este discriminare, trebuie
să-l ajutăm!
Vine iarna. Copiii de pe stradă pot să moară! Le trebuie o familie, o casă!
Le trebuie fericire, le trebuie căldură! Le trebuie părinţi, le trebuie un mediu de
joacă şi unul de învăţat! Le trebuie mâncare, unii mănâncă din gunoaie, alţii
fură! Trebuie educaţi!
Am văzut la televizor că se vând copii! E discriminare! Copiii nu sunt de
vânzare! Oamenii care vând copii trebuie închişi, pedepsiţi pe viaţă! Poliţia
trebuie să se ocupe de oamenii care n-au suflet şi vând copii.
Copii bolnavi, chinuiţi, rătăciţi prin lume...
Repet, trebuie ajutaţi!
Nu trebuie lăsaţi să moară!

16

STEA DE AUR E FAPTA BUNĂ
Murgu C. Claudia,
10 ani,
Şcoala Gimnazială „Emil Gârleanu”
Com. Bărăganu, jud. Constanţa
Cadru didactic îndrumător: Martin Nicoleta
Este dimineaţă.
Mă trezesc şi mă duc în parc. Acolo este un copil şi nimeni nu se joacă cu
el. Mă duc la el şi îi spun:
- Bună! Cum te cheamă?
- Mă cheamă Alin şi nimeni nu se joacă cu mine, pentru că sunt prea
mic!
- Mă joc eu cu tine, că nu contează vârsta când te joci.
- Mulţumesc!
Plecăm şi ne jucăm...
Pe drum, vedem o fetiţă care are o mână ruptă. Ea nu poate să-şi mişte
mâna şi copiii râd de ea, o bat. Fug repede şi le spun copiilor să nu mai râdă
de ea, că ei, dacă ar fi în locul ei, cum s-ar simţi... Copiii pleacă.
- Nu mai plânge! Dacă vrei, ne jucăm noi cu tine.
- Da, doar dacă vreţi!
- Da, sigur!
Plecăm la mine acasă. Ne jucăm, mâncăm, mergem afară. Copiii, care au
fost răi cu cei doi, au venit să-şi ceară scuze şi au fost iertaţi. Ne jucăm
împreună până seara.
Când pleacă cu toţii, intru în casă. Mă gândesc la faptele pe care le-am
făcut, de a-i ajuta pe cei doi copii.
Şi ei au dreptul la joacă şi la respect!
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NU ESTE CORECT!
Nazîru M. Valentin Daniel,
10 ani,
Şcoala Gimnazială „Emil Gârleanu”
Com. Bărăganu, jud. Constanţa
Cadru didactic îndrumător: Martin Nicoleta
- Eu cred că nediscriminarea este, dragă, pentru alţi copii, mai buni.
Dar, Ionuţ, tu ce crezi? Că nediscriminarea este pentru toţi? Spune, da sau
nu, nu pentru toţi?
- Eu cred ca şi cei buni, şi cei răi, să se împace.
- Tu ce crezi, Elena? Şi noi, oare, să ne batem cu ceilalţi?
- Eu cred că nu. Dar tatăl meu şi al tău nu se plac. Pentru că ne-aţi dat
foc la colibă. Trebuie să tăiem plantele veninoase, sau să ne războim, sau să
ne bucurăm ca prietenii. Trebuie să îi împăcăm pe părinţi, să nu ne mai
luptăm. Să dormim şi să mâncăm împreună.
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SECȚIUNEA 11-14 ANI
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