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ACROITORIȚE
I FLORENTIN

Mulțumesc doamnei 
învățătoare, domnilor 
profesori, doamnelor 
profesoare și, nu în 

ultimul rând, părinților 
pentru încrederea, 
răbdarea și sprijinul 

acordat.



ANTON IOAN 
- CRISTIAN

Îmi plac jocurile 
video și unele 

sporturi.



ARGHIR 
MĂRIUȚA -
ALEXANDRA

Bună, mă numesc Arghir 
Măriuța-Alexandra. Am 
11 ani și termin clasa a 
IV-a. Când voi crește 
mare, îmi doresc să 

devin educatoare sau să 
am job la 

CRIMINALISTICĂ.



AVĂDĂNII 
ANA - MARIA

Bună, sunt Avădănii
Ana Maria și îmi

place să desenez și
îmi plac animalele

💗



AXINTE 
DUMITRU -
CRISTIAN

Salut! Mă numesc
AXINTE DUMITRU 
CRISTIAN, am 11 

ani, îmi plac:
geografia, muzica și

jocurile video :))



BALAN RAREȘ 
DIMITRIE

Bună, mă numesc Rareș Balan și îmi 
place să cânt. Au trecut 5 ani frumoși 
și plini de emoție. Vreau să mulțumesc 
domnului profesor de religie că m-a 
învățat despre ce înseamnă religie, 
doamnei învățătoare pentru că m-a 
învățat să scriu primele cuvinte, 

doamnei de sport pentru că m-a învățat 
să sar mai mulți centimetri, doamnei de 

engleză pentru că m-a învățat să 
vorbesc și să scriu în engleză. Sper că 

o să ne revedem !



BUCATARU 
CONSTANTIN 
- NICOLAE

Primii 5 ani de 
școală mi-au 

plăcut mai tare 
decât iubesc

vara.💗



CHIHAIA 
ELENA -
RAMONA

PASIUNEA MEA ESTE 
COAFURA. MIE ÎMI 

PLACE SĂ FAC 
DIFERITE COAFURI.
ÎMI PLACE FOARTE 

MULT ACEASTĂ
MESERIE.



CHIHAIA 
DENISA -

FLORENTINA

Bună, eu sunt 
Chihaia Denisa

Florentina, am 11 
ani şi îmi place să
cânt şi să dansez.



FLORESCU 
IANIS MATEI

Îmi place 
footbalul și să

învăț.



GÎTMAN 
LARISA -
GABRIELA

Bună, eu sunt 
Gabi și îmi place 

moda.



GÎTMAN 
MĂDĂLIN 

ALEXANDRU
Mă numesc Gîtman Mădălin Alexandru. 

Pasiunea mea este fotbalul. Materiile mele 
preferate sunt matematica și româna. În 

acești 5 ani de școală, am învățat să scriu, 
să citesc și să socotesc și am învățat să fiu 

educat. Doamna ne-a învățat cum să ne 
comportăm în viață. Și fără ea, nu am fi 
reușit. Pentru clasa noastră a fost a doua 
mamă, s-a comportat cu noi cum a știut ea 

mai bine. Am supărat-o uneori, dar 
împreună am trecut peste toate. A fost și 
este cea mai bună doamnă. La revedere, ne 

pare rău că ne despărțim. 💗💗💗



GONTARIU 
FLORIN -
ANDREI

Doamna învățătoare, dragii elevi, iată-ne 
ajunși la sfârșit de an școlar și la sfârșitul 
clasei a IV. Anii au trecut ca gândul și ca 
vântul și iată-ne azi ne luăm rămas bun de 
la doamna învățătoare și mergem cu pași 
repezi spre alte cunoștințe, dar până 

atunci am și eu câte ceva cuvinte de spus: 
doamna învățătoare, mulțumesc mult pentru 
acești 5 ani minunați petrecuți împreună în 
care am învățat și am aflat foarte multe 
lucruri care pe viitor mă vor ajuta foarte 
mult. Mulțumesc mult și mulțumim mult 

pentru tot ce ați făcut pentru noi, 
colectivul clasei a IV-B.



JULINSCHI 
MAIA -

ȘTEFANIA

Bună, mă numesc 
Maia și pasiunea 
mea este să fac 

sport și 
baschet!!💗



MISTODIE 
DIANA -
SOFIA

Bună, mă numesc
Mistodie Diana –
Sofia, sunt o fire 
capricioasă, îmi

place să desenez și
să mănânc dulciuri.



MOISA 
ADELINA 
IOANA

Acești 5 ani au fost 
superbi alături de doamna, 
a fost o doamnă bună. Ea 
ne-a învățat să scriem, să 
citim. Acum îmi pare rău 
că o părăsesc, îmi va fii 
dor de ea. Rămas bun 

doamna!



PARASCA 
DAMIAN -
FLORIN

Mă numesc Parasca
Damian – Florin, am 

11 ani. Mie îmi
place istoria și cel
mai și cel mai mult
îmi plac motoarele.



PETRARIU 
ANDREEA 

LUCIA
Bună, mă numesc Petrariu Andreea 

Lucia. Am 10 ani. Mie îmi place foarte 
mult să cânt. Acești 4 ani cu doamna 

învățătoare au fost ani frumoși. Eu am 
doar 4 pentru că am venit din clasa I, 
dar în acești ani am învățat multe și de 

la doamna, dar și de la colegi. Sunt 
foarte fericită că am putut să nimeresc 
la o profesoară așa de bună. Noi vom 

trece în clasa a 5-a și nu o vom 
dezamăgi pe doamna noastră pentru că o 

iubim ca pe o mamă! Îți mulțumim 
foarte mult doamna, te iubim!



POENARU 
IUSTIN 
MATEI

Mie îmi place fotbalul, mai ales 
când mă joc cu alții. Sunt cât de 
cât decent la joc. Și îmi place să-

mi petrec timpul pe teren cu 
prietenii. În acești 5 ani de 

școală, al 4-a a fost preferatul 
meu, am avut geografie. Ne 

asculta și ne învăța lucruri noi, 
cum ar fii: continente, munții, 
câmpiile, dealurile și podișurile. 
Primii 2 ani de școală au fost cei 
mai ușori pentru un elev. Trebuie 
să ne maturizăm, învățăm și să 

putem!



RUXANDA 
IOANA -

ALEXANDRA

Sunt Ruxanda
Ioana -

Alexandra și
pasiunea mea este 

să joc fotbal.



STĂUCEANU 
YASMINA -
GABRIELA

Mă numesc 
Stăuceanu Yasmina
Gabriela. Îmi place 
să citesc, să ascult 
muzică și să dansez.



ȘUHAN 
RAREȘ -
GABRIEL

Bună, mă numesc Rareș! Îmi place 
foarte mult fotbalul. Eu de când 

am venit în clasa 0, m-am 
împrietenit cu toți copiii din clasă. 
Acum în clasa a 4-a B, am devenit 

cu colegii mei buni prieteni. Eu 
acum trec în clasa a 5-a, unde va 
fi puțin mai greu, dar tot am să 
mă descurc. O să-mi fie greu să 

mă despart de doamna învățătoare 
și de clasa a 4-a B, dar cu greu, o 

să reușesc.



ȚIBICHI 
ALEXANDRA 

IULIA

Bună, mă numesc
Țibichi Alexandra 
Iulia. Îmi place să
desenez, să mă joc
cu prietenii și îmi
iubesc familia.



ȚURCANU 
DAVID -
ANDREI

Ne va fi dor de 
doamna

învățătoare!



VORNICU 
MIHAI -
FABIAN

Îmi place 
fotbalul!



VRĂJITORU 
TEODOR 

CONSTANTIN

Îmi place să
mă joc fotbal.



Clasa pregătitoare B din toamna anului 2016 
mi-a adus în cariera mea de profesor o grupă
numeroasă și frumoasă de copii pe care i-am 

simțit aproape de sufletul meu încă de la 
început. Curioși, dornici de a învăța l imba
engleză și cu multe întrebări, ați pășit pe 

drumul fișelor și cântecelor. Au urmat teme, 
proiecte, evaluări și, indiferent de provocările
mele, ați fost mereu la înălțime, ați învățat, 
ați crescut, ați evoluat frumos. Sunt mândră
că v-am fost teacher și vă mulțumesc pentru

toate orele frumoase în care am râs, am 
plâns, ne-am distrat sau am fost serioși.

Copii frumoși, isteți și... șotioși, din suflet
vă doresc succes în tot ce vă propuneți ! Să

fiți mereu curioși, să acceptați provocări noi, 
iar viața de elevi de gimnaziu să vă aducă

satisfacții și reușite pe măsura muncii
voastre! 



Dragi copii, acum puteți citi, scrie 
și număra. Aceasta este prima 

etapă de cunoaștere pe care ați 
trecut-o cu succes. Școala va 

deschide noi orizonturi și va trebui 
să obții noi cunoștințe. Cu cât vei 
reuși să urci mai sus, cu atât vei 
avea mai multe bucurii. Vă doresc 
putere și optimism în viitorul drum 

al cunoașterii! Să acumulați 
cunoștințe care să vă ajute să vă 

îndepliniți toate dorințele!



Ce minunată-i copilăria! Nu-i așa, dragi 
absolvenți ai claselor primare?... E un 
univers al sincerității, al jovialității, al 
gândului curat, e un univers molipsitor! 
Bucuria a fost de partea mea să fi fost 

coechipieri într-un joc frumos al 
educației alături de voi, dragi copii 

zglobii, minunați, glumeți, viitori artiști, 
sportivi de performanță, poate unii preoți 
sau viitoare preotese, din rândul fetelor, 

cine știe ce semințe vor rodi?... sau 
poate vreun bucătar profesionist! 

Un mare MULȚUMESC pentru anii frumoși 
petrecuți împreună! Nădăjduim ca a 

noastră călătorie să continue și în anii ce 
vor veni!



Iată-ne ajunși la sfârșitul celor 5 
ani în care am fost împreună copii 
– părinți – profesori și la bine și 

la greu...
Sunteți generație din mijlocul 

carierei mele de dascăl... Nu pot 
să nu recunosc că ați fost la 
înălțime... Mi-aș dori din tot 

sufletul să rămâneți tot acolo sus 
prin cunoștințele acumulate și prin 

comportament.
Îmi sunteți foarte dragi!
Vă mulțumesc pentru tot!



Acest material a fost realizat de 
Poenaru Diana - Maria


