Grafică satirică de Bianca Matei,
clasa a IV-a, Suceava

CONCURS DE POEZII, ESEURI
Postul - libertate sau constrângere
Premiul I
Denisa Dăscălescu
Suceava

Ziua e aproape sfârşită, poate cineva spune o vorbă
bună despre tine?
Ai
Ai salutat cu căldură pe cei pe care i-ai
i-ai întâlnit?
întâlnit?
Este cineva mai fericit pentru că te-a întâmpinat
astăzi?
Acum la înserare, poţi spune cu inima uşoară că ai
ajutat măcar un frate din cei pe care i-ai întâlnit
astăzi?
Îşi aduce aminte cineva că i-ai vorbit astăzi?
Ai sfătuit pe cineva spre bine?
Ai fost egoist astăzi?
astăzi?
Ai ajutat în vreun fel pe aproapele?
Ai lăsat în urmă gânduri bune sau supărare?
Ai cerut ajutor lui Dumnezeu în momente dificile?
Ai mulţumit lui Dumnezeu pentru o bună rezolvare?
Ţi-ai pierdut ziua fără rost sau ai făcut ceva folositor?
Acum înainte de a închide ochii pentru odihnă
odihnă crezi că
Dumnezeu va spune: „Pentru
„Pentru ceea ce ai făcut astăzi
meriţi ziua de mâine” ?

Premiul III
Iustina Târziu
Horodniceni

Menţiuni: Mihaela Cojocariu, Dolheştii Mari;
Maria Ciocîrlan, Dolheştii Mici; Diana Capră, Cîndeşti, jud. Neamţ;

Clasele I-IV

CONCURS DE ICOANE
Sfinţi - ocrotitori ai copiilor

Premiul I
Marta Alexandrescu
Pleşeşti

Premiul II
Andrei Gogu
Baia

Premiul III
Andreea Luţa
Horodnic de Sus

Menţiuni: Teodora Burlică, Siret; Emanuela Rusu, Ipoteşti;
Dan Mateescu, Câmpulung Moldovenesc; Diana Danileţ, Ipoteşti

Clasele V-VIII

Două mere roşii stăteau cuminţi în cămară. Aşteptau să fie mâncate
de copii cuminţi.
Unul dintre ele a început să vorbească:
- Uite ce măr mare şi frumos sunt eu, se lăuda el. Sunt şi foarte gustos.
Cu siguranţă voi fi ales eu primul de către băieţelul gazdei noastre.
Celălalt măr nu spunea nimic. Ce putea spune în faţa mărului atât de
îngâmfat?!
- Hmm! Ce ştii tu, eu sunt mai mare decât tine şi mai voinic. Uite, dacă
ai curaj te-aş invita la o întrecere. Să vedem care e mai puternic dintre noi.
- Eu nu m-aş întrece. Ce rost ar avea? Amândouă părem sănătoase…
- Deci nu ai curajul să te întreci cu mine. Te temi, nu-i aşa?!
- Dacă insişti, ne vom întrece...
Şi luându-se la întrecere, cel smerit, deveni puternic, pentru că nu
era ros de viermele invidiei, l-a învins pe cel lăudăros şi plin de mândrie.
Şi de aici înţelegem cuvântul Scripturii: "Dumnezeu celui smerit
îi dă har (putere), iar omului mândru, îi stă împotrivă".
(I Petru 5,5)

Premiul II
Cosmin Zaharia
Dolheştii Mari

Premiul I
Premiul II
Mădălina Scripcaru Mihaela Mărănduca
Boroaia
Fălticeni

Premiul III
Flaviu Timofte
Fălticeni

Menţiuni: Ştefan Chetroi, Boroaia; Adrian Luţa, Horodnic de Sus
Delia Bahnovei, Mănăstioara (Siret); Raluca Paviliuc, Văratec

