Frumoasă zi ...

Ce poate fi mai emoţionant decât pregătirile pentru prima zi de
şcoală! Sfânta Împărtăşanie primită cu evlavie de Ziua Crucii, pe 14
septembrie, pregătirea celui mai frumos ghiozdan şi a celui mai
mare buchet de flori “pentru Doamna”.
A doua zi am pornit de acasă făcând semnul Sfintei Cruci aşa
cum m-au învăţat părinţii şi am păşit pentru prima dată în curtea
şcolii. Ce mare era şcoala! Zeci de glasuri de copii care încă îşi mai
ţineau mamele de mână, care încă se mai ascundeau în spatele lor...
Fiecare copil era ca “scos din cutie”. Lacrimile pe care unii din
noi le-au vărsat în prima zi de şcoală au izvorât din teama noastră de
necunoscut sau din bucuria noastră de a face primii paşi în viaţă.
Învăţătoarea ne-a invitat în sălile de clasă şi ne-a îndemnat să
rostim împreună rugăciunea”Tatăl nostru” în faţa icoanei, apoi a strigat
pentru prima dată catalogul. Ne-am aşezat pe rând în bănci. Era primul
pas spre lumea “oamenilor mari”. Am legat primele prietenii, prietenii
care mai durează şi acum. Am învăţat să stăpânim cuvintele şi, mai
apoi, să cântărim lucrurile. Acel univers în care noi eram eroii, ne
aparţinea în totalitate.
La 7-8 ani totul pare atât de simplu. Veşnica întrebare: Ce vrei
să te faci când vei fi mare? Eu voiam să cresc mare. Şi atât. Asta face
parte din miracolul de a fi copil. Nu bănuiam atunci că va fi un drum
lung, frumos, din care voi învăţa că viaţa e mai mult decât ceea ce pare.
Eram elev în clasa I şi ştiam că “Dumnezeu este cu noi”.
Cerul e senin iar soarele încă arde cu putere. Frumoasă zi ...

O şcoală bună nu e cea care formează vârfuri, ci una care ne
pregăteşte pentru viaţă.
Radu Popinciuc

Oare cine poate avea o părere proastă despre şcoală?
Probabil cei care nu învaţă.
Crâşmaru Casandra

Şcoala face parte din viaţa mea. Îmi place din ce în ce mai
mult. Am învăţat foarte multe lucruri bune.
Cristian Rusu

Şcoala este locul în care
îţi pregăteşti viitorul.
Maria Monica Marciuc

Mă bucur pentru acest
început de an şcolar
deoarece sunt
nerăbdătoare să mă
întâlnesc cu colegii,
diriginta şi profesorii.
Rosana Maria Grosu

Şcoala este o enciclopedie în care sunt prezentate toate
domeniile: literatură, artă, ştiinţă, tehnică. De aici poţi
pătrunde în universul spiritual al umanităţii.
Ana-Maria Răduleţ

Îmi place să merg la şcoală, îmi place să învăţ,
să descopăr, să cunosc, să mă informez,
să mă formez.
Maria Chiriac
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