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Scolar
silitor
,
vreau sa fiu ...
Mergem la şcoală pentru a învăţa, pentru a ne
îmbogăţi cunoştinţele, pentru a ne crea un viitor. Nu
trebuie să venim la şcoală din obligaţie, ci “pentru a
ajunge cineva” în viaţă şi din recunoştinţă faţă de
părinţii care ne sprijină.
Alina Rusu, clasa a V-a, Berchişeşti

Şcoala este locul unde am descifrat secretul
literelor şi al cifrelor. Toate obiectele sunt
importante, chiar dacă unele ne plac mai mult, iar
altele mai puţin.
Andrei Varvaroi, clasa a V-a, Berchişeşti

Pentru mine silitor înseamnă a fi harnic,
muncitor şi dornic de învăţătură. Să fii silitor, cred eu,
este şi un dar de la Dumnezeu ce nu trebuie irosit.
Andreea Nistor, clasa a IV-a, Suceava

La şcoală învăţăm multe lucruri, dar mai ales să
ascultăm. Ascultarea este dovada de iubire pentru
ceilalţi. Chiar dacă regulile nu ne prea surâd, noi
trebuie să ascultăm, căci părinţii şi profesorii ne doresc
numai binele.
Manuela Guian, clasa a IV-a, Suceava

Şcoala pentru mine înseamnă locul unde învăţ
multe lucruri interesante. La început îmi era frică de
şcoală pentru că vedeam că sora mea trebuie să înveţe
multe lucuri grele, dar apoi am văzut că e uşor şi frumos.
Irina Marciuc, clasa a III-a, Suceava

Îmi propun să învăţ mai mult, să citesc mai
mult, să ascult de părinţi şi de dascăli, pentru că numai
aşa putem ajunge “mari” în viaţă.
Lucian Gheaţă, clasa a IV-a, Berchişeşti
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Prima zi

de şcoală
şcoala
Un copil se pregătea să meargă la şcoală, în clasa întâi, iar
părinţii lui voiau să-i facă o pregătire deosebită pentru prima lui zi de
şcoală.
Mama i-a cumpărat un ghiozdan frumos şi i-a pregătit un
pacheţel cu mâncare, dar tatăl a intervenit, spunând:
- Pune-i caşcaval, ştii că lui îi place foarte mult.
Bunica zice:
- Friptura este preferata lui, pune-i o bucăţică de friptură.
Bunicul a intervenit:
- Pune-i şi nişte şniţel, doar ştii cât de mult îi place.
Tatăl i-a cerut mamei şi ceva de băut şi i-au pus un sirop de
căpşuni şi altul de zmeură.
Mama a apărut şi ea cu un pachet de prăjituri pe care îl pune
copilului în altă sacoşă. Bunicul i-a pus o bucată de tort proaspăt, iar
bunica un pachet cu clătite. Tatăl aduce şi el o sacoşă cu fructe.
- Dacă vrea să se joace? spuse tatăl şi îi pune o minge, costumul
de sport, iar bunicul aduce trenuleţul preferat al nepoţelului său.
Se adunaseră multe sacoşe şi tatăl a spus că îl duce el pe copil cu
maşina. Mama vine şi ea să-i aducă ghiozdanul, dar bunica vrea să
meargă şi ea, căci poate este pentru ultima oară. Bunicul vine cu restul
de sacoşe, urcă în maşină şi pornesc cu toţii grăbiţi spre şcoală, căci era
cam târziu.
Ajunşi la şcoală, mare le-a fost surpriza să vadă că uitaseră
copilul acasă. Toţi copiii au râs de părinţii fără minte, care au uitat cel
mai important lucru: copilul.
Aşa fac şi creştinii, se îngrijesc de cele
neînsemnate ale trupului, şi uită lucrul cel mai
important: sufletul.

Copiii trebuie să se pregătească de începerea
anului şcolar prin Împărtă
şirea cu Sfintele
Împărtăşirea
Taine, de ziua Sfintei Cruci (14 septembrie),
căci este înălţător pentru formarea lor
duhovnicească.
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