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                      În tabără la Cabana „Pasu’ Vâlcan” 

               

 În perioada 12 – 18 iulie 2012, 6 elevi din clasa noastră au fost (alături de alţi copii ai şcolii) în 

tabără, în Munţii Vâlcan. Pentru 4 dintre noi – Denisa Alecu, Andrei Andreescu, Antonio Baciu şi  Vlad 

Cocieru a fost prima tabără din viaţa noastră; doar Dara Dumitru şi Eliana Florescu au fost şi în alte 

tabere. 

 Totul a fost minunat, activităţile desfăşurate au fost inedite şi cu greu le vom uita: mersul cu 

telegondola, căţărarea pe stâncă, coborârea pe tiroliană, tirul cu arcul, drumeţiile spectaculoase, 

concursuri sportive şi nu numai, dans sportiv şi popular, întreceri spectaculoase, focul de tabără, seri 

dansante şi câte şi mai câte... 

               
       Tir cu arcul             Schi pe iarba, în 4 

               
      Căţărare pe stâncă        Coborâre pe tiroliană 
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 Drumeţii spectaculoase       După amiază în paşi de dans 
 
 Pe lângă aceste activităţi deosebite, ne-am îmbogăţit orizontul cu multe cunoştinţe  despre mediul 

înconjurător, despre frumuseţile patrei noastre; ne-am făcut prieteni din alte zone ale ţării, am vazut 

minunăţiile create de Brâncuşi...         

            
 Sub „Poarta Sărutului”     În jurul „Mesei Tăcerii” 
 
 Şi... am avut parte de peisaje şi de momente inedite în această tabără, momente pe care nu le vom 

uita aşa uşor, pe care le-am imortalizat în aceste fotografii  şi care ne vor fi de folos şi la clasă... 

      
        Răsărit de soare în Munţii Vâlcan de la  Cel mai frumos curcubeu văzut de noi, tot aici,  

fereastra cabanei noastre       la Cabana "Pasu’ Vâlcan” 
 

 Aşteptăm cu nerăbdare tabăra din vara lui 2013... 

„Taberiştii” clasei: Denisa Alecu, Dara Dumitru, Eliana Florescu, 

        Andrei Andreescu, Antonio Baciu, Vlad Cocieru 
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Toamna ne inspiră – poezii create de noi 

 

 Toamna 

               de Florescu Eliana 

Frunze ruginii, uscate, 

Zboară purtate de vânt, 

Îngroşând covorul moale 

Aşternut peste pământ. 

 

Păsările îşi iau zborul 

Spre ale Soarelui ţări. 

Cu toţi le vom duce dorul 

Când vor trece mări şi mări. 

 

Prin livezi, vii şi grădini 

Este mare bogăţie. 

Roadele s-au copt din plin. 

Le-adunăm cu hărnicie. 

 

 Toamnă... 

 de Ştefan Gabriela 

Toamnă, toamnă ruginie 

Cu foşnet şi veselie... 

Ai venit din nou la noi, 

Plină de recolte noi. 

 

Toţi copacii par de aur, 

Frunzele sunt ruginii. 

Toamnă, toamnă, eşti frumoasă! 

Ne dorim ca să mai vii! 

Vine toamna! 

 de Dumitru Dara 

Toamna vine-ncetişor 

C-un alai de crizanteme. 

Îmi şopteşte la ureche 

Că are nuci, gutui şi pere, 

Struguri dulci şi multe mere. 

Frunzele s-au supărat 

Şi de ciudă au picat. 

 

 

 

 

     Toamna cea bogată 

   de Fedorcă Adrian 

Coşu-i plin de fructe dulci: 

Mere, pere, struguri, nuci. 

Şi-o lădiţă de legume 

Plină e de vitamine. 

 

Pleacă-n stoluri păsărele, 

Zgribulite şi stinghere 

Iar când plouă la fereastră 

Lângă sobă stau în casă. 

 

 

 Toamna  

     de Mincă Timeea 

Toamna cea bogată 

Iarăşi a sosit. 

C-un covor de frunze 

Pământul l-a-nvelit. 

 

Vrăbii zgribulite  

Îşi fac cuiburi, mii, 

Iar păsări călătoare 

Zboară peste vii. 
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 Toamna 

    de Ianăş Irina       

Toamnă, tomnişoară, 

Tu ne chemi la şcoală. 

Cu o rază ne zâmbeşti 

Şi mereu ne-nveseleşti. 

 

Pe o aripă de vânt, 

În livadă fluturând 

Frunzele dispar pe rând 

Lăsând pomii tremurând. 

  

 

 

  

  Zâna Toamnă 

   de Drăghici Delia 

Totul este galben 

Fiindcă este toamnă. 

Frunzele căzute  

Formează o zână. 

 

Ea e Zâna Toamnă 

Care ne zâmbeşte. 

Păsările pleacă, 

Iar ne părăsesc. 

 

Roadele bogate  

Noi le adunăm 

În iarna geroasă 

Ca belşug s-avem. 

 

 
 

 

Toamna 

   de Mazga Flaviu 

Toamnă, iată ai sosit! 

Păsările au fugit, 

Cerul e mai înnorat, 

Zilele s-au micşorat. 

 

Dar tu faci şi fapte bune: 

Aduci fructe şi legume, 
Ne-aduci multă sănătate, 

Noi mâncăm cu drag din toate. 

 

 Mândra toamnă 

    de Mirea Filip 

Mândra toamnă a venit, 

Pe copii i-a-nveselit. 

Le-a adus roade bogate, 

Pentru ei, chiar minunate. 

 

A adus panere multe, 

Toate pline cu gutui, 

Mere, pere şi alune, 

Şi multe alte legume. 

 

Mândră şi drăguţă 

A sosit ca o zeiţă 

Şi pe toţi ea ne-a vrăjit 

Cu alaiul ei vestit. 
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 Toamna 

    de Mimbler Robert 

După vară urmează toamna. 

Vine, vine, vine toamna! 

Vin acum şi ploile 

Să ne ude roadele. 

 

Toamna se coc multe legume: 

Castraveţi şi roşii bune. 

Se coc şi fructe gustoase: 

Mere, pere delicioase. 

 

Şcoala începe toamna 

Şi ne-aşteaptă doamna 

Să ne-nveţe lucruri noi 

Şi pe mine, şi pe voi. 

 

 

 Toamna 

    de Neagoe Iluţa 

În păduri, pe câmp, pe dealuri 

Totul este arămiu, 

Ne-aşteptăm să cadă bruma, 

Că nu este prea târziu. 

 

Toate roadele sunt strânse, 

Adunate în hambare. 

Cerul trist şi fără soare 

Nu dă semn de-nseninare. 

 

Ziua plouă, noaptea plouă, 

Cerul este cenuşiu. 

Aş mai vrea un strop de soare, 

Fiindcă totul e pustiu. 

 

 

Toamna roditoare 

      de Andreescu Andrei 

Toamnă dragă, roditoare, 

La noi iarăşi ai venit 

Să ne-aduci legume, fructe. 

Îţi urăm: „Bine-ai venit!” 

 

Împrejur totul se schimbă: 

Pomii tu îi desfrunzeşti, 

Iar pe jos frumos se-aşterne 

Un covor ca din poveşti. 

 

Stropi de ploaie-ncep să cadă 

Din văzduhul plin de nori 

Ca s-avem recoltă bună 

Şi în anii viitori. 

 

 Toamna veselă 

     de Belcescu Constantin 

A venit iar pentru noi 

Lăsând pomii tot mai goi 

Toamna veselă, frumoasă. 

Acum stau mai mult prin casă. 

 

Zile scurte şi nopţi lungi, 

Ne-mbrăcăm mai mult în blugi. 

Dimineaţa-i mai răcoare 

Şi amiezi dogoritoare. 
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La Muzeul  Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” 

 

           
Casă ţărănească acoperită cu paie   În faţa unui bordei din Oltenia 

        

 

        
       Moara de vânt încântă toate generaţiile   Biserica maramureşeană 
 

 Alături de alte clase din şcoală, elevii clasei noastre au vizitat în această toamnă Muzeul 

Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti. A fost o experienţă de neuitat, casele şi 

gospodăriile de sute sau de zeci de ani, morile de vânt şi de apă, dar şi bisericile fiind pentru noi 

o încântare. 

 Aceste monumente, în totalitate originale, sunt mărturii de viaţă tradiţională românească, 

constituindu-se într-un „sat- muzeu” care încearcă să însumeze caracteristicile şi identitatea 

tuturor satelor din România. 

 Am aflat că toate constructiile sunt originale, desfacute piesă cu piesă, transportate în 

condiţii deosebite şi remontate în muzeu, reconstrucţia interioarelor respectând în general 

specificul fiecărei case. 

    Cocieru Vlad 
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GHICI!  

Zăpada s-a topit, 

Ghiocelul a răsărit, 

Pomii au înmugurit. 

Ce anotimp a sosit? 

 

 
 

 

Voinicel cu haină albă 

Iese primul din zăpadă 

Şi vesteşte-n toată ţara 

Că soseşte primăvara? 

 

 
 

Are raze, străluceşte, 

Chiar de sus ne dogoreşte? 

 

 
 

 

 

 

De arşiţă mare 

Se coace grâul sub soare. 

Copiii merg la scăldat, 

În ce anotimp am intrat? 

 

 
 
 

Frunza- ngălbeneşte,     

Vremea se răceşte, 

Vacanţa s-a sfârşit, 

Cine a venit? 

 

 
 
 
 
 

Ghicitori culese şi compuse de 
Bratu Ruxandra- Denis 

 

 

 

 

 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://fs71.trilulilu.ro/imgs/xfy1055/o-mai-iesii-soarele-pe-strada-mea-nu-cred_82ea894461701e.jpg&imgrefurl=http://www.trilulilu.ro/imagini-evenimente/o-mai-iesii-soarele-pe-strada-mea-nu-cred&h=507&w=620&sz=18&tbnid=Efd2j80bHrK10M:&tbnh=90&tbnw=110&prev=/search?q=imagini+soare&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagini+soare&usg=__URHtScxGNkDYg6XgjJC6C5fukfI=&docid=M8hSwLOk6eQ6SM&hl=ro&sa=X&ei=tJiKUbDdO4zUPJCZgdAK&sqi=2&ved=0CEYQ9QEwCA&dur=1515
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De Hallowen... 

             

   

            

 

 Am sărbătorit Hallowen-ul la şcoală... Chiar dacă nu este o sărbătoare românească, faptul 

că am putut să ne costumăm în vrăjitori şi vrăjitoare, în strigoi sau în piraţi, precum şi în alte 

personaje nu tocmai pozitive, a fost pentru noi o mare bucurie... 

Halloween este o sărbătoare celebrată în noaptea de 31 Octombrie, în special în Statele 

Unite, Canada, Marea Britanie şi Irlanda, însă în ultimul timp din ce în ce mai mult şi în 

România.  

Această sărbătoare îşi are originea în festivalul păgân al celţilor din Irlanda, Marea 

Britanie şi Franţa denumit Samhain.  

Halloween-ul este adesea asociat cu ocultul, în diverse tradiţii păgâne în această noapte 

lumea spirituală poate să intre în contact cu lumea fizică, iar magia are puterea cea mai mare.  

 

    Mincă Timeea, Enache Teodora 
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   A sosit şi iarna – poezii create de noi 

             Iarna 

  de Neagoe Iluţa    

Zăpada s-a aşezat, 

 

 

De ger, lacul a-ngheţat. 

O oglindă se formează, 

Mii de stele scânteiază. 

 

Soarele le încălzeşte 

Şi zăpada le topeşte. 

Mulţi copii zburdă pe lac 

Pe patine, şi le plac. 

 

Şi eu ştiu să patinez, 

Ah, ce bine mă distrez! 

Râsete şi veselie, 

Aşa vreau mereu să fie. 

 

    Anotimpul copiilor 

 de Mincă Timeea 

A-nceput de ieri să ningă 

Cu steluţe argintii, 

Gerul a cuprins oraşul 

Iar copiii-s fericiţi. 

 

Noaptea, când copiii dorm, 

Moş Crăciun intră pe horn. 

Pune sub brăduţ, tip-til, 

Cadouri pentru copil. 

 

Băieţii se bat cu bulgări 

Iar fetele patinează. 

Glasuri de copii se-aud... 

Iarna este minunată! 

 

 
 

 

 

    Zi de iarnă 

      de Dumitrovici Robert 

Ninge, bate vântul, 

S-albeşte pământul,  

Vezi numai zăpadă, 

Merg sănii pe stradă. 

 

Pe geam, dimineaţa, 

Găseşti flori de gheaţă. 

Ai o sănioară, 

Fugi cu ea pe-afară. 

Iar când stai din joc, 

Bine-i lângă foc.  

 

 

 

 Iarna 

               de Marin Milena 

Mici steluţe de zăpadă 

Cad acum la noi pe stradă. 

Eu privesc de la fereastră, 

Tocmai din căsuţa noastră. 

 

Cerul este cenuşiu, 

Ninge-ntruna, e târziu. 

Pomii-n alb s-au îmbrăcat, 

Totul este minunat! 

 

Matei, Maria şi Vlad 

S-au aşezat sub un brad. 

Un om de zăpadă fac 

Şi ne este chiar pe plac. 
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 Iarna 

                 de Dincă Adnana 

Iarna din nou a sosit. 

Cad fulgii argintii, 

Acoperă câmpii 

Şi bucură copii. 

Căci Moşul nu-i departe. 

El vine peste noapte 

Pentru copii cuminţi, 

Dar şi pentru părinţi. 

Ţi toţi ne bucurăm 

Că-i iarnă şi-avem pom. 

 

 Iarnă, iarnă... 

  de Barbaric Alexandra 

Iarna, iarna vine 

Cu zăpada argintie. 

Ce-i atât de albă,  

Dar copiilor dragă. 

 

Zăpada, zăpada vine 

Frumoasă şi argintie. 

Un covor alb şi pufos 

Care e şi luminos. 

 

Iarna ne e cea mai dragă. 

Copiii se tot joacă 

Prin zăpada cea mai mare 

Cu bulgări şi sănioare. 

 

 Iarna 

   de Florescu Eliana 

Iarna a pus stăpânire peste sat, 

Urşii au intrat la hibernat. 

S-a îmbrăcat totul în mantie-argintie, 

Copiii sunt cuprinşi de veselie. 

 

Privesc dansul graţios al fulgilor, 

Dar şi jocul minunat al artificiilor. 

Un An Nou din nou s-arată, 

„La mulţi ani!” vă spun îndată. 

 

 
 

 Iarna 

  de Pantelimon Robert 

Iarna a venit din nou 

Cu omătul argintiu, 

Păsările au plecat, 

Peste tot e doar pustiu. 

 

Şi-n zăpadă ne jucăm: 

Oameni de nea noi lucrăm. 

Iarna curând va pleca 

Oamenii de nea se vor întrista. 

 

 Iarna 

   de Radu Anamaria 

Iarna vine, toamna pleacă 

Şi vin fulgii de zăpadă, 

Către noi se-aruncă-n grabă 

Şi-un covor alb se încheagă. 

 

Vine, vine Moş Crăciun 

Aducând copiilor 

Daruri multe şi haioase 

Sub brăduţul lor din case. 

 

Trei copii cu-o sănioară 

S-au dus pe un derdeluş, 

Apoi unul câte unul 

Au zburat pe-alunecuş. 
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Suntem Pro Eco ! 

Protejarea mediului înconjurător   
 de Mincă Timeea 

Noi cu toţii protejăm 

Mediul înconjurător, 

Ca oraşul nostru, drag, 

Să fie mereu curat. 

 

Când eu zăresc hârtii pe jos 

Mă duc să le adun, 

Când florile, copiii rup 

Îi cert cu glas domol. 

 

Reciclez hârtii şi pet-uri 

Căci sunt folositoare, 

Ud plantele cu dragoste, 

Să crească mai bogate. 

  

 

 

Salvaţi planeta mea! 
 de Florescu Eliana 

Dacă plantezi un pom, 

Dacă plantezi o floare,  

În toate acele zile 

Este o sărbătoare. 

 

Dacă pădurea verde 

Voi o păstraţi întreagă 

Din ce în ce mai bine 

Vouă o să vă meargă. 

 

Dacă începând de astăzi 

Vom proceda aşa, 

Un pământ mai sănătos 

Cu toţii vom avea! 

 

 

 Ecologiştii 
    de Mimbler Robert 

Eu cu prietenii mei 

Împreună am plecat 

Peste tot, 

Să facem curat. 

 

Foarte mulţi saci 

De gunoi 

Cărăm şi  

Strângem noi. 

 

Hai să strângem 

Noi gunoi  

De pe câmp  

Şi de prin văi! 

 

 

 Protejarea mediului 
      de Uzarciuc Ana 

Protejarea mediului  

Este foarte importantă. 

Pentru mine este 

Viaţa mea întreagă. 

 

Saci, hârtii, plastic, gunoaie 

Pe toate le adunăm. 

Fuga, fuga, repejor, 

Pe pământ să-l vindecăm.  
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Reciclarea      
     de Mirea Filip 

Dacă hârtia adunăm, 

Mulţi copaci o să salvăm. 

Şi pe rămurele 

Vor cânta păsărele. 

 

Metalele de le vom strânge 

În cuptoare vor ajunge, 

Iar apoi – prin reciclare – 

Vor fi iar folositoare. 

 

Jucăriile stricate,  

Pet-urile aruncate, 

Orice plastic dus la coş 

Ne poate fi de folos. 

 

 

 
  

 

 

Protejarea mediului 
   de Barbaric Alexandra 

Noi natura protejăm,  

Din zori în seară lucrăm 

Să salvăm flori şi copaci, 

Insecte, animale dragi. 

 

Strângem gunoaie de pe jos. 

Când e curat, e frumos. 

Multe pet-uri şi hârtii, 

Sticle goale, baterii. 

 

Noi lucrăm din zori întruna 

Să plantăm copaci şi flori. 

Aşa protejăm natura. 

Va fi bine pentru noi! 
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Să ştii mai multe, să fii mai bun! 

 Programul „Şcoala altfel”, iniţiat în anul şcolar 2011-2012, s-a bucurat de un real succes în rândul 

elevilor şi al cadrelor didactice, fiind bine primit şi de familii şi de comunitate,fapt ce a condus la 

continuarea acestui program şi în anul şcolar 2012-2013, sub denumirea „Să ştii mai multe, să fii mai 

bun!”. 

              Activităţile desfăşurate în săptămâna 1- 5 aprilie 2013 au răspuns nevoilor de formare ale 

elevilor, intereselor acestora şi au permis valorificarea talentelor şi înclinaţiilor celor mici, prin conţinutul 

diversificat al activităţilor. Clasa noastră a desfăşurat activităţi variate, interesante, pe placul tuturor: 

 

1. Zi dedicată lecturii: vizionare de filme din lista de lecturi suplimentare („Dumbrava minunată”, 

după M. Sadoveanu şi „Colţ Alb”, după Jack London), desene, concursuri. 

    
  Fram, ursul polar      Colţ Alb 
 

  
    Urmărim cu atenţie şi cu interes filmele… 
 

2. Zi dedicată sportului: meciuri de fotbal, majorete, concursuri de atletism… 
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Fotbal…       Majorete… 

   
 Concurs în saci…      Întrecere cu coarda… 
 

3. Zi dedicată hranei sănătoase: filme despre alimentaţia sănătoasă, întocmirea “Piramidei 

alimentelor”, pregătirea unei salate de fructe. 

    
    Pregătim salata de fructe … 

     
    Apoi o mâncăm cu plăcere… doar noi am pregătit-o! 
 

4. Zi dedicată Sărbătorii Paştelui: felicitări, icoane… 

             
Felicitări     şi   Icoane 
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5. Zi dedicată teatrului şi muzeelor: vizionarea piesei “Pinocchio” la Teatrul “Ion Creangă” şi 

vizitarea Muzeului Ţăranului Român şi Muzeului Naţional de geologie din Bucureşti. 

     
 Aşteptăm să înceapă piesa…    La ieşirea din teatru  

      
    La Muzeul Ţăranului Român 

      
    Muzeul Naţional de Geologie 
 

  Aşteptăm cu nerăbdare acest program şi anul şcolar viitor… 

 

     Prof. Ghiulai Mariana 
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Cu primăvara în suflet - creaţiile noastre 

   Primăvara      

 de Mincă Timeea     

Primăvara a sosit, 

Pe oameni i-a-nveselit, 

Copacii au înmugurit, 

Ghioceii au înflorit. 

 

Încolţesc flori parfumate, 

Ajutate şi de soare, 

Şi de ploaia trecătoare, 

Primăvara-i sclipitoare! 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anotimpul primăvara 

 de Duman Iosune 

Primăvara a venit, 

Floricelele-au înflorit. 

Iar copiii aduc flori 

Pentru chipul mamei lor. 

 

Printre pietre se zăresc 

Ghioceii ce-nfloresc; 

Şi-au scos capul mic la soare 

Să vestească sărbătoare. 

 

Fluturaşii zboară, 

Greieraşii ne-nconjoară. 

Rândunica a sosit, 

Primăvara a venit! 

 

 

 

 

 

Primăvara a sosit 

de Stan Antonia 

Primăvara a sosit, 

Pomii toţi au înflorit, 

Păsările s-au întors 

Din ţările de unde-au fost. 

 

Copiii sunt mereu pe-afară, 

Bucurându-se de primăvară, 

De copacii îmbobociţi 

Şi de florile ce-au înflorit. 
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     A sosit primăvara    
  de Dumitru Dara 

Primăvara a venit, 

Florile au înflorit, 

Copacii au înverzit 

Şi pe loc s-au înveselit. 

 

Mieii zburdă pe câmpii, 

Fluturii sunt cam zglobii, 

Greierul se dă cam mare: 

Stă cu burta-n sus la soare. 

 

Ursul iese din bârlog 

Şi-i e foame rău de tot. 

El aleargă prin pădure 

După fragi şi după mure. 

 

-Primăvară călduroasă, 

Tu pe toţi îi scoţi din casă! 

Fie mic sau fie mare, 

Ies cu toţii la plimbare. 

 

 

 

        Primăvara 
 de Ianăş Irina 

Iarna geroasă a plecat, 

Totu-n jur e minunat: 

Primăvara cu viorele,  

Copăcei şi micşunele. 

Totul s-a trezit la viaţă: 

Păsările ciripesc 

Şi mereu ne-nveselesc. 

Peste tot e o mireasmă 

Şi albinele dansează. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Primăvara  

            de Bratu Ruxandra 

Primăvara a sosit 

Cu raze calde de la soare, 

Copacii au înflorit. 

 Iar în zăvoi e veselie mare. 

 

Soarele încălzeşte 

Câmpul mândru, plin de flori, 

Iepuraşul se grăbeşte 

Să ajungă printre noi.  

 

 

 Primăvara 
       de Enache Teodora 

Primăvara a sosit, 

Zăpada s-a şi topit, 

Florile au înflorit, 

Copacii au înverzit. 

 

Vine, vine iepuraşul 

Cu coşurile două 

Să ne-aducă nouă 

Colorate ouă. 

 

Primăvara se sfârşeşte, 

Vara se grăbeşte, 

Grâul se îngălbeneşte, 

Vacanţa soseşte! 

 

 Primăvara 
   de Cristache Rareş 

Primăvara a venit, 

Copiii s-au înveselit. 

Pomii iar au înflorit, 

Păsările au sosit. 

 

Rândunica a venit, 

Ea în cuib a poposit. 

Soarele a dogorit, 

Vremea s-a mai încălzit.    
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De 1 Iunie, la circ 

Pentru că noi, copiii, aşteptam cu sufletul la gură ziua noastră, a tuturor copiilor, primarul 

oraşului nostru, domnul Gheorghe Pistol, ne-a făcut o surpriză: toţi copiii din oraş, de la grădiniţă 

până la clasele a VII-a am mers la circ. 

  Spectacolul a fost deosebit, toate numerele încântându-ne: am văzut dresuri de şerpi, 

crocodili, tigri, pantere, papagali, dar şi acrobaţii, numere de magie şi multe numere comice... 

 A fost cel mai frumos spectacol pe care l-am văzut până acum, spectacol dedicat nouă, 

copiilor! 

 

 

   
 

   Aşteptăm cu nerăbdare să înceapă spectacolul…. 

 

   
 

 

 

 

  
      Mirea Filip, Andreescu Andrei 
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În excursie, la Slănic Prahova 

 

 Pentru mulţi dintre noi a fost prima dată când am coborât într-o salină... Însă, cu 

siguranţă, nu va fi ultima dată. Ne-a plăcut totul aici: statuile lui Decebal şi Traian, a lui Mihai 

Eminescu; ne-a plăcut să ne jucăm biliard, tenis de masă, să ne plimbăm cu maşinuţele, dar şi să 

ne jucăm fotbal şi alte jocuri cu mingea pe terenurile din subteran... 

 Am învăţat câteva lucruri despre această salină:  

- Temperatura în salină este de aproximativ 12 grade Celsius; 

- Adâncimea maximă a minei este de 217 metri; 

- Aici se pot trata bolnavi de: astm bronşic, bronşită, sinuzită şi multe alte boli; 

- Coborârea se face cu un lift cu sistem de manevrare primitiv, însă ajunşi în salină, te 

încântă tot ceea ce vezi: 

 15 săli cu o înălţime de 70 de metri, pline de istorie; 

 Sălile au profil trapezoidal; 

 Pe pereţi se observă stratificarea sării în diverse nuanţe. 

 

 

    
 

În salină, lângă statuia lui Decebal.....  Şi lângă statuia marelui Mihai Eminescu 

 

 

 

 Dorim să repetăm această experiență şi în alte saline din țară... 

 

 

       Florescu Eliana, Dumitru Dara  

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 
Vă urează „micii creatori” din clasa a III-a B 

Vă dorim să colindaţi pe cărări de vacanţă alături de cei dragi! 

 

   La Muzeul Ion Luca Caragiale din Ploieşti 

  

ISSN 2344 – 1151 

                                      ISSN–L 2344 – 1151   

 


