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Magic School
- Un proiect pentru educație
Primul an școlar la Magic School surprinde dimensiunea crea vă a copilului în raport cu procesul de
învățare. Am învățat prin arte: arta cuvântului, a sunetului, a mișcării, a cifrelor, a universului. Luându-ne ca
reper lectura, comunicarea, primul auxiliar are ca temă ci tul și scrisul. Lucrarea de față cuprinde două
secțiuni.
Secțiunea de scriere crea vă a avut la bază metoda gândirii cri ce. Beneﬁciind de o bază materială
adecvată: conexiune la internet, laptop, tablă interac vă, sistem audio, elevii au vizionat ﬁlme educa ve, au
purtat discuții vizând dezvoltarea personală, apoi au fost puși în situația de a scrie pe marginea ﬁlmelor
vizionate. O altă ac vitate care a vizat dezvoltarea personală a fost corelată cu relația personală a
adolescentului cu propria copilărie. As el, am răscolit printre amin ri, poze, gânduri. Am produs texte
nara ve, cu inserții reﬂexive printr-o discretă consiliere psihologică.
Prin ac vitățile abordate am reușit să punem în lumină ce au special copiii speciali. As el, am ajuns
la concluzia că oferind metode adecvate, abordând teme care valoriﬁcă adevăratul potențial al elevilor,
trecând de limitările impuse de memorarea, reproducerea mecanică promovată prin actualul sistem de
învățământ,încurajăm elevii să aibă încredere în forțele proprii. As el, elevul capătă încredere în sine,
devine conș ent că este crea v, că poate comunica, devenind un factor ac v în conturarea propriului
des n.
Secțiunea bilingvă este dedicată celor mai mici școlari, care au ci t și au rezumat în limba engleză
diferite poveș din literatura română și internațională. Majoritatea ac vităților prezentate aici au fost
gândite și desfășurate de Alina, Raluca și Cosmina, împreună cu elevii care au trecut pragul centrului
educațional Magic School. Partea nevăzută a întâmplărilor au fost momentele când am improvizat sau
regizat scenete, am dansat, am abordat jocul de rol și alte exerciții de animație culturală. Desigur, din
mar e, ac vitatea noastră s-a mutat online. Am întâmpinat diﬁcultățile de rigoare, dar am încercat să ne
reinventăm, să ieșim din inerția distanței, a singurătății.
Am beneﬁciat de pla ormele online și ne-am implicat campania Totul va ﬁ bine! prin mesaje și
desene pentru colegii de gimnaziu aﬂați în prag de examen. (Hădărău Cris na)
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De ce ci m în engleză la MAGIC SCHOOL?
Lumea de astăzi este o lume a comunicării globale. Am înțeles acest lucru în decursul carierei în
învățământ. Am început ca învățătoare pe metoda Montessori în Irlanda, apoi am con nuat acest parcurs și
cu elevii mei din România. În cadrul programelor de la Magic School am încurajat lectura și comunicarea
atât în limba română, cât și în limba engleză. În acest sens, am reușit ca împreună cu copiii să valoriﬁcăm
poveș le copilăriei în versiune bilingvă.
Am decis să lucrăm la acest auxiliar și să-l abordăm într-un alt mod, unul în care învățarea globală
are un rol extrem de important. Textele sunt atât în limba română, cât și în limba engleză. De ce? Exact
pentru a sprijini micul ci tor. Dorim ca ﬁecare copil care citește această căr cică să se poată autocorecta.
As el, încrederea copilului în propriile forțe și abilități va crește.
Ci tul este o modalitate excelentă prin care copilul poate descoperi multe lucruri despre lumea
înconjurătoare. Dar în ce fel îl va ajuta ci tul ?
Ci tul este esențial pentru a crea o bază solidă de cunoș nțe, necesare pentru înțelegerea și
interpretarea textelor, pentru a deprinde noi modalități de exprimare, dar și pentru a empa za mai bine cu
emoțiile și situațiile prin care trec personajele. În plus, ci nd, copilul se va familiariza cu noi culturi și
experiențe. De asemenea, ﬁe că citeș copilului în engleză, ﬁe că se descurcă de unul singur, lectura îl va
ajuta să își dezvolte vocabularul într-o nouă limbă fără să își dea seama, în loc să le învețe printr-un efort
conș ent. În acest fel, va avea o pronunție mai bună și se va simți atras de noua limbă și cultură. Ci tul
dezvoltă crea vitatea și abilitățile de comunicare, as el încât copilul se va exprima cu claritate și încredere.
(Alina Petri)
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Rolul poveș lor în viața noastră
File de poveste, ﬁle de viață...Uneori o viața începe cu o poveste. Ne amin m de poveș din care nu
mai vrei să pleci.La Magic School am învățat că prin poveș îți găseș prietenii cei mai frumoși sau chiar
familia: părinții, frații, surorile, bunicii. Poate ﬁ o poveste despre cunoaștere, o călătorie în nemărginire, una
în care aﬂi și tot aﬂi, simți cum inteligența ta este pusă la încercare și constați că ai devenit mult mai
înțelept.
La ac vitățile de lectură am ci t, am interpretat, am fost actori sau am organizat teartru de păpuși.
Am încercat să înțelegem care este rolul lecturii. Uneori o poveste te transformă într-un explorator, un
detec v, un creier din umbra: legi și dezlegi ﬁre, eș introspec v, înțelegi de ce s-au întâmplat lucrurile,
manevrezi a t de bine indicii de mp încât poți spune de ce atunci, nu mai târziu și nu mai devreme. Indicii
de spațiu îți spun cu exac tate de ce în acea împărăție, în acea țară, în acea localitate, în acel loc și nu în
altul. Dar, dincolo de mp, spațiu și personaje, lumea poveș lor este lumea în care învățăm despre viață,
este o comoară a experiențelor: credințe, adevăruri. Lumea poveș lor ne oferă o modalitate de înțelegere
a lumii. Omenirea este aceeași de mii și mii de ani: se bucură, se întristează, râde, plânge, este înfrântă, dar
se ridică din nou, reînvie din propria cenușă ca o pasăre Phoenix. Poveș le, indiferent de sursa lor, scrise,
vorbite, ilustrate ne dau siguranța că binele învinge răul întotdeauna. De aceea poveș le ne sunt atât de
dragi, datorită lor sperăm, iubim, trăim, suntem nemuritori.
Micii ci tori au avut acces la poveș online, la cărți ilustrate, colorate, la cărți digitale. Prin
programul de limba engleză am reușit să a ngem această versiune bilingvă a poveș lor pe care le îndrăgim
cu toții. (Raluca Stanca)
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SCRIERE CREATIVĂ- COMPUNERI
Tema acestor compuneri este Lumea văzută prin ochii necuvântătoarelor. Copiii vor descoperi că
ﬁecare vede realitatea cu ochi proprii, chiar dacă pornesc de la aceeași temă. Toate mașinile Ford sunt la fel,
dar niciodată doi oameni nu sunt iden ci, spunea fabricantul acestei mărci.
Elevii au învățat să înțeleagă esnța unică a propriei personalități, scânteia de originalitate,
prospețime, inspirația care însoțește ﬁecare percepție a realului. Chiar dacă societatea și sistemul școlar
pun presiune prin nivelare la nivelul claselor, elevii trebuie să valoriﬁce gândirea cri că. Niciodată doi
oameni nu se vor exprima la fel. Expresivitatea se cul vă, se dezvoltă, unicitatea se reﬂectă în sinceritatea
exprimării.
Compunerile au avut la bază două ﬁlme eduvca ve de aproxima v patru minute ﬁecare. Cerința a
fost să prezinte întâmplarea în direct, nu sub formă de rezumat. Este interesant că unii elevi au ales să
nareze obiec v, alții au ales să nareze din perspec va unui personaj, inclusiv a câinelui.
Am remarcat că diferențele între elevii cu CES și cei cu note bune la română se estompează la
nivelul de talent nara v. Compunerile realizate sunt grăitoare în acest sens.

La atelierele noastre au par cipat și elevi în pericol de a ﬁ corigenți, unii dintre ei ﬁind înregistrați la
clasele de sprijin. În con nuare am selectat din creațiile acestora.
A doua temă a compunerilor viza evidențierea scrierii reﬂexive. Cerința a fost : Alege o fotograﬁe și
prezintă într-o compunere contextul în care a fost realizată. De această dată am lăsat necorectat materialul.
Din nou, se remarcă partea crea vă și detaliile suges ve care pun în evidență trăirile elevilor.
TEMA1 conține două variante. Prima variantă este cea originală, cu erori de ortograﬁe, punctuație,
exprimare. La prima compunere am pus și versiunea corectată la atelier. Precizăm că unele erori au fost
cauzate de lucrul la computer, elevii au rezolvat aceste cerințe valoriﬁcându-și competențele TIC. Precizăm
că unii copii nu studiază informa că la școală de aceea am învățat cum să realizăm documente, cum să
edităm, să alegem imagini, să încărcăm materialele pe net. Aceste lucruri ne-au folosit mai apoi la școala
online.

6

www.ourmagicschool.ro

s

TEMA 1 - Compunere ﬁlm educa onal - Cainele si pescarul
O zi frumoasă de vară. Eu si stăpânul meu Oscar am pornit cu masina înspre un loc genial în
căutarea hraine acva ce ...
Am loat toate lucurile necesare pentru pescut si am pornit la drum .
Soarele usor apare pe cer,plin de călduri si spledoare.Am stat pâna am ajuns la locul nostru special de
pescuit .Acolo iera o liniste deplină ,sălcileasupra apei curate precum lacrima.Si când am ajuns am încept să
ne pregă m să pescuim si la un momendat am vazut că vine si se pune o barză la noi pe barcă si începe să
se uite la mine si dintrodata ia niste viermi din pahar si eu nervos am incept sa latru la iel si iel pleacă si
stăpana meu ma auzi si mia făcut semns să nu mai fac gălagi si să ma duc la colț ,eu supărat că ma pedesit si
dintro dată văd iarasi barza pe barca noastra.
Si eu nervis am sărit pe ia să nu apuce să ja iarasi din viermi si iam prins si eu si tot trageam tot
tragema is sa rupt viermele si am sărit si a auzit stăpânul neu galagie si cand sa întor a vazut barza si a loat
vasla si a încercat să o lovească dar nu a apucato
Si eu atent să vad unde se îndreapă barza si am vazut că merge la pui iei si am vazut ca pui iei mor
de foame si mama întristat si am stat să ma gandesc si ma hotărât să ii dau niste viermi pe margine
bărci,văzund că iam pus viermi si că mam indepărt a hotărat ca sa vina să îi ia si să le deie la pui iei
La un momendat sa făcut dimineață si am încept să megem spre mal si supărat ca nu am prins nimic
dintro dată îmi pică un peste în cap si mă uit în spate si văd că i barza cu mulți pes în gură si am început să
mă bucur si pes aia ierau pentru mine si atunica sa uitat stăpanul în spate si deve mul pes si se bucura si
iel si incepe sa ma îndrageasca

TEMA 1 - Corectată - Câinele și pescarul
O zi frumoasă de vară. Soarele usor apare pe cer,plin de căldură si spledoare.Eu si stăpânul meu
Oscar am pornit cu masina înspre un loc genial în căutarea hranei acva ce. Am luat toate lucurile necesare
pentru pescuit si am pornit la drum.
Am cutreierat prin natura adormită încă, pâna am ajuns la locul nostru special de pescuit. Acolo era
o liniste deplină ,sălciile dansau deasupra apei curate precum lacrima.
Am ieșit cu barca în larg, am încept să ne pregă m să pescuim. Liniștea deplină se în ndea
pretu ndeni. Așteptam să se prindă peș i. La un moment dat am vazut că vine o barză și se pune la noi pe
barcă. Începe să se uite la mine și dintr-o dată ia niște viermi din pahar. Eu,nervos, am încept să latru. Barza
pleacă speriată, cu momeala în ciocul lung și portocaliu. Stăpânul meu m-a auzit și mi-a făcut semn să nu
mai fac gălagie și să mă duc la colț. Eu sunt un câine credincios, de aceea am rămas cu urechile pleoș te,
învins de severitatea stăpânului meu.
Am rămas la marginea bărcii, supărat că m-a pedesit stăpânul, și dintr-o dată văd iarași barza pe
barca noastră. De această dată, plin de nervozitate, am sărit pe ea să nu apuce să fure din nou din viermi.
Am prins râma lungă de celălalt capăt,trăgând ambii ca de un elas c.
Eu tot trăgeam, tot trăgeam, barza la fel... s-a rupt viermele si am început să latru. Deranjat de
gălăgia care speria peș i curioși din adâncuri, stăpânul meu s-a întors înspre noi.Atunci a vazut barza si a
luat vasla și a încercat să o alunge, dar barza era departe deja.
Eu eram atent să vad unde se îndreapă barza. Spre mirarea mea, am vazut că merge la puii ei
înfometați. Abia atunci am înțeles că are nevoie de hrană. M-am hotărât să ii dau niște viermi pe marginea
bărcii. Văzând că i-am pus viermi și că m-am îndepărt, a hotărât ca să vină să îi ia și să le dea la puilor ei.
La un momen dat s-a făcut dimineață si am încept să megem spre mal, supărați că nu am prins mai
nimic. Dintr-o dată îmi pică un pește în cap. Mă uit în spate și văd că-i barza, cu mulți peș în gură. Am
început să mă bucur că peș i ăia erau pentru mine.
Atunci, s-a uitat stăpanul în spate și se bucură de mulțimea peș lor primiți în dar de la barză.
Stăpânul ne-a îndrăgit pe loc!
(Palﬁ Petru- La pescuit)
www.ourmagicschool.ro
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TEMA 2
O zi de grădinița. Iera una specială petru că aveam de făcut poze petru crăciun ,eu în ziua aia ieram
foarte emoționat.
Când am ajuns la gradință a venit educatoare si ma loat de mână să mergem în clasă că doamna
educatoare avea ceva de vb cu mama. Eu foarte emoționat de poze si că o sa vină mosu la mine ieram
foarte ferici si mam pus pe un scaaun si am asteptat să vina doaman profesora si domu care facea pozele , si
să nu ne plic sim am început sa vb noi între noi cu colegi de la gradi si să radem si sa ne jucam si să treacă
mpul mai rapid .
După ce a trecut 10 minute văd că vine doamna profesora cu un domn cu o geantă mare în spate si
am început să ma bucur pentru că am s u că ii domnu cu pozele si mam dus spre doamna educatgoare să o
întreb dacă ii iel,si când ies pe hol o văd pe mama mea si îmi face semn să intru inapoi in clasă.
Si eu supărat am început să ma joc cu masinile si să astept până facem pozele.
La un momendat văd că întră în clasa domu acela si începe să se prezinte ,si eu bucuros stateam si mă
gandeam cum să stau la poze si îl vedeam pe domnu acela cum dădea din gură dar gându îmi iera tot la
poze.
Si după ce a termina de vb am început să facem pozele si să ne bucurăm to că am făcut si
înpreuna cu toată clasa si cu domana educataore,si cănd a venit rându meu să fac singur aveam emo
foarte mari si îmi tremura si picoarele .
După ce am făcut pozele a venit momentu să îl astptăm pe mosu nerăbdători dint-o data se închid toate
becurile din clasă,toată lumea panicată ce sa întamplat eu ieram linis si cand sa inchis becurile am auzit
foarte mari zgomote de miscare si mi sa părut ciudat si încercând să iasă toata lumea afara se dădea lumea
de toate si eu mam dat de o cu e mare mare si am bănuit că ii mosu si dupa ce a revenit lumina am vazut o
cu e mare în mijlocu clase si dintr-o data am vazut că intră mosu pe usa clase cu o botă si iera fooarte
obosit si cand a fost pe scaun a început sa ne povesteasca cum a veni iel pana aicea cu greu că i sa stricat
sania.
Si cand am ajuns acasă ieram foarte fericit petru toate bucurile de astazi .
(Palﬁ Petru- Fotograﬁa)
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TEMA 1
A fost o data un cățeluș mic și alb, care a mers cu stăpânul sau la pescuit.
Acolo mai era o barza cu pui, barza vroia sa le dai puiu lor peste, dar ei refuzau.Barza a mers la cei doi pe
barca și a încercat sa ceva de mâncare.
Cățelușul când a văzut-o a început sa latre la ea, iar stăpânul nu ș a la ce latră asa ca el sa întors să
îi facă semn câinelui sa tacă.Apoi stăpânul a con nuat sa pescuiască.
Fiinca barza nu a găsit nimic de mâncare la cei doi pe barca, ea a mers pe lac sa găsească ceva de mâncare.
Pana la urma a găsit un peste și la dus la puiuții ei.
Câinele ș ind ca stăpânul e supărat pe el a văzut barza ce a dus pestele la puiuții ei și puii au refuzat.
Câinele văzând ca puii nu mănâncă peste, câinele a luat un rac de pe barca și la pus pe marginea bărcii.
Câinele a lătrat pentru a chema barza. Barza a luat racul și a mers sa își hrănească puișorii.
Barza a mers cu o grămadă de peste la cei doi pe barca în semn de mulțumire.
Noi învățăm din aceasta întâmplare sa facem fapte bune și sa ne mulțumim cu ce avem.
(Suciu Sebas an - La pescuit)

TEMA 2
Prima zi de școală a fost frumos și distrac v în școală generala nr 1 Bistrița, pe învățătoare o chema
D M. Ea a fost și rea da și buna, de ziua ei nea dat prăjitură și toți copii ia mulțumit.
Într-o zi nea dus la școală verde. Acolo ne-am întâlnit cu o doamna foarte de treaba. Doamna avea o
sala mare de calculatoare și nea pus pe ﬁecare copil la un calculator. Eu cum eram mic nu ș am sa umblu pe
el asa ca ma ajutat și ma pus sa intru pe google sa caut planeta terra. După ce am cautat nea pus Tom și
Jerry la un proiector de cinema. Pana la urma desenele sau terminat și am mers de la școala verde. Pe drum
spre școala noastră ne-am oprit la o înghețată cu toții. A fost o zi minunata.
(Suciu Sebas an - Fotograﬁa)
La o analiză compara vă cu lucrările elevilor de nota zece, remarcăm că diferențierea se face la
nivelul exprimării riguroase și la nivelul ortograﬁei. În ceea ce privește expresivitatea, constatăm un nivel
apropiat de performanță. Compunerile de mai jos ilustrează această asemănare.
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La o analiză compara vă cu lucrările elevilor de nota zece, remarcăm că diferențierea se face la
nivelul exprimării riguroase și la nivelul ortograﬁei. În ceea ce privește expresivitatea, constatăm un nivel
apropiat de performanță. Compunerile de mai jos ilustrează această asemănare.

TEMA 1
Se anunță o zi călduroasă de mai. Cerul este o oglindă albastră, imensă. Astăzi este o zi specială
pentru Rex și stăpânul său deoarece vor merge la pescuit. Captura de pește este importantă. Stăpânul poate
ﬁ declarat cel mai bun pescar, depinde cât de plină va ﬁ barca.
Rex este un câine de un alb imaculat, stăpânul este un pescar experimentat. Aceș a s-au trezit disde-dimineață și s-au îndreptat liniș ți spre râul din apropierea casei.
Ajunși la râu, aceș a s-au urcat într-o barcă cu motor, ce lui Rex i s-a părut a ﬁ enormă. După ce
stăpânul a pornit motorul, iar barca a început să se miște, cățelul s-a facut comod pe podeaua din lemn,
bucurându-se de vântul ce-i trecea lin prin blană.
După câteva minute de liniște, Rex a auzit ceva așezându-se în spatele său. Când s-a întors, a
observant stând pe marginea bărcii o pasăre ciudată cu niște picioare lungi și un cioc la fel de lung. Pasărea
îl studie atent, cu o privire curioasă mp de câteva secunde. Apoi, din senin, pasărea s-a aplecat și a luat un
vierme din găleata lăsată pe podea și a dispărut la fel brusc cum a apărut. Cățelul și-a îndreptat privirea spre
cer, însă nici urmă de pasăre. După nici cinci minute, aceasta a apărut din nou și a luat un alt vierme.
Pregă t de data aceasta, Rex a sărit pe pasăre și a prins viermele de cealaltă parte, zmulgându-i-l acesteia
din cioc și privind-o sa sfăcut cum zboară.
Totuși, întorcându-și privirea, Rex a observant pasărea stând lângă un cuib plin de pui, privindu-i
tristă și oferindu-le un pește. Aceș a l-au refuzat, erau prea mici, nu-l puteau mânca. Rex s-a simțit cuprins
de o vinovăție puternică. Acesta s-a îndreptat spre găleată, a luat toți viermii din ea și i-a așezat pe
marginea bărcii. Observând darul, pasărea a luat viermii și, drept mulțumire, i-a dăruit cățelului o mulțime
de peș .
Auzind lătratul cățelului, stăpânul s-a întors spre acesta și, observând barca plină de pește, îl
mângâie bucuros pe Rex ce sărea entuziasmat, neputând să se oprească.
- Ce pescar bun eș , Rex! l-a felicitat stăpânul.
(Pasărea - Cornea Victoria)

TEMA 3
Soarele strălucește ca o imensă minge de foc. E 1 iunie și se sărbătorește ziua copilului. Ca de
obicei, Andrei își petrece mpul în fața computerului. E schiop și ieșitul afară este un chin pentru el. Se
simte cel mai bine în compania jocurilor online.
Deodată, mama intră cu un pachet. Din cu a de carton iese un pui de labrador. Lui Andrei i se pare
adorabil, dar observând lăbuța oloagă îl îndepărtează plic sit. Cățelul nu-și pierde op mismul. Găsește o
minge roșie de cauciuc și începe să se joace cu ea. Andrei nu vrea să renunțe la jocul pe computer. Cu toate
acestea i se pare că micul cățel se distrează de minune. Acesta face tumbe, fuge după minge, o aruncă în
cu e de parcă ar marca un gol ăn poartă. Latră vesel. Pentru micuț lipsa unui picior nu e o piedică în calea
fericirii. Câinele îl invită la joacă, iar inima lui Andrei cedează. Se ridică de la birou și se ăndreaptă spre ușă.
Nici nu-și mai amintește de când nu a mai zâmbit și nu a ieșit din casă atât de vesel.
Labradorul a deschis ușa, iar Andrei ia mingea. Ambii priteni ies afară. E o zi minunată, e 1 iunie, ziua
copilului.
(Labradorul - Hecht Cosmina)
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1. Bunicul - de Barbu Ștefănescu Delavrancea
– poves tă de Chiperi David
Se scutura din salcâmi o ploaie de miresme.
Bunicul stă pe prispă numărând ﬂorile ce cad. Dintr-odată cineva trân poarta. Erau doi copii, un
băietan și-o fe ță ce sărutaseră mâinile bunicului, iar apoi îl intrebaseră fel de fel de lucruri la care bătrânul
răspundea calm. Apoi încep să se joace urcându-se ﬁecare pe câte un genunchi. Dar bunicul obosi și copiii
incepură să-l mângâie. Din vorbă in vorbă copiii se făcură stăpâni pe obrajii bunicului și începură să se certe,
apoi ajunseră la barba, dar acolo se-ncurcaseră, iar bunicul le-a impărțit-o pe din două. Apoi începu lauda,
iar la obraji cearta se aprinse mai tare, așa că copiii traseră palme ﬁecare pe obrazul celuilalt, iar apoi
ﬁecare și-a sărutat partea. Apoi mama lor ieși pe ușă întrebându-i ce-i aia.
Obrajii bunicului erau roșii și calzi. Zâmbind vesel el ii spuse ﬁicei lui să lase copiii să vină la el.

Grandfather - by Barbu Ștefănescu Delavrancea
- told by Chiperi David
A shower of scents shook from the acacia tree.
Grandpa sits at lunch coun ng the falling ﬂowers. Suddenly someone slammed the door. There were
two children, a boy and a li le girl who had kissed grandfather's hands, and then they asked him the same
kind of things to which the old man responded calmly. Then they start to play each one on one knee. But
his grandfather was red and the children began to comfort him. From word to word the children became
masters on the grandfather's cheeks and began to quarrel, then came to the beard, but there they were
confused, and the grandfather divided them into two. Then the praise began, and in the cheeks the quarrel
became louder so the children slapped each other's cheeks, but then each one kissed their side. Then their
mother came out the door asking them what it was.
Grandfather's cheeks were red and warm. Smiling cheerfully he told his daughter to let the children
come to him.
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2. Fe ța cu chibrituri – de Hans Chris an Andersen
– poves tă de Varvari Mălina
În această poveste este vorba despre o fe ță. Fe ței i-a murit mama, iar tatăl ei s-a căsătorit cu o
femeie atât de rea, încât nici nu o îndrăgea pe biata fată. Tatăl fe ței făcea pantoﬁ și în ﬁecare zi o trimitea
pe fe ța lui să ia banii pe pantoﬁorii făcuți de tatăl ei.
Veni o iarnă grea și geroasă, iar fe ța nu avea nici un ban, așa ca ea vindea chibrituri. Mai târziu,
când aprinse primul chibrit, văzu o masă plină cu de toate. Când îl aprinse pe al doilea chibrit, o văzu pe
bunica ei care numai ea avea grijă de fe ță și când îl aprinse pe al treilea chibrit, se s nse repede, iar fe ța
se ghemui de frig și la un moment dat, ea murise.

The girl with matches – by Hans Chris an Andersen
- told by Varvari Mălina
This story is about a girl. The girl's mother died, and her father married a woman so bad that she did
not love the poor girl. The girl's father used to make shoes and every day he would send his li le girl to take
the money on her father's shoes.
It was a hard and cold winter, and the li le girl had no money, so she was selling matches. Later,
when he lit the ﬁrst match, he saw a table full of everything. When she lit the second match, she saw her
grandmother who only cared for the li le girl and when she lit the third match, it went out quickly, and the
li le girl froze and at one point she was dead.
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3. Prințul fermecat- poveste populară turcă
– poves tă de Belibou Alexandra
Era odată un prinț care a fost blestemat de o vrăjitoare să se transforme în broscoi. El va putea să
revină la normal doar dacă era sărutat de o prințesă.
O prințesă a scăpat mingea sa într-o fântână, iar broscoiul i-a adus-o. Pentru asta, prințesa trebuia să
sărute prințul blestemat.
În ﬁnal prințesa l-a sărutat și s-au căsătorit și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.

The Charming Prince – Turkish folk story
- told by Belibou Alexandra
Once upon a me there was a prince who was cursed by a witch to turn into a frog. He could only
return to normal if he was kissed by a princess.
A princess dropped her ball into a well and the frog brought it. For this the princess had to kiss the
cursed prince.
Eventually the princess kissed him and they got married and lived happily ever a er.

4. Cea mai de preț comoară - poveste populară portugheză
– poves tă de Paren Ma eo
În această poveste este vorba despre un copil, pe nume Petru, care a plecat în căutarea unei comori
ines mabile.
În drumul său a întâlnit niște personaje care l-au ajutat în aventura sa. A întâlnit un leu, o broască, o
bufnița, un vultur și o oaie.
Într-un ﬁnal și-a dat seama că comoara cea mai de preț pe care a gășit-o, au fost prietenii săi.

The most precious treasure- Portugese folk story
- told by Paren Ma eo
This story is about a child, named Peter, who went to search an invaluable treasure.
On his way he met some characters who helped him in his adventure. He met a lion, a frog, an owl, an
eagle and a sheep.
He ﬁnally realized that his most precious treasure was his friends.
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5. Porcul cel fermecat - de Ion Creangă
– poves tă de Fodor Bogdan
Un împărat de demult avea trei fete. Trebuind să plece la război, le-a chemat și le-a spus să aibă grijă
de ele și de casă. Le-a mai spus să nu cumva să intre într-o anumită odaie. El a încredințat cheile odăii celei
mai mari dintre fete.
Timp de câteva zile fetele nu au intrat în acea camera, apoi din curiozitate, au făcut-o. Au aﬂat cu cine
urmează să se căsătorească ﬁecare, dintr-o carte care se aﬂa acolo. Fata cea mare se va mărita cu un ﬁu de
împărat de la răsărit, cea mijlocie – cu un ﬁu de împărat de la apus, iar pe cea mică o va lua de soție un
porc. Nu după mult mp cele două fete mai mari luară în căsătorie doi ﬁi de împărați, după cum fusese scris
în carte. Veni și un porc mare și o peții pe fata cea mică. Împăratul îi spuse să se mărite cu el, căci trebuie să
ﬁe fermecat, nu e un porc ca toți porcii. Fata ascultă și îl luă în căsătorie pe porcul cel fermecat. Acasă la
bărbatul ei, fata descoperi că acesta se făcea noaptea om, iar ziua porc. Până la urmă prinse drag de el.
După o vreme rămase grea, dar se întreba mereu ce va naște ea, un om sau un porc.
Într-o zi trecu pe acolo o vrăjitoare, care o ajută pe fata cea mica să rupă vraja.

The enchanted pig - de Ion Creangă
- told by Fodor Bogdan
An emperor long ago had three daughters. Having to go to war, he called them and told them to take
care of them and the house. He told them not to enter a certain room. He handed over the keys to the
biggest of the girls.
For a few days the girls did not enter that room, then out of curiosity, they did. They found out who
each one was going to marry, from a book that was there. The eldest daughter will marry a son of the
emperor from the east, the middle daughter - with a son of the emperor from the west, and the li le one
will get married with a pig. Not long a er, the two older girls married two emperor sons, as wri en in the
book. There came a big pig to get married with the li le girl, as told in the story. The king told her to marry
him, because he may be charmed, he is not a pig like all the pigs. The girl listened and married the charmed
pig. At home to her husband, the girl discovers that it was a man during the night and a pig during the day.
In the end, she became very fond of him. A er a while she got pregnant and she was always wondering
what would happen to her child.
One day a witch passed by, helping the girl break the spell.
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6. Pisicile aristocrate - poveste Walt Disney
– poves tă de Todică Alexa
Cartea ne spune povestea celor 4 pisicuțe (3 pisoiași și mama lor) după ce aceș a au fost alungați din
casa în care locuiau de către majordomo, deoarece aceș a urmau să primeasca o moștenire pe care o dorea
el.
După mai multe peripeții pisicuțele ajutate de mai mul prieteni (câțiva motani, un șoricel, gâste, un
cal, câțiva câini) au reușit să ajungă înapoi acasă și să rămâna alături de stăpâna lor.

The Aristocats –Walt Disney story
- told by Todică Alexa
The book tellsus the story of 4 ki ens (3 ki ens and their mother) a er they were removed from
the house where they lived by a butler because they were going to receive an inheritance he wanted.
A er several episodes the ki ens helped by several friends (a few swimmers, a mouse, a goose, a
horse, a few dogs) managed to get back home and stay with their master.

7. Povestea unui om leneș- de Ion Creangă
– poves tă de Sângeorzan Răzvan
Într-un sat, era odată un om lenes. Atât de leneș era, încât nu își mesteca nici mâncarea din gură.
Oamenii din sat, de teamă să nu se ia și alții după el, hotărâră să-l spânzure. S-au dus doi dintre ei la el
acasă, l-au urcat într-un car cu boi și au pornit spre locul de spânzurătoare.
Pe drum, s-au întâlnit cu o cucoană, care călătorea într-o trăsură. Ea a vrut foarte mult să îl salveze pe
leneș, dar nu a putut deoarece și-a dat seama că omul acela era extrem de leneș, cerându-I cucoanei să îi
inmoaie mâncarea.
De aceea au și hotărât să-l spânzure.

The story of a lazy man - by Ion Creangă
- told by Sângeorzan Răzvan
In a village, there was once a lazy man. He was so lazy that he didn't even chew his food. The people
in the village, afraid of taking others a er him, decided to hang him. Two of them went to his house,
boarded him in a cart with oxen and headed for the hangman's place.
On the way, they met a lady traveling in a carriage. She wanted very much to rescue the lazy one, but
she couldn't because she realized that the man was extremely lazy, asking the cook to so en her food.
That's why they also decided to hang him.
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8. Mica sirenă - de Hans Cris an Andersen
– poves tă de Raboca Teodora
În ocean, acum mulți, mulți ani trăia o fată superbă pe nume Ariel! Lângă ocean trăia un prinț
chipeș.
Prințul a dat o petrecere mare de ziua lui, iar Ariel a salvat prințul de la înec, deoarece petrecerea a
fost ținută pe o barcă. Fata s-a indrăgos t de prinț și și-a dorit picioare. A mers la Ursula, vrăjitoarea mării și
i-a cerut picioare. Ursula a zis că o să îi dea în locul vocii ei superbe. Apoi a mers la suprafață și prințul a
luat-o la palat. A confundat-o cu o altă fată căutând întruna ﬁința care l-a salvat de la înec.
S-a căsătorit cu fata cealalta, iar Ariel a oprit nunta și l-a sărutat pe print. De data aceasta avea
mâini, picioare și voce.

Li le Mermaid – by Hans Cris an Andersen
- told by Raboca Teodora
In the ocean, many, many years ago, lived a gorgeous girl named Ariel! A handsome prince lived
near the ocean.
The prince had a big party on his birthday, and Ariel saved the prince from drowning because the
party was kept on a boat. The girl felt in love with the prince and she had a very big wish, to have feet. She
went to Ursula, the witch of the sea, and asked for her feet. Ursula said she would give them instead of her
gorgeous voice. Then she went to the surface and the prince took her to the palace. He made a mistake and
he tought that another girl it was her, because he was loooking for her so much.
He married the other girl, and Ariel stopped the wedding and kissed the prince. This me she had
hands, feet and a voice.
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9. Țapul și șarpele - poveste populară polonă
– poves tă de Pop Bianca
Într-o bună zi Țapul trebuia să treacă înotând o apă curgătoare pentru a ajunge într-o livadă.
Șarpele îl rugă să îl ia și pe el în spate pentru a-l trece dincolo de apă. Țapul spuse că îi este greu, dar la
insistențele șarpelui care îi vorbi despre prietenie,, dar și despre faptul că poate muri înecat, țapul cedă și îl
luă pe șarpe în spinare. Văzându-se acolo, șarpele se încolăci în jurul gâtului țapului și îi destăinui că îi este
foame iar el, țapul, este perfect pentru a și-o potoli. Atunci, țapul îi spuse că în numele prieteniei, ar ﬁ bine
să ajungă cu bine la mal și apoi șarpele poate să îl mănânce. Șarpelui i se păru în regulă și a fost de acord.
După ce au ajuns la mal țapul îi spuse că ar vrea să îi îndeplinească o dorință, în numele prieteniei la
care șarpele făcuse referire pe celălalt mal, anume înainte de a-l mânca să se dea jos din spatele său și să se
măsoare, abia apoi să îl mănânce. Șarpele a fost de acord, iar țapul, imediat ce a văzut șarpele jos, l-a călcat
până i-a zdrobit capul și l-a luat în coarne.
La ﬁnal țapul spuse că așa-i place prietenia, dreaptă.

The goat and the snake – Polish Folk
- story told by Pop Bianca
One day the goat had to pass swimming a running water to reach an orchard.
The snake asked him to take him back to get him across the water. The goat said it was hard for him,
but at the insistence of the snake talking about friendship but also about the fact that he might die
drowned, the goat gave in and took the snake in the back. Seeing himself there, the snake curled around
the goat's neck and told him that he was hungry and he, the goat is perfect to calm her down.Then the goat
told him that in the name of friendship, it would be be er to reach the shore and then the snake could eat
it. The snake seemed okay and agreed.
When they reached the shore, the goat told him he would like to fulﬁll a wish, in the name of the
friendship to which the snake had referred to the other shore, that is, before ea ng it to get down from
behind and measure up, only then eat it. The snake agreed, and the goat, as soon as he saw the snake
down, trampled him un l he crushed his head and took him in his horns.
In the end, the goat said that he likes the friendship, right.
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10. Purcelușii - poveste populară slovacă
– poves tă de Mustea Lucas
Erau odată trei purceluși, ﬁecare s-a hotărât să-și construiască casa lui. Primul purceluș și-a construit
casa din paie, al doilea și-a construit casa din lemne, iar al treilea și-a construit casa din carămizi.
Un lup venise și suﬂa cu putere în casa primului purceluș, acesta fugi în casa unde stătea al doilea
purceluș, lupul suﬂa și în aceasta, și o dărâmă. Cei doi purceluși au fugit în casa celui de-al treilea purceluș.
Lupul încerca să suﬂe în casa al celui de-al treilea purceluș, dar nu reuși, așa că încerca să între pe horn.
Aceș purceluși isteți îi pregă ră lupului o surpriză, când el a vrut să intre pe horn, acesta căzu într-un
cazan cu apa ﬁerbinte și așa au scăpat cei trei purceluși.

The li le pigs – Slovakian Folk story
- told by Mustea Lucas
There were once three pigs, each one decided to build his own house. The ﬁrst piglet built his straw
house, the second built his wood house, and the third built his brick house.
A wolf had come and was blowing migh ly in the house of the ﬁrst pig, he ran to the house where
the second pig was si ng, and the wolf was blowing in it as well. The two pigs ﬂed to the house of the third
pig. The wolf tried to blow into the house of the third pig, but failed, so he tried to enter the horn.
These clever pigs were preparing a surprise for the wolf, when he wanted to enter the house using
the chimley, he dropped into a boiler with hot water and so the three pigs escaped.
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11. Ursul păcălit de vulpe - de Ion Creangă
– poves tă de Iștok Marian
Pe vremuri de mult apuse, ursul avea coadă. Într-o pădure trăia un urs și o vulpe.
Vulpea era șireată, iar mâncarea nu era chiar de ajuns în pădure. Vulpea simți mirosul de pește și plecă
după el, până la drumul satului.
Pe acolo.trecea un gospodar cu carul plin de pește. Vulpea s-a prefăcut moartă. Gospodarul era fericit
că va putea face șoției sale un guler frumos din pielea vulpei. Pune vulpea in car, iar vulpea odată pusă în
car începe să arunce peștele jos. Sare și ea și începe să culeagă peștele aruncat din car. Cum mănâncă ea
peste, apare și ursul lihnit de foame și o roagă să îi dea și lui pește. Isteață și șireată, vulpea îl trimite la lacul
din apropiere, punându-l să îsi bage coada în lac și să aștepte, pentru că așa a făcut și ea și a prins atâta
pește. .Moș Mar n fuge repede la lac și își vâră coada în apă, așteptând până dimineața. Dar noapte
temperatura scăzuse și apa îngheță , prizându-i și coada ursului.
Simțind greutatea, ursul fericit începe să tragă cu putere , rupându-și coada. De atunci ursul nu mai are
coadă și tot de atunci prietenia urs -vulpe nu mai există, deoarece vulpea a păcălit ursul!

The bear tricked by the fox - by Ion Creangă
– told by Iștok Marian
A long me ago, the bear had a tail. A bear and a fox lived in a forest.
The fox was ra led, and the food wasn't quite in the woods. The fox felt the smell of ﬁsh and went
a er him to the village road.
Over there, a man was passing with his cart full of ﬁsh. The fox pretended to be dead. The man was
happy that he could make a beau ful collar for his wife of fox's skin. He put the fox in the cart, and the fox
once put in the car begins to throw the ﬁsh down. She jumps and begins to collect the thrown ﬁsh from the
cart. As she eats ﬁsh, the hungry bear also appears and begs for a ﬁsh idea. Clever and ra ling, the fox
sends him to the nearby lake, causing him to s ck his tail in the lake and wait, because he did so and caught
so many ﬁsh. .Mos Mar n quickly ran to the lake and threw his tail into the water, wai ng un l morning.
But at night the temperature had dropped and the water froze, catching the bear's tail.
Feeling the weight, the happy bear begins to pull hard, breaking its tail. Since then the bear has no
tail and since then the friendship of bear-fox no longer exists, because the fox deceived
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12. Doi feți cu stea în frunte - de Ioan Slavici
- poves tă de Iacob Radu
In poveste este vorba despre un ﬁu de împărat care se căsătorește cu o fata, deoarece aceasta îi
promisese că dacă o ia de soție, îi va naște doi feți cu stea în frunte.
După un mp împăratul trebui să plece la război și își lăsă soția singură acasă, însă cât mp fu acesta
plecat, ea deja născuse doi feți frumoși cu părul de aur. Servitoarea palatului avea o ﬁica pe care dorea să o
mărite cu împăratul, însă acesta deja se căsătorise, așa că luă copiii nou-născuți și îi îngropă, iar apoi îi înlocui
cu doi câini.
Când împăratul sosi și văzu că nu și-a ținut promisiunea, dădu poruncă, să ﬁe aruncata împărăteasa în
gura unei balene, însurandu-se apoi cu fata slujnicii. Din locurile în care fuseseră îngropați feții, răsăriseră doi
stejari falnici și frumoși, de care împăratul prinse drag. Insa slujitoarea si-a dat seama despre ce e vorba si a
pus-o pe fata sa sa il roage pe imparat sa taie copacii. După multe rugăminți împăratul i-a tăiat și a făcut din ei
două paturi.
Când slujitoarea a descoperit că și paturile vorbesc l-a pus pe rege să le ardă, însă două capre au mâncat
două crenguțe și au devenit aurii. Împăratul prinse drag și de acestea, însă era deja prea târziu: fata slujnicii sa prefăcut că e bolnavă și că puțină carne din cele două capre ar ﬁ fost leacul perfect. Așa că împăratul i-a
facut hatârul renunțând la ieduții frumoși pentru a-și vindeca soția.
Dar doi peș sori au mâncat puțin din intes nele iezilor, când femeile le-au spălat la râu, transformânduse în doi peș de aur.
Într-o zi un pescar pescuia în acel râu, când a văzut că a prins doi peș sori de aur, care l-au rugat să îi lase
dimineața să se spele în roua ﬂorilor. Imediat ce le-a îndeplinit dorința, aces a s-au transformat în doi feți cu
stea în frunte.
Următoarea zi aceș a s-au dus la palat și au poves t totul împăratului. El a pedepsit slujitoarea și pe fata
acestei și a salvat pe împărăteasă din burta balenei, trăind cu toții fericiți mai apoi, până la adânci bătrâneți.

Two boys with stars in the forehead – by Ioan Slavici
-told by Iacob Radu
The story is about a son of an emperor who marries a girl, because she had promised him that if he
takes her as his wife, he will give birth to two star-faced sons.
A er a while the emperor had to go to war and le his wife alone at home, but by the me he was
gone, she had already given birth to two beau ful golden-haired boys. The palace maid had a daughter who
wanted to marry the emperor, but he had already married, so she took the newborns and buried them and
then replaced them with two dogs. When the emperor arrived and saw that he did not keep his promise, he
gave a command, to be thrown into the mouth of a whale, and then he married the maid. From the places
where the faces had been buried, two beau ful and beau ful oaks had sprung up, from which the emperor
had been dear. But the servant realized what it was and asked her to ask the king to cut the trees. A er many
requests the emperor cut them and made two beds. When the maid discovered that talking beds also made
the king to burn them, but two goats ate two twigs and became golden. The emperor was also very much in
love with them, but it was already too late: the maid's daughter pretended to be ill and that li le meat from
the two goats would have been the perfect cure. So the emperor made his hatch by giving up the beau ful
wives to heal his wife. But two ﬁshers ate li le of the intes nes of the ﬁsh when the women washed them to
the river, turning them into two gold ﬁsh.
One day a ﬁsherman was ﬁshing in that river, when he saw that he had caught two goldﬁsh, who asked
him to let him in the morning to wash the dew of ﬂowers. As soon as they fulﬁlled their wish, they turned into
two star-faced faces.
The next day they went to the palace and told the king everything. He also punished his servant and his
daughter and rescued the empress from the whale's belly, living happily ever a er, to the depths of old age.
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13. Frumoasa din pădurea adormită - de Hans Chris an Andersen
– poves tă de Ciobanu Raluca
Demult, era o împărăteasă și un împărat care își doreau foarte mult să aibă un copil și chiar așa s-a și
întâmplat. La botezul fe ței au fost chemate 12 ursitoare, doar că una a venit neinvitată si pentru că familia nu
avea 13 tacâmuri, ursitoarea cea din urma a aruncat un blestem asupra fetei, cum că la vârsta de 16 ani se va
înțepa și va cădea într-un somn profund, ca moartea.
Atunci, când fata împlinea vâsta prezisă, s-a întepat și blestemul s-a abătut asupra ei, până când un
prinț care călătorea pe acolo a văzut-o și a sărutat-o, rupând as el blestemul.

The sleeping beauty - by Hans Chris an Andersen
- told by Ciobanu Raluca
Long ago, there was an empress and an emperor who wanted so much a child, and that's how it
happened. At the bap sm of the li le girl were called 12 witches, only one came uninvited and because the
family did not have 13 cutlery, the last witch threw a curse on the girl, because at the age of 16 she will s ng
and fall a deep sleep, like death.
Then, when the girl reached her predicted age, the curse was bent on her, un l a prince traveling
there saw her and kissed her, breaking the curse.

14. Prințul fermecat - poveste populară turcă
- poves tă de Băisan Daria
Era odată un prinț care a fost blestemat de o vrăjitoare să se transforme in broscoi. El va putea să
revina la normal doar dacă era sărutat de o prințesă.
O prințesă a scăpat mingea sa intr-o fântână, iar broscoiul i-a adus-o. Pentru asta prințesa trebuia să
sărute prințul blestemat.
In ﬁnal prințesa l-a sărutat și s-au căsătorit și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.

The Charming Prince - Turkish Folk story
- told by Băisan Daria
Once upon a me there was a prince who was cursed by a witch to turn into frogs. He could only return
to normal if he was kissed by a princess.
A princess dropped her ball into a well and the frog brought it. For this the princess had to kiss the
cursed prince.
Eventually the princess kissed him and they got married and lived happily ever a er.
www.ourmagicschool.ro
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15. Ursul păcălit de vulpe - de Ion Creangă
– poves tă de Catarig Ianis
Pe vremuri de mult apuse, ursul avea coadă. Într-o pădure trăia un urs și o vulpe.
Vulpea era
șireată, iar mâncarea nu era chiar de ajuns în pădure. Vulpea simți mirosul de pește și plecă după el, până la
drumul satului.
Pe acolo.trecea un gospodar cu carul plin de pește. Vulpea s-a prefăcut moartă. Gospodarul era
fericit că va putea face șoției sale un guler frumos din pielea vulpei. Pune vulpea in car, iar vulpea odată pusă
în car începe să arunce peștele jos .Sare si ea și începe să culeagă peștele aruncat din car. Cum mănâncă ea
peste, apare și ursul lihnit de foame și o roagă să î idea și lui pește. Isteață și șireată, vulpea îl trimite la lacul
din apropiere, punându-l să îsi bage coada în lac și să aștepte, pentru că așa a făcut și ea și a prins atâta
pește. .Mos Mar n fuge repede la lac și își vâră coada în apă, așteptând până dimineața. Dar noapte
temperatura scăzuse și apa îngheță ,prizându-i și coada ursului.
Simțind greutatea, ursul fericit începe să tragă cu putere , rupându-și coada. De atunci ursul nu mai
are coadă și tot de atunci prietenia urs -vulpe nu mai există, deoarece vulpea a păcălit ursul!

The bear tricked by the fox – by Ion Creangă
- told by Catarig Ianis
A long me ago, the bear had a tail. A bear and a fox lived in a forest. The fox was ra led, and the food
wasn't quite in the woods. The fox felt the smell of ﬁsh and went a er him to the village road.
Over there, a housekeeper was passing with his cart full of ﬁsh. The fox was dead. The housekeeper
was happy that he could make his shoe a beau ful collar of fox's skin. Put the fox in the car, and the fox once
put in the car begins to throw the ﬁsh down. She jumps and begins to collect the thrown ﬁsh from the car. As
she eats ﬁsh, the hungry bear also appears and begs for a ﬁsh idea. Clever and ra ling, the fox sends him to
the nearby lake, causing him to s ck his tail in the lake and wait, because he did so and caught so many ﬁsh.
.Mos Mar n quickly ran to the lake and threw his tail into the water, wai ng un l morning. But at night the
temperature had dropped and the water froze, catching the bear's tail.
Feeling the weight, the happy bear begins to pull hard, breaking its tail. Since then the bear has no tail
and since then the friendship of bear-fox no longer exists, because the fox deceived.
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16. Furtul diamantului uriaș
– poves tă de Borgovan Ștefan
Furtul diamantului uriaș este o carte în care personajul principal este Geronimo S lton, directorul
unui ziar din Insula Șoarecilor. La un moment dat are loc cel mai important meci de fotbal al anului, iar
Geronimo încerca să vizioneze meciul dar este întrerupt de către bunicul său Traian care dorește să vadă la
rândul său un meci de golf.
Au loc tot felul de peripeții și urmăriri ca în ﬁlmele polițiste.Până la urmă, a deconspirat-o și aceasta a
recunoscut că nu-i pasă de jocul de golf ci a vrut să fure Supersoricupa. La scurt mp și-a scos masca si de fapt
era Umbra, verișoara lui Sally, cea mai cunoscută hoață din Șoricezia. Adevărata bunica, Molly era legată într-o
magazie. G. a salvat-o în ﬁnal, după care și-a con nuat jocul de golf și a câș gat Superșoricupa!

Giant diamond the
- told by Borgovan Stefan
Giant Diamond The is a book in which the main character is Geronimo S lton, the director of a
newspaper in the Island of Mice. At one point, the most important football match of the year takes place, and
Geronimo was trying to watch the match but was interrupted by his grandfather Traian, who wanted to watch
a golf match.
There are all sorts of snapshots and chases like in the police movies. A er all, he conspired and she
admi ed that she didn't care about the golf game but wanted to steal the Supersoricupa. Shortly a er he
removed his mask and in fact it was Umbra, Sally's cousin, the most famous thief in Choricezia. The real
grandmother, Molly was ed up in a warehouse. G. ﬁnally saved it, then con nued his golf and won the
Supercoricupa!

17. Bobocica Ellie e singură, singurică– poves tă de Iușan Alexia
Lily si Jess sunt două prietene care au parte de o serie de aventuri in Pădurea Prieteniei unde o
întâlnesc pe Grizelda o vrăjitoare rea, pe boggi niște ﬁințe rele si urâte .
Ele o salveaza pe bobocica Ellie , o duc inapoi la părinții ei unde fac o petrecere de ziua Elliei.

Ellie Bobocica is lonely, lonely
- told by Iușan Alexia
Lily and Jess are two friends who are part of a series of adventures in the Friendship Forest where they
meet Grizelda an evil witch, some bad and ugly beings.
They save Ellie's buddy, take her back to her parents where they have a party for Ellie's day

18. Bunicul Iepurilă
– poves tă de Puia Miruna
În satul Iepuresc toți iepurașii ș au casa Bunicului Iepurilă după obloanele roșii.Bunicul Iepurilă când era
era tânăr picta ouă. El a învățat toți iepurasăă să picteze ouă și ﬂori.Ei au învățat tehnicile de pictat foarte
repede.
Toți iepurașii au păstrat tradiția și au învățat mai departe toți iepurașii mai neri.

Grandfather Rabbit
- told by Puia Miruna
In the village of Iepuresc, all the rabbits knew the house of the Grandfather of the Rabbit a er the red
shu ers. Grandfather the Rabbit when he was young he painted eggs. He learned all the rabbits to paint eggs
and ﬂowers. They learned the techniques of pain ng very quickly.
All the bunnies have kept the tradi on and learned all the younger bunnies.
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19. Jurnalul unui puș . Căldură mare
– poves tă de Ileni Ariana
Este vorba de o familie, tata, mama și 3 frați: Rodrick un adolescent, Greg Heﬄey autorul și eroul
jurnalului și un frate mic de vreo 3-4 ani Manny.
In carte sunt descrise întâmplări amuzante din viața familiei Heﬄey văzute din perspec va lui Greg, un
băiat de vreo 8-10 ani.
In fragmentul descris, cătelul familiei numit Dulci, are obiceiul să se lingă peste tot stând pe patul și pe
perna lui Greg. Disgus ng! Apoi Greg intoarce perna și gata - no problem! Respec vul câine, după ce se linge,
mai linge și mâncarea (cipsurile) pe care tatăl copiilor le mănâncă la tv, fără să ș e care e situația.
Copilul Greg intră in tot felul de buclucuri pe care le “rezolvă” de multe ori făcând alte boacăne . Fratele
mare il șicanează mereu , dar Greg e isteț și nu suferă prea tare ; fratele mare Rodrick e puțin cam tăntălau și
de multe ori Greg il manevrează. Mama se străduiește in tot haosul din casă, să iși facă datoria, dar de multe
ori copiii iși fac de cap.
E vacanța de vară - vremea e perfecta și toți puș i au ieșit afară la joacă. Unde să ﬁe oare Greg Heﬄey?
In casă, cu jaluzelele trase, distrându-se cu jocuri video. După cum spune el insuși, Greg este genul de copil
căruia ii place să stea mai mult în casă, așa că acum are ocazia să-și petreacă vacanța perfectă: fără reguli, fără
responsabilități. Mama lui are însă o cu totul altă părere despre vacanța ideală și planiﬁcă o mulțime de
ac vități in aer liber și de ieșiri „în familie".

The journal of a kid. High heat
- told by Ileni Ariana
It's about a family, dad, mom and 3 brothers: Rodrick a teenager, Greg Heﬄey the author and hero of
the journal and a li le brother of about 3-4 years old Manny.
The book describes funny events from the life of the Heﬄey family from the perspec ve of Greg, a boy of
about 8-10 years.
In the excerpt described, the family's dog named Dulci, has a habit of licking all over Greg's bed and
pillow. Disgus ng! Then Greg turns the pillow over and ready - no problem! The respec ve dog, a er licking,
licks and the food (chips) that the father of the children eats on the TV, without knowing what the situa on is.
Baby Greg gets into all sorts of troubles that he o en "solves" by making other berries. The big brother
always teases him, but Greg is smart and does not suﬀer too much; big brother Rodrick is a li le picky and
Greg o en handles it. The mother strives in all the chaos in the house, to do her homework, but o en the
children do their bit.
It's the summer vaca on - the weather is perfect and all the kids are out playing. Where's Greg Heﬄey?
In the house, with the blinds pulled, having fun with video games. As he says himself, Greg is the kind of kid
who likes to stay longer in the house, so now he has the opportunity to spend the perfect vaca on: no rules,
no responsibili es. But his mother has a completely diﬀerent opinion about the ideal vaca on and plans a lot
of outdoor ac vi es and "family ou ngs".
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20. Doamna și vagabondul
-poves tă de Roșu Dara
Doamna și vagabondul este o poveste frumoasă de dragoste între doi câini. Lady (Doamna) o cățelușă
care locuiește alături de o familie bogată și Trump (Vagabondul).
Când stăpânii au un copil, cățelușa decide să părăsească casa unde locuia din cauza mătușii Sarah, care
trebuie să stea cu copilul familiei cât mp părinții sunt plecați din oraș.
As el, Lady(Doamna) ajunge într-o parte rău famată a orașului unde îl întâlnește pe Trump
(Vagabondul) un câine care o salvează din ghearele unor câini ﬁoroși.
După numeroase aventuri (vânătoare de găini, o cină în oraș, confruntare cu hingherii ) cei doi câini se
vor îndrăgos , chiar dacă provin din lumi diferite.

The lady and the trump
- told by Roșu Dara
The lady and the trump is a beau ful love story between two dogs. Lady (a lady) a puppy living with a
wealthy family and Trump (the Tramp).
When the owners have a child, the puppy decides to leave the house where she lived because of Aunt
Sarah, who has to stay with the family's child while the parents are out of town.
Thus, Lady (Mrs.) arrives in a famous part of the city where she meets Trump (the Tramp) a dog who
rescues her from the clutches of ferocious dogs.
A er numerous adventures (hens hun ng, dinner in the city, confronta on with hingers) the two dogs
will fall in love, even if they come from diﬀerent worlds.

21. Poneiul meu din stele
– poves tă de Curcă Amelia
Lui Ka îi plac caii.
Într-o seară, dintr-un nor de stele, coboară un ponei mi tel de tot, care intra pe fereastra în camera ei.
Ea își dorea extrem de mult să ﬁe mai mare pentru a-l îngriji mai mult și pentru a putea zbura peste mări și țări
împreună cu el.
Visul fetei devine realitate și împreună cu poneiul pornesc într-o călătorie plină de aventuri.

My star pony
– told by Amelia Curcă
Ka likes horses.
One evening, out of a cloud of stars, a ny pithy pony descends, entering the window in her room. She
really wanted to be bigger to care for him more and to be able to ﬂy across the seas and countries with him.
The girl's dream becomes a reality and together with the pony, she embarks on a journey full of
adventures.
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22. Lucas și frunza
– poves tă de Morar Ciprian
În poveste este vorba despre schimbările care au loc în natură în ano mpul toamna. Este vorba despre
un băiețel pe nume Lucas, care ș a că toate frunzele sunt de culoare verde.
Într-o zi, când a ieșit de la școală, împreună cu mama și cele două surori ale lui, Elena și Victoria, a văzut
o frunză de culoare galbenă. Fiind foarte mirat, s-a aplecat să o ridice dar frunza parcă era vie. Vântul o ridică
tot mai sus, iar Lucas încercând să o prindă, a ajuns fără să realizeze că se îndepărtase de familia lui, într-o
pădure plină de frunze de toate culorile: roșii, galbene, maro și portocalii. Lucas a fost foarte încântat de
covorul de frunze colorate și s-a jucat vesel cu ele uitând de mama lui. Dar afară se întuneca repede, pentru că
în ano mpul toamna ziua se scurtează și Soarele merge la culcare mai repede. Dintr-o dată, pe Lucas îl
cuprinde teama, dar acest sen ment cu durează mult pentru că mama lui și cele două surioare erau chiar în
spatele lui, uitându-se cu bucurie la Lucas, care se bucura de natura.
Mama i-a atras atenția și i-a spus să ﬁe mai atent de acum înainte, apoi Lucas a cules melci, Elena și-a
făcut o rochiță din frunze și Victoria și-a făcut un colier.

Lucas and the leaf
- told by Morar Ciprian
The story is about the changes that take place in nature in the fall season. It's about a li le boy named
Lucas, who knew that all the leaves are green.
One day, when he le school, he and his mother and his two sisters, Elena and Victoria, saw a yellow
leaf. Very surprised, he bent to li it but the leaf was alive. The wind was rising higher and Lucas, trying to
catch it, arrived without realizing he had le his family, in a forest full of leaves of all colors: red, yellow, brown
and orange. Lucas was very pleased with the carpet of colorful leaves and played cheerfully with them
forge ng his mother. But it is dark outside quickly, because in the autumn season the day is shortening and
the sun goes to bed faster. Suddenly Lucas is afraid, but this feeling lasts a long me because his mother and
two sisters were just behind him, looking happily at Lucas, who was enjoying nature.
His mother caught his a en on and told him to be more careful from now on, then Lucas picked
snails, Elena made a leaf dress and Victoria made a necklace.
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23. Ursul păcălit de vulpe- de Ion Creangă
– poves tă de Ana Vlad
Pe vremuri de mult apuse, ursul avea coadă. Într-o pădure trăia un urs și o vulpe. Vulpea era șireată,
iar mâncarea nu era chiar de ajuns în pădure. Vulpea simți mirosul de pește și plecă după el, până la drumul
satului.
Pe acolo trecea un gospodar cu carul plin de pește. Vulpea s-a prefăcut moartă. Gospodarul era
fericit că va putea face șoției sale un guler frumos din pielea vulpei. Pune vulpea in car, iar vulpea odată pusă
în car începe să arunce peștele jos .Sare si ea și începe să culeagă peștele aruncat din car. Cum mănâncă ea
peste, apare și ursul lihnit de foame și o roagă să î idea și lui pește. Isteață și șireată, vulpea îl trimite la lacul
din apropiere, punându-l să îsi bage coada în lac și să aștepte, pentru că așa a făcut și ea și a prins atâta
pește. Mos Mar n fuge repede la lac și își vâră coada în apă, așteptând până dimineața. Dar noapte
temperatura scăzuse și apa îngheță ,prizându-i și coada ursului.
Simțind greutatea, ursul fericit începe să tragă cu putere , rupându-și coada. De atunci ursul nu mai
are coadă și tot de atunci prietenia urs -vulpe nu mai există, deoarece vulpea a păcălit ursul!

The bear tricked by the fox – de Ion Creangă
- told by Ana Vlad
A long me ago, the bear had a tail. A bear and a fox lived in a forest. The fox was ra led, and the food
wasn't quite in the woods. The fox felt the smell of ﬁsh and went a er him to the village road.
Over there, a housekeeper was passing with his cart full of ﬁsh. The fox was dead. The housekeeper
was happy that he could make his shoe a beau ful collar of fox's skin. Put the fox in the car, and the fox once
put in the car begins to throw the ﬁsh down. She jumps and begins to collect the thrown ﬁsh from the car. As
she eats ﬁsh, the hungry bear also appears and begs for a ﬁsh idea. Clever and ra ling, the fox sends him to
the nearby lake, causing him to s ck his tail in the lake and wait, because he did so and caught so many ﬁsh.
.Mos Mar n quickly ran to the lake and threw his tail into the water, wai ng un l morning. But at night the
temperature had dropped and the water froze, catching the bear's tail.
Feeling the weight, the happy bear begins to pull hard, breaking its tail. Since then the bear has no tail
and since then the friendship of bear-fox no longer exists, because the fox deceived.
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24. Dumbo
– poves tă de Dohotari Andra
Holt Farrier, o fostă vedetă de la circ, își vede viața dată peste cap imediat după reîntoarcerea de pe
front.
Proprietarul circului Max Medici îl recrutează pe Holt cu scopul de a avea grijă de un pui de elefant al
cărui urechi supradimensionate și clăpăuge fac din el vedeta unui circ aﬂat în mare diﬁcultate, pe cale de
dispariție. Copiii lui Holt, curioși și fascinați de puiul de elefant, descoperă că acesta are abilitatea de a zbura.
Un om de afaceri extrem de convingător și dornic de înavuțire, V.A. Vandevere, alături de o ar stă pe
nume Cole e Marchant intervin de urgență pentru a face din acest pachiderm unic, o vedetă. Botezat Dumbo,
elefănțelul poate deveni celebru peste noapte drept unicul elefant zburător al lumii.

Dumbo
- told by Dohotari Andra
Holt Farrier, a former circus star, sees his life turned upside down immediately a er returning from the
front.
Circus owner Max Medici recruits Holt to take care of an elephant puppy whose oversized ears and
claws make him the star of an endangered circus. Holt's children, curious and fascinated by the elephant's
chick, discover that he has the ability to ﬂy.
An extremely convincing and eager businessman, V.A. Revenge, along with an ar st by the name of
Cole e Marchant, urgently intervened to make this unique pachyderm, a star. Named Dumbo, the elephant
can become famous overnight as the world's only ﬂying elephant.
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25.Poveș cu tâlc- Cele trei cuvinte
– poves tă de Mănășturean Andrei
În aceasta poveste este este vorba despre un copil de vârstă noastră, Ionuț. El era tare prietenos și întro zi mergând spre școală, se întâlnii cu Radu, prietenul său. Ionuț observa ca prietenul sau are o bicicleta noua
și îi ceru bicicleta as el: "Radu, dă-mi bicicleta sa ma dau o tură". Radu refuza și Ionuț îi zise că nu o să îi mai
dea niciodată nimic.
Când ieșise de la scoala Ionuț se îndrepta spre casă și puțin imbufnat dădu buzna peste bunica care
făcea cozonac. Nu o salutase și își lua de pe masa o bucata de cozonac, după care merse în camera sa.
Noaptea înainte de culcare ii auzise pe părinții săi poves nd despre neajunsurile și greuta le familiiei și cu
gândul la acestea se puse la somn.
În vis i-a apărut un îngeraș care i-a zis ceea ce a greșit în ziua precedentă și îi poves despre importanta celor
trei cuvinte: Te rog, Te iubesc și Îți mulțumesc.
Dimineața se trezise și porni spre școală. La terminarea orelor îl întâlnise din nou pe Radu și îl ruga
poli cos sa ii împrumute bicicleta noua. Radu îi dădu cu mare drag bicicleta. Pentru bunătatea prietenului sau,
Ionuț îi mulțumii și plecase spre casa.
Odată ajuns acasă o întâlni pe bunica în pragul casei și își ceru scuze pentru comportamentul
nepoli cos și ii spuse " ca face cei mai buni cozonaci din lume".

Tale stories - The three words
- told by Andrei Mănășturean
This story it is about a child of our age, Ionuț. He was very friendly and one day going to school, he met
Radu, his friend. Ionuț no ced that his friend had a new bike and asked him for the bike: "Radu, give me the
bike to take a ride". Radu refused and Ionut told him he would never give her anything again.
When he had le Ionuț school he was heading for the house and a li le puﬀed up over his
grandmother who was baking. He hadn't greeted her and taken a piece of coconut from the table, then
walked to his room. The night before bed he had heard his parents telling about the family's shortcomings and
diﬃcul es and thinking about them he had fallen asleep. In his dream, an angel appeared to him who told
him what went wrong the previous day and told him about the importance of the three words: Please, I love
you and thank you.
In the morning he woke up and started for school. At the end of the hours he had met Radu again and
politely asked him to borrow his new bicycle. Radu gave him the bicycle with great pleasure. For his friend's
kindness, Ionuț thanked him and le for home.
Once at home he met his grandmother on the threshold of the house and apologized for his rude
behavior and told her "she does does the best cake in the world".
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26. Bob de grâu
– poves tă de Ionescu Ștefan
În această poveste este vorba despre un cavaler, pe nume Bob de grâu, care a pornit în căutarea unui
bici al unui zmeu. În căutarea lui, a găsit o cabana unde locuiau niște fermieri. Acolo l-a întâlnit prima data pe
Salcotea. S-au tot luptat ei mp de 9 ani, pîână când Bob de grâu a fost învins.
În călătoria lui, Bob de grâu a întâlnit un om înalt cât palma și mic cât un deget, împreună cu care și-a
con nuat călătoria, dar nu singuri, ci împreună cu un om înalt cât turla.
Au trecut prin o serie de aventuri frumoase, dar din cauza suﬂetului lor bun, au primit daruri care i-au
ajutat să învingă răul, adică pe Salcotea.
La ﬁnal, Bob de grâu a luat biciul și s-a întors pe Pământ, unde s-a însurat cu fata cea frumoasă a
împăratului.

Bob of wheat
- told by Ionescu Ștefan
This story it is about a knight, named Bob of wheat, who set out in search of a whip of a kite. In his
search, he found a co age where some farmers lived. There he ﬁrst met Salcotea. They fought each other for
9 years, un l the wheat Bobde was defeated.
In his journey, Bob of wheat met a man as tall as a palm and as small as a ﬁnger, with whom he
con nued his journey, but not alone, but with a man as tall as the turret.
They went through a series of beau ful adventures, but because of their good soul, they received gi s
that helped them overcome evil, that is, Salcotea.
In the end, Bob of wheat took the whip and returned to Earth, where he married the emperor's beau ful
daughter.
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