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CE NE PLACE :CE NE PLACE :CE NE PLACE :CE NE PLACE :CE NE PLACE :
-parcul
-alimentarea cu apã a ºcolii, montarea

chiuvetelor
-ºcoala este ordonatã, curatã, frumoasã
-clasele sunt îngrijite
-reamenajarea terenului de sport (aplicarea

coºurilor de baschet )
-concursurile, profesorii, lecþiile, sala de

informaticã

ªcoala noastrã cea frumoasã
-sondaj de opinie--sondaj de opinie--sondaj de opinie--sondaj de opinie--sondaj de opinie-

CE NU NE PLACE:CE NU NE PLACE:CE NU NE PLACE:CE NU NE PLACE:CE NU NE PLACE:
-prezenþa pãsãrilor în curtea ºcolii
-toaletele

CE NE DORIM :CE NE DORIM :CE NE DORIM :CE NE DORIM :CE NE DORIM :
-amenajarea toaletelor
-centralã
-amenajarea terenului de fotbal ºi a sãlii de sport
-echipamente sportive noi
-bibliotecã mai mare
-reabilitarea exteriorului ºcolii

Oamenii mari m-au povãþuit sã le las încolo de desene cu ºerpi boa, fie întregi, fie spintecaþi, ºi sã-mi
vãd mai degrabã de geografie, de istorie, de aritmeticã ºi de gramaticã. Aºa s-a fãcut cã, la vârsta de ºase
ani, am pãrãsit o strãlucitã carierã de pictor. Nereuºita cu desenul meu numãrul 1 ºi cu desenul meu
numãrul 2 îmi tãiase orice curaj. Oamenii mari nu pricep singuri nimic, niciodatã, ºi e obositor pentru
copii sã le dea întruna lãmuriri peste lãmuriri.

Antoine de Saint-Exupéry
  - Micul prinþ
Odatã, pe vremea când aveam eu ºase ani, am

dat peste o pozã minunatã, într-o carte despre
pãdurile virgine, numitã „Întâmplãri trãite”.

Înfãþiºa un ºarpe boa care înghiþea o fiarã
sãlbaticã. Iatã copia acestui desen.

În cartea aceea se spunea: „ªerpii boa îºi înghit
prada dintr-o datã, fãrã s-o mai mestece. Pe urmã,
nu mai sunt în stare sã se miºte ºi dorm întruna,
timp de ºase luni, cât þine mistuitul“.

M-am gândit atunci îndelung la peripeþiile din
junglã ºi am izbutit sã fac la rându-mi, cu creion
colorat, primul meu desen. Desenul numãrul 1.
Era aºa:

Le-am arãtat oamenilor mari capodopera mea ºi
i-am întrebat dacã desenul acesta îi sperie.

Ei mi-au rãspuns:
- De ce sã te sperii de-o pãlãrie?
Desenul meu nu înfãþiºa o pãlãrie. Înfãþiºa un ºarpe

boa care mistuia un elefant. Am desenat atunci
ºarpele boa pe dinãuntru, pentru ca astfel sã poatã
pricepe ºi oamenii mari. Ei au întotdeauna nevoie de
lãmuriri. Desenul meu numãrul 2 era aºa:


