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”Ce departe se află împărăţia copiilor!  

Ei îşi proiectează visele pe nori;  

şi fără griji, fără interes, fără poveri,  

ei cred în poveşti şi sunt fericiţi “   

 

Paul Hazard 

 

Copilăria nu poate fi concepută fără lumea imaginară oferită de   

basme, poveşti şi povestiri, ce sunt mai mult decât nişte simple 

istorisiri. Copilul descoperă că există o permanentă luptă între 

bine şi rău, care sunt consecinţele în funcţie de alegerea sa şi îşi 

însuşeşte comportamente.  

El înţelege de timpuriu cum poveştile dau un sens şi o semnifi-

caţie mediului în care trăim, identificând modul în care anumite 

situaţii    concrete de viaţă îşi pot găsi rezolvarea, fără a fi obligat 

să treci printr-o experienţă negativă. Mai mult, se facilitează      

accesul copilului la cuvinte şi expresii noi, contribuind astfel la 

dezvoltarea atât a limbajului, cât şi  a gândirii.  

Şi, ce este foarte important, se îmbogăţeşte starea lui      

emoţională,  care este în strânsă legătură cu desfăşurarea       

întâmplării. Copilul devine trist şi îngrijorat când un personaj se 

află în dificultate, se bucură pentru victoria celui cu care se     

identifică. Propuneţi-i unui copil o temă pentru a scrie o legendă 

şi veţi constata cu câtă uşurinţă îi este stimulată imaginaţia,      

cât de mult se lărgeşte orizontul lui de cunoaştere prin            

multitudinea de aspecte din ambianţa înconjurătoare la care face 

apel.  

Proiectul „ONCE UPON A TIME...THE SEA” a propus „Marea, 

în poveşti şi legende”. Cât de creativi au fost elevii Şcolii        

Gimnaziale „Lucian Grigorescu”, veţi putea descoperi doar       

răsfoind paginile care urmează. 

 





 

  ovestea spune că, atunci când s-a împărţit Universul, lui 
Neptun i-a revenit Regatul Apelor. Fiind tânăr, a simțit o sete 
profundă de înavuţire: scufunda nave, adunând, astfel, 
numeroase comori. Dar, în momentul în care s-a îndrăgostit de o 
ființă umană, toată atenția sa a fost concentrată pe splendoarea 
naturii, încercând să o protejeze. După căsătorie, Dumnezeu i-a 
apreciat schimbarea atitudinii și l-a binecuvântat cu o fiică, care 
era recunoscută şi admirată pentru frumusețea ei. Avea un păr 
lung, negru, şi nişte ochi albaştri ca cerul senin de vară.  

Din păcate, destinul său a fost tragic. În acele vremuri, fiind şi 
ea stăpână peste ape, putea lua oricând forma unei sirene, care 
nu era acceptată de către pământeni. De aceea, oamenii au      
încercat prin toate mijloacele să o facă să dispară. Așa s-a       
întâmplat că într-o zi, un prinţ, îndemnat de rege, a plecat în     
căutarea ei. Fata a fost prima care s-a   îndrăgostit, însă în scurt 
timp iubirea i-a fost împărtășită. 

Neptun, bătrân şi bolnav, se retrase în Lumea celor Sfinte,     
nu înainte de a-i aminti fetei: ”Dragostea dintre sirene și oameni 
este întotdeauna blestemată!” Dar ce tânăr îndrăgostit ascultă de 
părinţi? 

Rămasă singură, sirena a pornit în căutarea prinţului şi, 
intrând în visele sale, l-a invitat să o urmeze. Impresionat de     
frumusețea ei, acesta a dat curs chemării sale și a rămas uimit 
de locurile pe care le-au explorat împreună, datorită florei și 
faunei fără asemănare, peșterilor și rocilor care apăreau din ape, 
insulelor: un adevărat paradis. Numai că, odată, în timp ce a 
început o furtună puternică, s-a apropiat prea mult de navă.      
Un slujitor al regelui a zărit-o și a trimis un harpon direct în 
inimă. Cu ultimele puteri, ea a început să fredoneze o melodie. 
Recunoscându-i glasul, prinţul a ieșit pe punte și, văzând că este 
în pericol, s-a aruncat în valuri, încercând să o salveze.             
Dar amândoi au dispărut în adâncuri. Din acel moment, apa a 
rămas întunecată şi a primit numele de Marea Neagră.  

       
 Pistol Maria Camelia  

                                         Clasa a VIII-a D 
      Premiul I 





     emult, în timpuri îndepărtate, într-un castel din adâncul 
apelor, locuia Triton, un tânăr viteaz, alături de părinții lui.      
Tatăl său era Poseidon, stăpânul mărilor. 

Mama era foarte mândră de fiul ei chipeș, prietenos și curajos. 
El descoperise, încă de la o vârstă fragedă, că putea vorbi cu 
orice vietate marină.   

Triton era îndrăgostit de o încântătoare sirenă, pe nume 
Meriem, care îi împărtășea dragostea. Cu toții își doreau ca cei 
doi tineri să se căsătorească, într-o bună zi. 

Dar în acel ținut, ferit de ochii tuturor, trăia şi Negreu, care 
avea un caracter urât şi era foarte invidios pe Triton. Dorința sa 
de răzbunare creștea, pe zi ce trecea. 

Într-o zi, în regat era mare sărbătoare. Toate vietățile mării, de 
la cea mai mică la cea mai mare, s-au adunat, ca Poseidon să 
anunțe vestea că fiul său îşi va uni destinul cu sirena Meriem. 
Deodată, totul s-a întunecat și, în zgomot de tunete, și-a făcut 
apariția Negreu. Luând un harpon, el l-a înfipt în inima frumoasei 
sirene. În momentul în care cei doi au început a se lupta, apele   
s-au învolburat, tunetele s-au dezlănțuit, pământul s-a 
cutremurat. 

Când tridentul lui Triton a ajuns în inima lui Negreu, apa mării 
a devenit şi ea întunecată la culoare. Astfel, regatul a devenit 
Marea Neagră. Dar în zilele senine de vară, apa capătă nuanţe de 
un albastru azuriu, după sufletul luminos al stăpânului  său.                   

 
 
 
 

Volintiru Daria Andreea  
Clasa a V-a A                                                                                           

Premiul I 





      u fost odată un rege și o regină, care trăiau fericiţi cu cei 

doi fii ai lor, frumoși, buni, harnici și viteji. 

Într-o zi, regele a auzit o poveste istorisită de un pescar, 

despre o comoară din adȃncul mării. La început, nu i-a dat 

importanțӑ, dar apoi, gȃndurile au început sӑ-l macine: dacă este 

adevărat? Dacă cineva pune stăpȃnire pe comoară?               

Dacă ea valorează mai mult decȃt regatul? Cum a ajuns acolo? 

Cum o poate găsi? 

Astfel, dintr-un om bun și iubitor, s-a transformat într-unul de 

nerecunoscut: încruntat, supărat, tăcut. Într-o dimineață, și-a 

chemat fiii și le-a poruncit să plece pe mare şi să nu se întoarcă 

fără comoară, dacă vor să-i mai considere copiii lui. În zadar l-a 

rugat regina să nu-şi trimită fiii departe de casă. N-a fost chip   

să-l facă pe rege să se răzgândească! 

Cei doi tineri au colindat marea în lung și-n lat, rătăcind pe 

apă săptămâni, luni, ani, dar nici urmă de comoară. În adâncul ei, 

cu greu puteau ajunge... Și cum să se întoarcă acasă, dacă tatăl 

le-a interzis?  

Cȃnd regele și-a dat seama ce mare greșealӑ a făcut, a pornit 

disperat în căutarea lor. A realizat abia atunci că doar cei doi 

băieţi erau adevărata lui comoară. Dar, oricât de mult s-a 

străduit, pe copii nu i-a mai găsit... La un moment dat, pe când ei 

se îndepărtaseră foarte mult de ţărm și erau epuizați de foame și 

de oboseală, s-a pornit o furtună mare, care a înghițit corabia. 

Doar un pescar a scăpat cu viațӑ și el a dat vestea tristă în regat. 

Legenda spune că marea este sărată de atunci, de la lacrimile 

regelui care atât de mult a plâns după copiii care nu s-au mai 

întors. 

Bone Eduard  

Clasa a V-a A 

Premiul I 





      u mult timp în urmă, trăia o herghelie de cai pe o plajă          

însorită, strălucitoare ca aurul, lângă o mare liniştită.  

Caii alergau cu coama în vânt şi lăsau în urma lor o dâră pe      

nisip. În mare locuia un triton care avea o soţie şi douăsprezece 

fiice. Mezina familiei era blândă, calmă, bună şi foarte ataşată de 

căluţi. Celelalte fete se dovediseră a fi foarte rele.  

Într-o zi, surorile mezinei puseră la cale un plan malefic.          

S-au dus la o vrăjitoare şi i-au cerut o poţiune care putea stârni 

un vânt foarte puternic Au înotat până la suprafaţă şi au            

împrăştiat-o în aer când au văzut-o pe sora lor cum alerga        

fericită în compania cailor liberi. Din cauza vârtejul format, căluţii 

au ajuns cu toţii în mare. Se scufundau din ce în ce mai adânc, 

iar mezina era disperată. 

Micuţa sirenă ştia că singura şansă pentru ca ei să               

supravieţuiască era ca ea să facă o vrajă şi să îi transforme în 

animale subacvatice. S-a dus imediat şi a adunat melci, alge 

multicolore, scoici şi perle. Le-a amestecat pe toate, le-a         

transformat într-un praf magic pe care l-a suflat peste caii ce se 

zbăteau în adâncuri. Astfel, animalele maiestuoase de odinioară 

au devenit mici cât un degeţel. Le-a dat şi o codiţă cu care să se 

agaţe pentru a se hrăni, iar coama lor mare şi frumoasă a       

transformat-o într-o creastă mititică şi haioasă deasupra capului. 

Fata se duse degrabă la tatăl ei şi îi povesti întâmplarea.      

Pentru răutatea lor, surorile au fost transformate în spuma mării.  

Supuşii tritonului au numit uimitoarele creaturi "căluţi de      

mare". Ei aduc şi astăzi zâmbete şi multă bucurie tuturor celor 

ce îi privesc. 

 

Barbu Maria Ştefania  

Clasa a III-a A 

Premiul I 





            emult, în vremuri de mult apuse, pe tărâmul dobrogean 

trăia un bătrân uitat de vreme şi de vremuri. Locuia singur pe o 

fâşie de nisip auriu, într-o colibă de stuf. Ofta mereu, pentru că, 

în afară de peştii pe care îi prindea uneori, nu mai avea pe nimeni 

în jur și vorbea deseori cu marea: 

-Vai, tu, mare învolburată, ce singur sunt! Valurile tale 

înspumate îmi bucură privirea, dar nu şi sufletul! 

Marea zbuciumată, de parcă l-ar fi auzit, se năpusti spre 

ţărm... şi, dintr-odată, lângă bătrân apăru un Cal-Alb, superb în 

sălbăticia lui. Se grăbi spre el şi nu mică-i fu mirarea când văzu 

în spatele lui nu doar unul, ci o mulţime de cai. Aceştia au 

început a paşte peticele răzleţe de iarbă. I s-a umplut sufletul de 

bucurie... Calul-Alb însă nu se mai zărea nicăieri. Îl căută cu 

privirea, dar nu-i  auzea decât nechezatul. 

Într-o zi, pe la amiază, soarele se întunecă brusc şi o furtună 

nemaiîntâlnită învolbură nisipul şi marea. Caii dispărură și atunci  

bătrânul îl rugă pe Dumnezeu: 

-Doamne, fă ca marea să mă ajute să-mi regăsesc caii cei 

dragi! 

Şi tot dintr-odată se auzi un nechezat şi apăru marele                   

Cal-Alb de o frumuseţe nepământeană, care îi chemă pe fraţii lui 

rătăciţi şi îi călăuzi spre bătrân. Nu ştie nimeni ce le-a zis, dar, de 

atunci se pot vedea o mulţime de cai pe fâşia umedă dintre nisip 

şi mare. Se pare că sunt în paradisul lor...  

Priviţi-i o dată cum aleargă! Sunt ca un vis frumos în mişcare. 

Unică şi impresionantă privelişte, nu-i aşa? 

 

Ropotan Luca Daniel Şefan   

Clasa a III-a A 

Premiul I 





        m fost pe litoral vara trecută. Era seară și mă plimbam 
singură pe mal. M-am așezat pe nisip și mă gândeam la câte 
povești a trăit marea.  

Dintr-odată, un val m-a cuprins și, la plecarea lui, lângă mine a 
rămas o scoică. Era perfectă... atât de gingașă! Am apropiat-o 
încet de ureche, iar ea a început să-mi șoptească povestea ei, 
care mă fascina și, totodată, mă întrista. 

Odată, când călătorea fericită printre coralii multicolori, s-a 
întâlnit cu o mulţime de peştişori aurii, deosebit de frumoşi.        
S-au împrietenit foarte repede şi au continuat să exploreze 
împreună adâncurile mării. Din nefericire, la un moment dat, s-au 
oprit într-o  plasă, probabil lăsată intenționat sau uitată de 
pescari, care era plină de pungi, sticle, furculițe, linguri, cuțite... 
Bieţii peştişori au rămas împotmoliţi acolo, printre toate 
deşeurile din plastic, scoica reuşind să scape cu greu.                
Ea a plecat de îndată după celelalte animale marine, să ceară 
ajutor. Au încercat, dar n-au reuşit să-i salveze pe toţi. Animalele  
s-au sfătuit şi au hotărât să le transmită un mesaj oamenilor, prin 
care îi rugau să evite distrugerea vieţii marine.  

Scoica și-a luat la revedere de la prietenii ei, pentru că i se 
făcuse foarte dor de familie. Nu și-a dat seama că, de fapt, se 
îndepărtase prea mult de ea. Atunci când încerca să se 
odihnească, un val foarte puternic a adus-o la mine, la mal. 

Eu m-am gândit îndelung și, după ce i-am ascultat povestea 
atât de frumoasă, dar în același timp atât de tristă, am lăsat 
scoica înapoi în apă, rugându-mă să găsească drumul spre casă. 

Am plecat spre hotel, tare îngândurată. Le-am spus tuturor 
povestea scoicii şi am promis că vom încerca ȋmpreună              
să convingem cȃt mai mulţi oameni să păstreze un mediu curat. 

  
Gal Karina Ioana  

Clasa a III-a - Step by Step 
Premiul al II-lea 





     u mult timp în urmă, pe când sirenele dominau adâncurile 
mărilor, într-un tărâm îndepărtat, trăia împăratul apelor. Acesta 
avea o fiică  de o frumusețe divină. Îi plăceau foarte mult           
legendele de dragoste, însă știa că sentimentele sunt permise 
doar muritorilor. În lumea oamenilor, unde „legea iubirii” era mai 
presus de orice, domnea zeul Jupiter, care avea un fiu, pe nume 
Neptun. El era un tânăr fermecător, care moștenise atât             
trăsăturile fizice, cât și atitudinea impunătoare a tatălui.  

Într-o după-amiază senină de vară, fata a decis să se plimbe 
prin tărâmul fermecat al apelor. Fără să își dea seama, aceasta   
s-a apropiat prea mult de limita dintre pământ și mare.             
Văzu culori strălucitoare ce veneau dinspre un castel, care o 
atrageau. Pe pontonul din fața regatului, se plimba Neptun. 
Băiatul tresări când zări, în marea de un azuriu aparte, o reflexie 
a unei fete atât de frumoase, încât se îndrăgosti de ea  la prima 
vedere. Toată noaptea s-a frământat, încercând să descopere   
cine este misterioasa făptură, iar în zori, când a ațipit pentru       
o clipă, i-a apărut în vis chipul ei: venea din adâncuri.                 
Dis-de-dimineață, a trimis un sol prin care o invita în Portul 
Tomis. Fata acceptă, dar merse cu oarecare teamă...                    
de necunoscut. De cum s-au întâlnit, mirajul iubirii i-a cuprins 
imediat. Foarte încrezători, cei doi au hotărât să le vorbească 
părinţilor. Lumile diferite din care proveneau au devenit, totuși,   
o barieră de netrecut pentru ei. Cu toate acestea, tinerii au 
continuat să se întâlnească, în mare taină, însă părinţii i-au     
descoperit și au hotărât să intervină. Întâi au făcut o vrajă,          
iar apa mării a devenit neagră și învolburată, astfel încât fata să 
nu mai poată ieși la suprafață. Apoi, au zidit stabilopozi de jur 
împrejurul Cazinoului. Însă nimic n-a putut sta în calea iubirii lor. 
Atunci au hotărât să înghețe marea. Dar, în fiecare seară, printre 
cristalele de gheață, cei doi își șopteau cuvinte de dor... Părinții 
au înțeles atunci că iubirea adevărată poate depăși orice limită.   

Legenda spune că de atunci, când valurile Mării Negre sunt 
foarte puternice, o fată și un băiat își unesc gândurile de dor. 

 
 Șuțeanu Alexa  
Clasa a VII-a C 

Premiul al II-lea 





 n marea verde ca un smarald, am zărit într-o zi o coadă         
neobişnuită a unui peşte. Întâmplarea s-a repetat şi altă dată 
când admiram în linişte marea. Curiozitatea m-a cuprins odată cu 
imaginile care îmi reveneau mereu în minte. Aveam sentimentul 
că vieţuitoarea marină mi-e cunoscută. 

Într-una din zile, însă, am fost invitat de un prieten la pescuit 
cu barca în largul mării. Cerul ne surâdea, briza mării ne mângâia 
obrajii, iar apa ne răcorea odată cu valurile unduitoare. Timpul a 
trecut atât de repede, încât am fost martorul unui asfinţit          
maiestuos. Am rămas uimit, văzând cum marea era sărutată de 
soarele blajin şi stacojiu care se ducea liniştit la culcare. 

Deodată, lângă barcă am zărit coada peştelui. Părea o sirenă. 
În acelaşi timp, cerul s-a înnourat şi s-a stârnit o furtună aşa de 
îngrozitoare, încât cu greu am putut vâsli pentru a ajunge la mal. 
Când eram aproape, barca s-a răsturnat şi nu mai ştiu ce s-a    
întâmplat, deoarece mi-am pierdut cunoştinţa. M-am trezit pe o 
insulă mică şi pustie, dar atât de frumoasă, încât am crezut că 
sunt în Rai. Un chip frumos mă privea. Mi-a spus că m-a putut 
salva doar pe mine...  

Frumoasa creatură se numea Cleo. Mi-a relatat povestea ei: 
fusese blestemată de vrăjitorul mării, care o transformat-o în    
sirenă. Blestemul îl putea rupe doar dacă se va îndrăgosti.  

Am locuit împreună mult timp, învăţând să supravieţuiesc, 
pescuind şi ridicându-mi un adăpost din frunze de palmier.      
După o vreme, mi s-a făcut însă tare dor de casă. Am construit 
împreună cu ea o plută şi am reuşit să ajung la malul mării. 

A sosit timpul să ne luăm rămas bun. Am sărutat-o cu ochii în 
lacrimi. Dintr-odată, am zărit o mreajă de licăriri sclipitoare       
ridicându-se la cer, iar Cleo se transformă într-o fată cu chip de 
înger. 

 
 

Panțuru Constantin  
Clasa a III-a A 

Premiul al II-lea 





      emult, în Regatul Luminat, trăia o familie care fusese 
binecuvântată cu fete gemene, pe nume Sea și Sun. Cea dintâi 
avea părul mătăsos ca apa cristalină și ochii verzi ca algele 
mării. Cealaltă avea un păr auriu strălucitor. 

Dar un blestem s-a abătut asupra familiei lor, din cauza 
Vrăjitoarei Întunericului. Aceasta își dorea să devină cea mai 
bogată din tot regatul. Într-o zi, regele a ieșit la o plimbare cu 
Marea Corabie Regală, pentru a ajunge pe o insulă apropiată. 
Când era în largul mării, dintr-odată, s-a dezlănţuit furtuna. 
Vrăjitoarea Întunericului a ridicat, cu sceptrul său, apa furioasă în 
valuri înalte cât munții și, într-o clipă, barca a dispărut fără urmă, 
în spuma mării.  

Cumplita veste a morții regelui a afectat-o atât de mult pe 
regină, încât ea s-a îmbolnăvit și a plecat la cele veşnice.  

Odată cu trecerea anilor, fetele au crescut, dar vrăjitoarea tot 
nu le-a uitat. Cu ele, a fost mai îngăduitoare: pe Sea a 
transformat-o în marea răcoritoare, iar pe Sun în soarele ce ne 
încălzește tot timpul.  

De atunci, marea și soarele sunt mereu împreună!  
 

 
 

Raftu Sara Maria  
Clasa a V-a A 

Premiul al II-lea  





         fost odată ca niciodată o fată deosebit de frumoasă care 
își pierduse părinții, când era doar un bebeluș. Ea a fost crescută 
de bunica ei, pe o insulă cu o vegetație ca din povești: copaci cu 
frunzele purpurii, flori multicolore și iarba de un verde crud.  

Fata nu era un copil obișnuit. Se născuse cu părul negru și 
ochii de un albastru profund, dar era înzestrată cu darurile zeilor. 
Toate acestea se schimbară într-o zi, când o vrăjitoare, care trăia 
prin apropiere, şi îşi dorea să fie unicul stăpân. Ajungând pe 
insulă, o cufundă în întuneric,  iar  toată lumea căzu într-un somn 
adânc. Doar asupra fetei, vraja nu a avut efect. Ea şi-a propus să 
salveze ţinutul în care trăia, iar prietena ei, marea, i-a venit în 
ajutor.  

A lăsat-o să își croiască drum printre valurile înspumate și 
printre insulele mișcătoare, până la castelul unde locuia 
vrăjitoarea. Apoi, a dezlănţuit o furtună în vârtejul căreia aceasta 
avea să dispară pentru totdeauna. Din nefericire, blestemul ei a 
rămas şi a transformat-o pe fată în apă, făcând-o una cu marea. 

Se spune că frumusețea ei se reflectă în permanenţă prin     
minunatele culori ale mării.   

 
 
 

Precup Ștefania  
Clasa a V-a B 

Premiul al II-lea  





     ra odată, într-un regat, o piatră frumoasă ca razele           
soarelui, dar mereu nemulţumită, deoarece i se părea că nu este           
suficient de elegantă, strălucitoare și nu se simțea apreciată.  

Una dintre prietenele ei, văzând că este din zi în zi mai tristă,   
i-a propus să se întâlnească cu un vrăjitor care locuia în       
adâncul mării şi care putea îndeplini orice dorință.  

Piatra nu-și mai putea lua gândul de la această întâlnire.    
Așa că a plecat în căutarea vrăjitorului. Nu i-a fost greu să-l    
găsească, deoarece acesta trăia într-un loc ascuns, întunecat și 
înfricoșător, de care toți ceilalți se fereau. Spre marea ei mirare, 
vrăjitorul o aștepta. Piatra i-a spus dorința ei. El a asigurat-o că 
pentru el este foarte simplu, dar că ea va suferi consecințe     
neplăcute și că nu va mai putea niciodată reveni la ceea ce      
fusese.  

Cum ea a acceptat fără a mai sta pe gânduri, magicianul a 
transformat-o într-o cochilie aparent dură, dar fină, elegantă și 
fragilă, cu o inimă caldă, blândă și plină de iubire pentru tot ce 
există în jur. I-a dat numele de scoică.  

Când s-a întors la celelalte pietre, acestea au râs de              
fragilitatea ei. A decis să plece din regat și s-a mutat pe malul 
mării. Aici a fost apreciată de toată lumea. Nisipul, briza mării, 
spuma și valurile acesteia o mângâiau cu blândețe. Scoica era 
fericită. Când au descoperit-o, oamenii au rămas uimiți de      
simplitatea, eleganța și frumusețea ei. Ea le aducea aminte de 
momentele frumoase petrecute la malul mării. În sfârșit, se   
simțea şi ea specială. 

 
 

Constantinescu Teodor   
Clasa a III-a A 

Premiul al II-lea 





     ra odată o mare de un albastru profund, încât aveai         
senzația că se unește cu cerul. Dar nimeni nu avea curajul să o 
străbată din cauza unei creaturi gigantice, despre care se spunea 
că trăia în adâncuri, în apropierea unei insule. 

Până într-o zi când, un căpitan de cursă lungă, pasionat de 
aventuri palpitante, a adunat un echipaj de marinari viteji şi 
împreună au pornit într-o expediţie. Mai întâi au ajuns pe o 
insuliță din mijlocul mării, de unde făceau incursiuni de jur 
împrejur, cu o barcă. Aşa au reuşit să descopere şi insula unde 
sperau să găsească ciudata creatură. Ajunși acolo, au aşteptat 
cu multă răbdare, ore în şir, dar în zadar; nici urmă de ea.       
După puţin timp, căpitanul şi-a dat seama că se întâmplă ceva 
bizar: apa era învolburată şi nicio urmă de peşti, iar pe cer 
păsările erau agitate. Brusc, o vieţuitoare foarte mare se ridică la 
suprafaţa apei, emiţând nişte sunete ciudate. Era creatura... 

Membrii echipajului au luat câte o suliţă şi au început să 
ţintească spre ea, însă era de nedoborât. Întreg echipajul era 
panicat, dar căpitanul avea totul sub control. Ştia că orice fiinţă 
are un punct slab, numai că trebuie să îl ştii foarte bine şi să nu 
ratezi ţinta. Fiind  foarte bine pregătit în acest sens, el a aruncat 
cu precizie ultima suliţă ce-i rămăsese, drept în umărul său      
vulnerabil. 

Creatura dădea semne că a început să-şi piardă din puteri.      
În curând, ea a fost anihilată, dar marea a căpătat o culoare 
închisă, ca petrolul. De atunci, această întindere de apă poartă 
numele de Marea Neagră. 
 

 
Dragnea Andrei   

Clasa a V-a B 
Premiul al III-lea 





        fost odată ca niciodată un norişor, pe nume Max. Acesta a 
crescut într-o familie fericită, până când, pe rând, membrii ei au 
început să se stingă.  

Rămas singur, el a plâns atât de mult, încât lacrimile lui s-au 
adunat într-o apă foarte mare, căreia i-a dat numele de “Marea 
Neagră”, din cauza tristeții de care era copleşit.  

 Impresionați de suferința lui Max, Soarele, împreună cu fiicele 
sale, Planetele, au coborât pe Pământ, ca să se îngrijească de 
bietul nor. Astfel, au hotărât ca din apa mării să iasă la suprafaţă 
o sirenă. Au numit-o Ariel și i-au oferit puteri magice.                  
Ea a început să inventeze fel de fel de viețuitoare marine: 
caracatița a creat-o dintr-un mop, medusa dintr-o perucă,           
iar pisica de mare dintr-o pălărie; apoi a suflat înspre ele, ca să le 
dea viață. Max și Ariel s-au împrietenit imediat, iar când au ajuns 
la vârsta cuvenită, au decis să se căsătorească şi să facă o nuntă 
mare, în apă, la care a fost invitată toată lumea. Viețuitoarele 
create au stat la loc de cinste. 

Și au trăit fericiți, până la adânci bătrâneți. Și ce păcat că nu 
mai trăiesc și acum, ca să aibă grijă de copiii lor marini, aflați azi 
în pericol, din pricina poluării! 

 
 

Dehenea  Maria 
Clasa a V-a A 

Premiul al III-lea 





    emult, tare demult, marea era o întindere nesfârşită de apă.   
În adâncul ei trăiau nenumărate vieţuitoare, dar şi prinţi cu ochi 
albaştri ca cerul, cu părul alburiu ca valurile înspumate ale 
mării. Ei nu puteau părăsi adâncurile, dar apăreau din când în 
când la suprafaţă şi se odihneau pe câte o piatră lucitoare. 

Astfel că într-o zi, o frumoasă fată cu părul auriu ca spicele 
grâului l-a zărit pe unul dintre ei, aproape de mal. S-a apropiat 
încet, dar când a încercat să-i vorbească,  oglindindu-se în ochii 
lui, n-a mai putut scoate niciun sunet. Prinţul şi-a dat seama că 
se îndrăgostise de el. I-a mărturisit atunci de ce iubirea lor era 
imposibilă. 

Multă vreme fata s-a plimbat pe malul mării, aşteptându-l.    
Se aşeza pe câte o piatră, cu speranţa că-l va vedea din nou.                   
Au trecut zilele, dar prinţul nu a mai apărut. 

Ce mistere ascunde oare marea? Nu le vom afla niciodată     
pe toate. Eu voi continua să o iubesc când este liniştită,               
fără valuri, şi, privind-o, să îmi pot imagina lumea misterioasă 
din adâncul ei. 

 
 
 

Gherghişan Gabriela Dumitra   
Clasa a III-a A 

Premiul al III-lea 





       ra odată o scoică tare mică şi necăjită, pe nume Perluţa. 
Surorile ei erau cu mult mai atrăgătoare, dar extrem de 
îngâmfate. Toate vieţuitoarele mării le admirau frumuseţea. 
Perluţa însă era atât de tristă... plângea mai mereu. Îşi dorea mult 
să fie şi ea deosebită. 

În timp ce-şi oglindea chipul în mare, Luna a zărit-o şi s-a 
îndrepat spre ea. După ce i-a ascultat dorinţa, i s-a făcut atât de 
milă, încât a început să plângă. O lacrimă i se prelinse chiar pe 
scoică. Aceasta a înghiţit-o cu sughiţuri. Picătura s-a transformat 
într-o perlă albă, strălucitoare ca zăpada în lumina soarelui.       
Şi aşa ea a devenit magnifică. Era superbă! 

Scoicile din toată marea aflaseră de această minune şi veneau 
să o vadă. Au rămas tare uimite de frumuseţea ei! Dar, pentru că 
Perluţa avea o inimă foarte bună, le-a dăruit tuturor câte o 
părticică. 

Astfel au devenit scoicile atât de apreciate pentru perlele lor 
nepreţuite şi de diferite culori! 

 
 
 

Purice Daria Elena   
Clasa a III-a A 

Premiul al III-lea 





     ntr-o zi de la începutul lumii, câţiva zei importanți, printre 
care delicata zeiță a apelor, zeul vieții, cu farmecul lui aparte, și 
zeița fericirii, cu gândurile ei pline de voioșie, au decis că, pentru 
desăvârşirea creaţiilor divine, trebuie să mai fie pe pământ...       
o mare. După îndelungi tratative, s-a ajuns la un acord, şi anume 
ca zeița mării să delimiteze pământul și să adune apa, zeul vieții 
să dea naștere viețuitoarelor, printre care mamifere şi multe   
specii de peşti, în cele mai frumoase culori, folosind verdele   
pentru alge şi roşul pentru corali.                                                                           

Cu o sincronizare perfectă, toţi cei care se implicaseră în    
crearea lumii marine munceau zi și noapte să îndeplinească 
acest proiect miraculos. Numai că, la un moment dat, zeița 
apelor îi chemă de urgenţă, tare supărată că nu-i ajungea 
albastrul pentru a desăvârşi culoarea mării pe tot întinsul ei.  

Atunci Poseidon, despre care se zvonise că va fi desemnat 
stăpânul mărilor şi oceanelor, a propus să se adauge un pic de 
negru. Numai că n-a fost numai un pic… El a turnat din          
abundenţă; astfel că apa a devenit destul de închisă la culoare. 
Şi tot el a decis să fie cunoscută sub numele de Marea Neagră. 

 
 
 
 

Munteanu Mihaela   
Clasa a V-a B 

Premiul al III-lea 





    u  fost odată, demult, tare demult, doi regi: unul al Cerului, 
care avea un fiu numit Prințul Lumină și celălalt al Pământului, 
tatăl Prinţesei Mării.  

Regii se dușmăneau de ani de zile. Nu acelaşi lucru s-a 
întâmplat cu cei doi copii, care prinseseră mult drag unul de 
celălalt, aşa că au decis să se întâlnească în secret, pe țărmul 
mării, unde nu de puţine ori le ţineau companie nişte pescăruși. 

Prințul Lumină şi Prințesa Mării erau tare fericiţi împreună. 
Anii au trecut în zbor şi, când au ajuns la vârsta căsătoriei,      
au întâmpinat aceeaşi înverşunare din partea părinţilor.            
Ba mai mult, aceştia i-au ordonat unei vrăjitoare să-i blesteme, 
transformându-i pe prinț în Soare și pe prințesă - în apa mării. 

De atunci, când razele soarelui se scaldă în mare, pescărușii 
zboară neîncetat, din generație în generație, ca mesageri ai 
dragostei eterne. 

 
 

 
 
 

Pădurariu Robert   
Clasa a V-a A 

Mențiune 





  rin apele oceanelor și ale mărilor, la început de lume, se 
iveau diferite viețuitoare. Ca și Balena Stelară sau ca Rechinul 
Iernii care comunică prin sunete cu lupii, se ascundea printre ele 
şi Dragonul Lunii, despre care se spunea că fusese stăpânul 
mediului marin, dar acum mai putea fi zărit doar pe suprafaţa 
Mării Negre.  

 Sandra, o fetiță care credea ceea ce citise în povești, a aflat 
că odată pe an dragonul se contopea cu forma lunii, iar imaginea 
lui se reflecta în Marea Neagră. Atunci când chipul său prindea 
contur în apă, o mulţime de viețuitoare marine se strângeau în 
jurul lui şi mii de luminițe se ridicau pe cer.  

De cum se desprimăvăra, în fiecare zi Sandra se plimba pe 
malul Mării Negre, cu nădejdea că va fi martora unei astfel de 
imagini de neuitat. După multe zile de aşteptări zadarnice, 
credința copilei se stinse. Numai că într-o seară, când tocmai 
voia să plece, chipul dragonului încadrat de luna plină, apăru în 
toată splendoarea lui chiar la malul mării, unde Sandra îl 
aşteptase cu multă răbdare, atâta  amar de vreme. 

 Uimită, dar în același timp fericită, fetiţa se uită la dragon, 
înmărmurită. I s-a părut că i-a zâmbit, mulţumindu-i astfel pentru 
perseverenţă, speranţă şi credinţă. Sandra şi-a dat seama că, 
atâta timp cât mai credem în minunile din poveşti, nimic nu este 
pierdut.     

     
 
 

Șișcu Florina   
Clasa a V-a B 

Mențiune 





      area este una dintre cele mai frumoase forme de relief, însă 
nimeni nu știe dacă a existat dintotdeauna sau s-a format pe 
parcurs. Acum sute de mii de ani, soarele nu-și făcea prea des 
apariția. Într-o dimineață ca oricare alta a început să plouă din ce 
în ce mai tare, încât oamenii credeau că a venit potopul.       
Casele au fost dărâmate și străzile inundate. Pe măsură ce zilele 
treceau, dezastrul se adâncea.  

După o vreme, ploaia a încetat și apa s-a retras timidă în 
brațele unui praf fin, numit nisip, iar soarele a strălucit din nou. 
Întreaga vegetație  a renăscut, iar  apa a devenit habitat pentru 
căluți simpatici, caracatițe ciudate, alge dantelate și pești 
multicolori. Treptat, apa mării a tot crescut, iar valurile ei 
mângâiau nisipul.  

Într-o zi, o fetiță, fascinată de priveliștea oferită, se întreba 
care era numele apei. Aplecându-se prea mult, părul ei negru s-a 
scufundat în valuri. Deodată, apa a căpătat reflexele părului 
micuței, iar vietățile ei au devenit jucăușe și vesele. Cerul a furat 
din albastrul ochilor fetei, iar nisipul a împrumutat nuanța   
tenului ei. În înălțimi, s-au ridicat pescărușii, curioși, arcuiți ca 
sprâncenele fetei.  

De atunci, această apă se numește Marea Neagră.  
La sfârșitul fiecărei zile, soarele sărută marea și îi mulțumește 

că îi este alături, ca apoi, din apa ei, să se ridice paznicul 
nocturn, luna. Se spune că în nopțile cu lună plină, fetița cu păr 
negru se scaldă în apele mării, dar este văzută numai de cei care 
cred în miracole. Probabil că este o sirenă, în care oamenii nu 
cred și atunci nu ne rămâne decât să sperăm că o vom putea 
întâlni într-o noapte frumoasă, de vară. 

 
                                                     

Neagu Ioana  
Clasa a V-a A 

Mențiune 





  răia, odată, într-un cătun îndepărtat, o familie onestă, fericită, 
dar săracă, ce avea două fete: Mareneagră şi Marealbă. Deşi erau 
surori, acestea nu semănau deloc: Mareneagră era bună, blândă 
şi harnică, pe când Marealbă se dovedea a fi rea, invidioasă, 
leneşă şi egoistă. 

În fiecare duminică, părinţii fetelor mergeau la biserică şi ÎL 
rugau pe Dumnezeu să le ocrotească, aşa cum ştie EL mai bine. 
Ei vedeau diferenţa de comportament dintre ele, dar încercau să 
le insufle aceleaşi valori morale. Mareneagră nu-i cerea CELUI 
DE SUS decât să aibă grijă de familia sa, să-i dea sănătate şi, 
mai ales, să o aducă pe calea cea bună pe sora ei. Marealbă voia 
doar multe bogăţii, un soţ frumos, să devină zeiță, iar pe sora ei 
să o facă sluga sa. Auzind această dorinţă Dumnezeu s-a mâniat 
şi a decis să o transforme într-un porumbel alb, care să zboare 
mereu în jurul surorii sale. Când Mareneagră a văzut ce s-a 
întâmplat cu sora ei, durerea i-a sfâşiat inima şi lacrimi adânci au 
izvorât din ochii ei albaştri, care s-au transformat în adevărate 
râuri. După patruzeci de zile de plâns, ele au acoperit întinderi 
mari de pământ. O adevărată mare se întindea acum pe un întreg 
de necuprins. 

Aşa s-a născut Marea Neagră, o creaţie a lui Dumnezeu        
care a primit numele fetei ce s-a sfârşit de durere şi de dor după 
sora sa. 

 
 

Luca Neagu  
Clasa a V-a B 

Mențiune  





   ntr-o zi, un tȃnӑr se afla în mijlocul unui ţinut arid.            
Era foarte obosit și însetat! Neavȃnd cum să își potolească 
setea, s-a  gȃndit sӑ sape, pȃnӑ cȃnd va gӑsi mӑcar o picăturӑ 
de apӑ. 

Dupӑ ce a sӑpat zile întregi, a început să găsească apӑ, spre 
imensa lui încântare. De teamă că nu îi va ajunge, tânărul nu s-a 
oprit, iar apa tot creștea, iar suprafaţa i se mӑrea.  

Culoarea închisӑ a apei abia ieșite din pământ l-a inspirat pe 
tȃnӑr sӑ o numeascӑ “Marea Neagrӑ”. Zi de zi, ori de cȃte ori se 
odihnea, tȃnӑrul admira albastrul cerului, dorindu-şi ca şi apa 
lui sӑ capete aceeaşi culoare. Nu mică i-a fost uimirea cȃnd a 
vӑzut cӑ de multe ori ea era identică cu cea a cerului. Numai 
când se dezlănţuiau furtuni devenea întunecată. 

Bucuria lui a devenit cea a tuturor oamenilor din împrejurimi, 
iar locul a început sӑ fie vizitat de turişti și s-a dezvoltat din ce 
în ce mai mult. 

Aşa mi-am imaginat eu apariţia Mării Negre, care are la 
origine povestea unui tȃnӑr însetat. 

 
                        
 

 Roman Andrei  
Clasa a V-a A 

Mențiune 





         fost odată ca-n povești o prințesă pe nume Sol, care avea 
părul ca de aur şi un zâmbet strălucitor ce încânta pe oricine.  
Era fiica cea mare a Împăratului Tin, zeul cerului.  

Într-o zi, prințului păsărilor, care zbura pe deasupra apei, de 
un albastru minunat, privirea i-a fost furată de frumuseţea 
prințesei care se plimba pe mal. S-a oprit să o admire şi, deodată, 
a simțit că inima îi bate cu putere. Zâmbetul ei îi atinsese sufletul. 
Cei doi s-au împrietenit și au început să petreacă mult timp 
împreună. 

Noaptea, prințesa purta o rochie albă cu steluțe argintii,         
iar prințul se transforma într-un cavaler elegant şi frumos.         
Cei doi dansau pe malul apei unde s-au cunoscut, presărând 
steluțele de pe voalul rochiei pe cerul întunecat.  

Povestea de dragoste nu a durat mult, pentru că Împăratul Tin 
a aflat şi i-a cerut prințului să se despartă de ea. Acesta nu putea 
să renunțe la iubirea pentru minunata prințesă, fără să o vadă 
încă o dată. S-au întâlnit, ca de obicei, la locul lor de taină,            
s-a apropiat de ea, admirându-i chipul și ținându-i mâna fină în 
palma lui. O mare tristețe îi inunda sufletul. A îmbrățişat-o strâns, 
fără să o lase pe fată a bănui că îşi lua rămas bun.  

Când i-a zărit, Împăratul Tin a aruncat un blestem asupra 
prințului, care s-a transformat pe loc în cenușă, strecurându-se 
printre degetele fetei în apa care a devenit neagră. Lacrimile de 
durere, izvorâte din ochii fetei, i-au dat o nuanță albăstruie.         
În amintirea prinţului pierdut, ea a dat un nume acestei întinderi 
de apă: ”Marea Neagră”. 

 
Panait Letiția   

Clasa a VIII-a D 
Mențiune 





       dată, demult, într-un regat îndepărtat, s-a născut un prinţ.       
În acea zi a venit la el o ursitoare,  care i-a adus în dar o sabie 
fermecată, pentru a deveni un adevărat viteaz. Tot ea a hotărât ca 
băiatul să poarte numele de Sabin. 

Când a crescut, prinţul era într-adevăr un om curajos,            
un luptător adevărat, însă oricine ştia că toată puterea sa stă în 
sabia magică, cu ajutorul căreia câştiga fiecare luptă. 

Într-o bătălie, care a avut loc pe mare, armata acestui tânăr a 
fost învinsă. Atunci Sabin şi-a pierdut viaţa. Sabia lui fermecată a 
ajuns în adâncul mării şi, pentru că era vrăjită, s-a transformat 
într-un peşte. 

Astfel a apărut peştele-spadă, care trăieşte şi astăzi, 
amintindu-ne de viteazul Sabin şi de sabia lui fermecată. 

 
      
 
 

Stafie Andra Maria   
Clasa a III-a A 

Mențiune 





       fost odată o broască țestoasă căreia îi plăcea mult să        
mănânce. Într-una din zile, când căuta hrana ei preferată,              
a rămas împotmolită într-un morman de cartoane și plastice. 
Atunci a venit un rechin ciocan care a încercat să o mănânce, 
dar a mușcat dintr-o bucată de plastic și i s-a rupt un dinte.        
El a cerut ajutorul prietenilor pentru a scoate țestoasa dintre   
resturile menajere. Racii și crabii au început să aleagă cutiile de 
conserve, bucățile de sârmă și resturile de încălțăminte,          
rechinii au adunat toate sticlele de plastic, paharele, farfuriile, 
lingurile și furculițele de unică folosință, iar peștii s-au mobilizat 
și au îndepărtat ambalajele şi plasele de pescuit. Caracatițele, cu 
tentaculele lor lungi, au scos la mal toate deșeurile adunate.    
Până și pescărușii au sărit în ajutorul lor și au strâns resturile de  
dopuri care pluteau la suprafața apei. 

După ce au salvat-o, rechinul ciocan, împreună cu ceilalți 
pești, au cules nişte alge pentru a le așeza pe bucățile de carton, 
ca niște semne pentru atenționarea oamenilor, să nu uite să   
RECICLEZE .  

Ce bine ar fi dacă toți ar înţelege cât este de important să nu 
arunce în mare deşeuri! Animalele marine ar trăi în ape curate. 
 

 
Găitan Ştefan Cristian   

Clasa a III-a – Step by Step 
Mențiune 





       cum mult timp, pe când marea era pustie, iar cerul plin de 
stele, exista o stea căzătoare care era respinsă de celelalte, 
deoarece ea era altfel. Era strălucitoare ca un diamant, avea o 
coadă de foc aurie și un zâmbet alb ca Luna. Cu toate acestea, 
nici Soarele și nici Luna nu doreau să îi fie prieteni. 

Steluța căzătoare era mereu mâhnită, dar când se apropia de  
Marea Neagră, aceasta întotdeauna o făcea să râdă. După un 
timp, ea hotărî să rămână pe Pământ. Din păcate, avea nevoie de 
un loc anume unde să trăiască şi să se simtă protejată. 
Momentul ei de gândire a fost întrerupt de o idee minunată: 

-Voi trăi în mare! 
Fiind o stea căzătoare, aceasta s-a aruncat în mare, dar acolo 

nu a putut să respire. Atunci Marea Neagră i-a spus: 
-Steluțo, ia această perlă și poart-o la gât! Îți va da puterea să 

respiri sub apă! 
Fără să mai stea pe gânduri, steluța căzătoare și-a pus perla 

la gât și s-a transformat într-o ființă de-a dreptul magnifică. Avea 
o culoare rozalie și niște ochi albaștri ca cerul senin.  

De atunci, ea poartă denumirea de “Steluță de mare” și 
înfrumusețează adâncurile întunecate ale Mării Negre.    

 
 

 
Horhocea Ana Maria  

Clasa a V-a B 
Mențiune 
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