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Copilaș drag,      

 

 Iată că am reușit să ajungem la sfârșitul clasei a II-a. Felicitări!  

 A fost un an... altfel. A fost un an ca un carusel din parcul de distracții care 

uneori urcă, alteori coboară. A fost un an pe care îl punem la loc de cinste în cutiuța 

cu amintiri, alături de ceilalți. 

 Chiar dacă am fost la școală, chiar dacă am fost acasă, te-am simțit la fel de 

aproape mereu. Am văzut cât de mult te-ai străduit și cât de multe ai învățat. Chiar 

dacă nu m-ai văzut de fiecare dată, m-am bucurat la fiecare reușită de-a ta. 

 E grozav să te văd cum crești și cum folosești tot ceea ce învățăm la școală în 

fiecare zi. E grozav când te străduiești să găsești rezolvarea ori de câte ori întâlnești 

în drumul tău un obstacol și e grozav când îmi pui întrebări, când încerci să mă 

convingi că e așa cum spui tu și când cauți informațiile care te interesează. 

 În ultimele săptămâni am stat mult timp să mă gândesc ce dar aș putea să îți fac, 

acum la final de clasa a II-a, la final de aproape un semestru de școală on-line în care 

nu te-am văzut. 

 Ei bine, când mă plimbam prin pădure, unul dintre locurile în care îmi place să 

mă plimb cel mai des, am văzut cum cresc și se dezvoltă plantele de ferigă. Îmi place 

mult feriga și m-am gândit că ar fi grozav să îți dăruiesc cumva, o astfel de plantă. De 

asemenea mi-am dorit ca micul meu dar să îți transmită și mesajul că totul va fi bine 

și că zilele frumoase în care ne vom reîntâlni la școală vor veni din nou. De asemenea, 

mi-am dorit ca darul meu să însemne și faptul că te felicit din suflet pentru absolvirea  

(=încheierea cu succes a) clasei a II-a și că apreciez efortul pe care l-ai depus și știu 

că ai fost în acest an și vei fi mereu un campion. Ei bine, cum să fac asta? 

 Rămâne să îmi spui tu dacă am reușit.  

 Micul meu dar este un obiect pe care l-am confecționat din lut. L-am făcut sub 

formă de cerc, fiindcă cercul e simbolul echilibrului și cercul ne reamintește, la fel ca 

și mersul anotimpurilor, că lucrurile se schimbă, mai devreme sau mai târziu, avem 

încrederea că totul va fi bine! Așa cum ai observat, pe cerc găsești amprenta unei 

plante de ferigă. Feriga simbolizează și înțelepciunea, de aceea e încă un motiv 

pentru care a fost planta potrivită pentru a transmite mesajul meu. Și pentru ca toate 

să se lege, cercul cu amprenta ferigii este ca o... medalie.  

 Felicitări, încă o dată, copil drag și bun! Îți mulțumesc pentru tot! Îți doresc o 

vacanță minunată plină de cărți grozave! Sunt sigură că vei găsi timp în zilele lungi 

de vară pentru a citi și pentru a explora! 

 Te îmbrățișez cu drag,  

           doamna învățătoare 

  

pictezstele 


