
IP.Gimnaziul  ,,Nicolae Botgros”s.Chioselia r.Cantemir 

Clasa IV-a 

Mentor –Budan Aliona  

Poezii 

Neymar  

Neymar este cel mai bun  

Am cu el și un album 

Mă inspiră el mereu  

Fiindcă e idolul meu . 

Foarte tare îl îndrăgesc  

Toate meciurile le urmăresc! 

Vîlcu Sorin  cl.VI-a 

 

Fotbalista 

Fotbalistă vreau să fiu  

Când voi crește mare ,mare 

Să dau gol cu mingea –n poartă 

În echipa Națională! 

Chiar de sunt eu o fetiță, 

Vreau echipa mea să-mi fac 

Să cresc ca o fotbalistă, 

Să duc  faima ,iubitului meu sat! 

Hariton Ecaterina cl.VI-a 

 Mingea 

Magică e mingea mea  

Mă inspir mereu din ea 

Iau poziția corect în joc  

Când dau gol ,eu de pe loc. 

Totul îmi pare ca poveste  

Când mingea se rostogolește  

Pe teren  ca o magie  

Mingea  face  bucurie! 

Budan Renata Victoria cl.IV-a 

Fotbalistul  

Știu sunt mic , foarte voinic 

Nu mă dau bătut cu nimic 

Când conduc eu mingea-n joc 

Sar din calcîii foc . 

Pasând mingea cu putere 

Acumulez goluri  o avere! 

Ele îmi duc  faima de jucător  

La cei mai buni antrenori. 

 Eșanu Georgian cl.IV-a 

 

 

 

... 

Pe teren e sărbătoare  

Joacă echipa Națională! 

Toți îi urmarim  cu interes 

Unde goluri nimeresc. 

Naționala nu te da ! 

Știu că mereu vei câștiga 

Fiindcă ești preferata mea . 

Munteanu Liviu cl.IV-a 

 

Fotbalul 

Ca o baghetă fermecată 

Mingea ma îvățat de toate. 

Să fiu atent și iubitor 

Responsabil ,încrezător 

Orce meci eu îl privec  

Mă inspir și  cugetez 

Cand de mic voi crește mare 

Fotbalul îl voi alege fară ezitare! 

Căpățînă Dumitru cl.IV-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De ce doresc să joc în echipa  Națională! 

      Mă numesc ,Corjan Sorin,sunt elev în clasa IV-a  din gimnaziul  Nicolae Botgros ,satul  Chioselia.Eu 

doresc  sa joc în echipa Națională deoarece  vreau să fiu  ca Neymar  ,Ronaldo de renumiți ,buni și 

înțelepți.Ajugând într-o echipă cu renume voi avea mai mult timp să ma antrenez  cu mingea ,aș avea un 

teren bine amenajat,  un tricou al meu , mulți spectator și mulți fani .Voi duce faima în tara și în lumei cu 

mândrie . 

 

 

 

 

 

 

Scrisoare către  Neymar 

Dragă ,Neymar, 

   Îți scrie  un mare fan  al fotbalului .M-am uitat și mă voi uita la toate meciurile  tale  deoarece datorită  ție am 

început să îndragesc și mai mult fotbalul.Precum sare mingea în sus  așa sar eu când este  vorba  de meciurile 

tale  câștigate , de golurile  date  în poartă . 

Mi-aș dori să te văd în realitate  ,să am un tricou cu tine unde  îl voi purta cu mândrie și să îți pot mulțumi pentru 

ca urmarindu-te , ma-i ajutat să îmi schimb toate  calitățile mele :să fiu mai bun cu colegii ,să muncesc că prin 

muncă e slăvit omul.Mie nici nu îmi vine să cred ca  de la o minge  deja sunt cel mai bun fan  al tău ,mi-ai 

schimbat toate  gândurile  mele. 

  Pe viitor îmi doresc să joc în echipa națională ca să pot schimba la rândul meu  pe alții copii.Să-i ajut  să crească 

sănătosi și frumoși la ei acasa.  

Cu mult respect,Căpățînă Dumitru  


