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• România-tărâm de poveste-este prin ea 
însăși o operă de artă: multitudinea de 
peisaje spectaculoase-de la nord la sud, de la 
est la vest te fascinează și te încântă. Orice 
privitor va avea impresia că Natura, cu toate 
podoabele ei, și-a făcut cămin pe meleagurile 
noastre.

• Străinii vin să vadă cu ochii lor falnicii 
munți-cu castelele și cetățile aureolate, cu 
peșterile pline de mister, cu pădurile 
seculare, aruncă o privire în ogrăzile 
pricepuților oameni, de unde mirosuri 
îmbietoare se înalță. Apoi, după o masă 
strașnică, se prind la joc și la voie bună, în 
dansuri învățate din generație în generație, 
pe ritmuri moștenite de la străbuni. 

• Se plimbă cu barca prin sălbăticia Deltei 
Dunării, privesc fermecați răsăritul pe malul 
mării, inspiră prospețimea fructelor din 
nesfârșitele livezi, calcă pe urmele celebrului 
povestitor Hans Christian Andersen care se 
plimba pe malurile Dunării. 



• Ce să mai, țara noastră-i 
frumoasă, dar mai 
frumoși sunt oamenii ei, 
și talentați, și isteți. 

• Veți vedea și vă veți 
convinge singuri de 
spusele noastre în cele ce 
urmează pentru că vă 
vom prezenta câteva 
lucrări de o mare 
acuratețe, muncite și 
gândite până la cel mai 
mic detaliu. Deci și prin 
urmare...



• ...Cu ocazia Zilei Naționale vă prezentăm câteva lucrări ale elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 59 din 

București, lucrări realizate sub îndrumarea doamnei profesor Cojocaru Speranța, având ca temă: 

Desenul Cinetic, iar ca subiect: Simboluri populare, interpretate. 

• Coordonatorii acestui proiect sunt doamna director Copăcel Paula, doamna profesor Andone Ana și 

profesor  Alexandru Gogoașă.

• Vă invităm, deci, la vernisaj! Să ne bucurăm!
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Scumpă ţară românească,

Te salut!

Și-a mea frunte ţi se-nchină

Ca naintea unui sfânt,

Căci, deşi copil eu sunt,

Inima de dor mi-e plină.

Să te văd mereu regină

Pe pământ.
George Coșbuc
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Am o casă printre ramuri,
Am un sat întreg de neamuri,
Am un codru, o câmpie,
Am un grai ce-mi place mie.

Am un plai ca din poveste,
Altul mai frumos nu este,
El mi-i drag până la stele
Şi pân’dincolo de ele!
Grigore Vieru



„Nu e om a cărui inimă să
nu bată pentru cerul
dulce și senin al țării lui, 
pentru locul unde mai
întâi a iubit și-a fost
iubit”-Nicolae Bălcescu



Te binecuvântez, iubităRomânie, ţara
bucuriilor şi durerilor mele, frumoasă ţară, 

care ai trăit în inima mea şi ale cărei cărări le-
am cunoscut toate. Frumoasă ţară pe care am 

văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost
îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veşnic

îmbelşugată, fii tu mare şi plină de cinste, să
stai veşnic falnică printrenaţiuni, să fii

cinstită, iubită şi pricepută.
Din Testamentul Reginei Maria



Vă mulțumim pentru 
atenție! 



La multi ani, România!
La mulți ani, români!



Și am încălecat pe o șa și 
v-am spus povestea așa. 
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