
 

   

          Pe 5 iunie  va suna ultimul clopoțel  pentru voi,  elevii  claselor  

a VIII-a, din Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul”, Constanța. Vă 

despărțiți de acest  lăcaș de cultură unde pașii voștri, timizi la început 

dar încrezători mai târziu, au străbătut aleile cunoșterii, sub 

îndrumarea unor oameni de suflet. 

       Este un moment pe care  nu îl  veți uita niciodată. Ce bine ar fi 

să oprim clipa și să rămânem împreună în această realitate 

extraordinară, plină de emoții, amintiri, gânduri înălțătoare pentru 

viitor! Dar, nu ne stă în putință să oprim clipa și săgeata timpului își 

urmează zborul! 

    Am fost mereu alături de voi în acești opt ani petrecuți în școala 

noastră și v-am privit cu duioșie și dragoste încă din primele zile când 

abia țineați stiloul în mână. Acum ne uităm cu mândrie la voi și nu ne 

vine să credem că sunteți aceiași micuți care spuneau: NU ȘTIU!  

   Ați învățat și ați crescut atât de mult!  

   Vă pregătiți acum pentru intrarea într-o nouă etapă, a liceenilor 

entuziasmați, cu dorința de a iscodi lumi și oameni noi. Vă sfătuim să 

nu vă fie teamă de necunoscut! Să vă fie drumul presărat numai cu 

realizări și plin de fericire. Să vă alegeți cu grijă prietenii și să nu uitați 

că, pe viitor, veți găsi în noi, în profesorii voștri, oameni apropiați, cu 

gânduri bune!  Acum, la ceasul despărțirii, primiți binecuvântarea 

noastră și a tuturor celor care v-au fost alături în cei opt ani. 

    Succes în tot ce va urma pentru voi  

și păstrați vie amintirea anilor de gimnaziu! 

 



 

Rămas bun  și nu uitați ! 

 
 

 

,, Învaţă de la apă să ai statornic drum, 
Învaţă de la flăcări, că toate-s numai scrum.  

 
Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi, 

Învaţă de la stâncă cum neclintit să crezi. 
 

Învaţă de la soare cum trebuie să apui, 
Învaţă de la piatră, cât trebuie să spui. 

 
Învaţă de la vântul ce adie pe poteci, 

Cum trebuie prin lume de liniştit să treci. 

 

                          Cu aleasă prețuire, 

 

  


