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Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu”, Feteşti, s-a raliat iniţiativei Centrului Carpato - 
Danubian de Geoecologie de a planta un copăcel de „Ziua Verde a Eco-Şcolilor din România”. 
Scopul acestei acţiuni de voluntariat a fost ca elevii să ȋnţeleagă importanţa implicării directe ȋn 
dezvoltarea spaţiilor verzi de care avem atâta nevoie şi, nu în ultimul rând, responsabilitatea pe 
care o au şi ei faţă de mediul şi comunitatea în care trăiesc. S-a accentuat faptul că, într-un 
ecosistem cum este grădina școlii, cu cât sunt mai multe elemente, acestea se protejează, se ajută 
și se formează mai multe legături. 

Astfel, timp de o oră, elevii clasei a IV-a A au dat o mână de ajutor naturii, într-o zi în 
care au tras un nou semnal de alarmă cu privire la protejarea mediului înconjurător. Şi-au propus 
ca grădina impunătoare din faţa şcolii şcolii noastre, o adevărată oază de verdeaţă,  să devenină 
din ce în ce mai primitoare cu ajutor şi implicare din partea lor.  Din lecțiile studiate la orele de 
Științe ale naturii, copiii au înțeles că și aici există un ecosistem terestru, cu o biocenoza bogată 
în plante ca: brad, castan, arin, stejar, arțar,  dar si animale: insecte, ciocănitori, pitulice, vrăbiuțe. 

Conştienţi că, prin astfel de acţiuni, elevii se ataşează şi mai mult de valorile ecologiei şi 
tind, la rândul lor, să îi înveţe şi pe cei cu care intră în contact – de ce este important să protejeze 
natura- au fost mobilizaţi părinţii, personalul administrativ al şcolii, reprezentanţi ai Ocolului 
Silvic care ne-au oferit materialul săditor şi sfaturile profesionale necesare reuşitei acţiunii şi 
echipa redacţiei locale de la Radio “Orion” care a transmis evenimentul pe calea undelor. 
 Doamna directoare, prof. Popa Lucia, s-a alăturat cu emoţie organizării activităţii, 
apreciind că un copac este un simbol: ne vorbeşte despre viaţă. Şi-a manifestat bucuria văzând 
preocuparea elevilor de a trăi într-un mediu curat, de a respira aer curat ştiind că starea mediului 
înconjurător afectează în mod direct viaţa şi sănătatea. 
 Aşadar, înarmată cu cazmale şi ajutată de părinţi, o grupă de fete şi băieţi a săpat, 
pentru cei 4 puieţi de salcîm, gropi de trei ori mai largi decât rădăcinile copăceilor şi la fel de 
adânci ca şi acestea. În acest timp, o altă grupă, coordonată de specialiştii Ocolului Silvic, a 
fasonat rădăcinile, înlăturând porţiunile vătămate, după care le-a mocirlit, scufundându-le într-un 
amestec de apă, pământ şi bălegar de vacă (amestecul asigură o bună cicatrizare a rănilor şi 
stimulează formarea de noi rădăcini). Pe fundul gropii s-a aruncat o parte din pământul scos, 
obţinând un strat afânat peste care s-au aşezat rădăcinile copacilor. Treptat, s-a acoperit cu 
pământ, tasând uşor, de la exterior spre centrul gropii, asigurând un contact mai bun al 
rădăcinilor cu solul şi prevenind ruperea celor mai fragile. Înainte de udare, s-a realizat câte o 
copcă pentru a ține apa în jurul trunchiurilor. După infiltrarea apei în sol, s-a făcut mușuroirea, 
împiedicând astfel îngheţul. 

Domnul director adjunct, prof. Grasu Daniel, a apreciat la finalul acţiunii că educația 
ecologică a devenit o componentă importantă a unui cadru de politici eficiente pentru protejarea 
și gestionarea mediului. Echilibrul naturii este zilnic stricat de către om. Un gest simplu al unui 
copil materializat prin plantarea unui copac e doar un pas mic spre recâştigarea acestui echilibru 
necesar naturii. Dacă vor fi mai multe astfel de gesturi, câştigul va fi tot al nostru, al oamenilor.  

Palmele care abia lăsaseră grebla şi găletuşa cu apă ţin acum câteva baloane verzi şi afişe 
cu mesaje-simbol. Copiii sunt mândri că aceşti copăcei vor creşte odată cu ei, vor fi martori la 
maturizarea lor, ducând mai departe povestea elevilor care iubesc natura şi preţuiesc viaţa. 



Copăceii plantați de ei vor funcţiona ca un adevărat ecosistem. În ei vor trăi păsări, insecte şi 
multe alte forme de viaţă.  

Supărarea n-a fost decât una singură: prea puţini copaci pentru a îndeplini dorinţele 
elevilor noştri de a face o faptă bună. Sperăm ca ziua frumoasă, zâmbetul soarelui călduţ de să 
mângâie cu blândeţe copăceii plantaţi de noi, să-i crească falnici şi viguroşi!  
Urmaţi-ne exemplul!  
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