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Mă numesc Oprea Daria și sunt absolventă a Școlii Gimnaziale Traian. Ultimii patru ani au fost 

plini de încercări și emoții, dar mă bucur că am petrecut fiecare zi alături de dragii mei colegi. Am 

râs, am plâns, am întâmpinat greutăți, dar ceea ce contează cel mai mult este că am făcut toate 

aceste lucruri împreună. Nu voi uita niciodată clipele petrecute alături de voi. 

De asemenea, aș vrea să le mulțumesc cadrelor didactice, și, în special, doamnei diriginte, pentru 

că au avut răbdare cu noi și ne-au învățat tot ceea ce trebuie să știm. 

Acum este timpul să ne luăm rămas-bun. În fața noastră se deschide un drum spre viitor, plin de 

provocări și surprize. Sunt recunoscătoare pentru toate oportunitățile care mi-au fost oferite pe 

parcursul acestor ani, și sper ca, într-o bună zi, să mă întorc și să îmi aduc aminte de toate 

momentele frumoase de care am avut parte în anii copilăriei. 

Mă numesc Bényi-Czeller Andrea, absolventă a Școlii Gimnaziale Traian din Târnăveni. Dintr-un 

copil am devenit un adolescent. Mi-a făcut mare plăcere să îmi petrec 9 ani de studii în această 

școală. Viața de elev este o experiență unică, pe care atunci când o trăiești nu o apreciezi la 

adevărata valoare, dar, mai târziu, privind înapoi cu nostalgie, realizezi frumusețea clipelor 

petrecute în școală. 

Sunt Medeșan Bogdan, un absolvent al generației de sacrificiu, al generației fără manuale, al 

generației care, pe ultima sută de metri, a experimentat și școala online. Tot greul acestei perioade 

s-a dovedit a fi ușor datorită cadrelor didactice care, cu dăruire și profesionalism, ne-au îndrumat 

pașii spre cunoaștere. 

Încă din clasele primare am fost pasionat de matematică. Anii de gimnaziu m-au ajutat să o înțeleg 

mai profund și să o studiez cu drag. 

Voi continua drumul cunoașterii ținând seama de povața dăscăliței mele, mama mea: ”Ești 

proprietarul visurilor tale. Nu lăsa pe nimeni să ți le fure!”-Dexter Yager. 
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