
SPAȚIILE VERZI 

 Cât de bine ne face o plimbare în aer liber? Cât de liniştitor este să ne relaxăm pe o 
bancă în parc? Din punctul meu de vedere o plimbare în natură ne face mai mult decât 
bine. Ne relaxăm, ne limpezim minţile,uităm de probleme. Este atât de bine să ieşi din casă, 
să faci o plimbare în parc şi să vezi natura cu adevărat înconjurându-te. Cum ar fi să ieşim 
în parc, să ne aşezăm pe o bancă şi să fim înconjuraţi de o mare porţiune pavată, încercuită 
de lut întunecat şi sobru şi fără pic de natură în jur. Este un tablou pe care am dori să îl 
evităm, nu este aşa? 

 Pot spune ca îmi face placere să ies în parcurile din oraşul meu. Sunt frumos 
amenajate, la partea de curăţenie se poate lucra mult mai mult, sunt bănci destul de 
comfortabile, deşi multe dintre ele sunt distruse de către persoane neglijente, primăvara şi 
vara parcurile au un aspect foarte plăcut, sunt un loc in care te poţi relaxa. Pe lângă 
aspectele pozitive sunt lucruri care pot fi îmbunătăţite. 

 După ce am văzut in Londra, părerea mea ar fii că se poate lucra la parcurile din 
oraşul meu mult mai mult. Desigur ca nici in acest oraş atât de mare şi important nu este 
aşa curat precum pare dar spaţiile verzi sunt îngrijite şi bine amenajate.  

 Grija pentru spaţiile verzi de la noi ar putea fii o prioritate mai mare pentru cei care 
deţin puterea. Se spune că oglinda elevului este caietul. Părerea mea este ca oglinda unui 
oraş este aspectul acestuia care este format în mare parte de parcuri şi spaţii verzi. Fiecare 
cetăţean al oraşului ar trebui să încerce să facă o schimbare în privinţa aceasta. Dacă am 
insista, poate că am putea schimba aspectul spaţiilor verzi. Împreună putem face bine 
acestui oraş. După cum spuneam mai sus, un spaţiu verde, bine amenajat, te face să te simţi 
mai bine, să te relaxezi. Fiecare cetăţean doreste acest lucru aşa că eu sper ca într-o zi să ne 
mobilizăm şi să facem un loc mai bun, mai verde, mai curat, mai frumos ÎMPREUNĂ! 
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GREEN SPACES 
 How well makes us a fresh walk outdoor? How reassuring it is to relax on a bench in 

park? From my point of view, a walk in nature is making more than good. We relax, clear 
our minds, forget about the problems. It's so good to get out of the house, taking a walk in 
the park and see the nature of surrounding you. How would be to go out in the park, to sit 
on a bench and be surrounded by a large paved portion, surrounded by clay dark and 
sober, with no nature around? It’s a picture that we would like to avoid, isn’t  it? 

 I can say that I enjoy going out in parks in my city. They are beautifully appointed, 
at the cleaning part they can work much more, banks are quite comfortable, although 
many of them are destroyed by people carelessly, spring and summer parks have a very 
pleasant aspect, it’s a place where you can relax. Besides the positive aspects are many 
things that can be improved. 

 After  what I saw in London,my opinion would be that it can work in my city parks 
more than they do. Of course this big and importand city isn’t as clean as it seems but the 
green places and the parks are neat and well furnished. 

 Caring for the green spaces of us town could be a higher priority for those who hold 
the power. It’s said that the mirror of the student is the notebook. My opinion is that the 
mirror of a city is its layout which consists parks and green spaces. Every people of the city 
should try to make a change in this perspective. If we insist, maybe we can change the 
appearance of green spaces. Together we can do well for this city.As I said above, a green 
space, well-appointed, it makes you feel better. Every people from this city wants this so I 
hope someday we will mobilize and make a better, greener, cleaner, beautiful city with 
green spaces TOGETHER! 
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