
Număr special, dedicat dorului de „împreună”! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 ISSN 2537 – 5822 
 ISSN-L 2537 - 5822 



                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni  2 

O ZI DIN VIAȚA UNUI COPIL ÎN CARANTINĂ 

 
Karina Crețu, clasa a V-a A, Redactor-șef 

 

 

 Anul 2020 părea că începe bine, dar oamenii au fost infectați 

cu un virus nou numit COVID-19. Populația lumii a început să se 

îmbolnăvească, iar în martie acest nou virus a ajuns și în România.  

 Virusul a creat panică printre oameni și poate va face istorie. 

Poate într-o zi, în viitor, elevii vor învăța despre anul 2020 și despre 

perioada grea prin care trecem noi acum. 

 Cei mari, ca de obicei, s-au panicat, au intrat în depresie, au 

devenit obsedați de curățenie, au luat-o razna și au început să se 

uite doar la știri plictisitoare. Totuși s-au întrebat vreo secundă 

cum este o zi din viața copiilor în carantină? 

 Ei bine, am să vă spun eu, în calitate de copil. 

 Ziua începe cu ceasul care sună enervant de tare, ceas numit 

MAMA. O întrebăm ce oră este, ce zi și apoi dacă am putea să mai 

dormim puțin. Evident, răspunsul este „NU! Trezește-te, ai ore on-

line!”. Acum e momentul să ne trezim pentru a evita ca „alarma” să 

sune mai tare. 

 După ce ne-am dat jos din pat și am reușit într-un final să 

deschidem ochii, trebuie să mergem să mâncăm. După o jumătate de 

oră de privit în frigider și o analiză complexă a opțiunilor disponibile, mâncăm. Ne 

schimbăm de pijamale, mai aruncăm o privire pe temă (opțional � ) și ne gândim că sigur va 

fi „cea mai grozavă zi”. 

 Ei bine, nu va fi așa cum ne așteptăm. Orele on-line ne cam strică ziua. Ba se 

blochează laptop-ul, ba nu mai funcționează microfonul, ba vorbim toți unii peste alții...un 

haos total. Plus că, profesorii lucrează pe aplicații diferite: unii vor să ne vedem pe zoom, 

alți ne trimit temele pe WhatsApp iar alții ne cer rezolvarea temelor pe mail sau google 

classroom. Și dacă până acum toți părinții și profesorii ne sfătuiau să nu mai stăm atât de 

mult pe laptop sau pe telefon că ne stricăm ochii, acum, de când cu școala on-line, ne 

petrecem toată ziua pe calculator căutând informații pentru a ne rezolva temele. Chiar nu 

mă gândeam vreodată că o să aibă mama grijă ca telefonul meu să fie încărcat sau să-mi 

spună: ,,Ia-ți telefonul și apucă-te de teme” ori ,,Deschide-ți laptop-ul.” 

 După ce terminăm orele, ne gândim că asta nu ar trebui să ne strice „cea mai 

grozavă zi”. Așa că analizăm din nou ce opțiuni avem: Să desenăm? Nu, nu avem inspirație. 
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Să ne jucăm? Da, dar cu ce? Poate ne uităm pe telefon sau pe laptop. Nu, cred că ne-au 

ajuns orele on-line. Să ne uităm la televizor? Nu, nu mai vrem să ascultăm știrile. Să citim? 

Neh, plictisitor. Să ascultăm muzică? Nu, nu găsim melodia noastră preferată. Nimic nu ne 

pare interesant... 

Până ne gândim noi ce să facem, primim tema la franceză ☹. 

Bine, o rezolvăm, iar apoi ne întoarcem la opțiuni. Hmmm... Să facem puțină mișcare? 

Da, parcă ar merge să ne dezmorțim puțin. Nici nu apucăm să ne ridicăm de pe scaun că 

primim tema la biologie. 

 Ne ocupăm și de ea iar apoi... primim tema la informatică, la engleză, la geografie, la 

muzică. Teme, teme, teme... Terminăm și cu ele, iar apoi poate ne mai relaxăm puțin! 

 Ne uităm pe geam și observăm cum a schimbat carantina oamenii. Dintr-o dată, 

tuturor au început să le placă câinii și nu numai. Lumea a început să iasă la plimbare cu 

pisica, cu calul, chiar și cu peștii. Și dacă, înainte, filmele, emisiunile tv și chipsurile erau 

grozave, acum toți își doresc să fac sport și au început să alerge în jurul blocului. Uimitor! 

Până și taților au început să le placă cumpărăturile atunci când mama probează haine, doar, 

doar să mai iasă din casă. 

 Străzile sunt pustii (atunci când e poliția este prin zonă � ) , mașini puține (în 

parcare� ) și bătrânii care nu ies afară decât între 07-11, doar pentru urgențe, stau și ei în 

casă (chiar dacă pe la 12 mai vezi câte unul rătăcit cu o bere în mână� ). Nu, doar glumeam. 

Oamenii respectă legea și distanțarea socială. De exemplu, într-o curte de 100 de metri, 

,,se distanțau social” vreo 30 de oameni la un grătar � . Vedeți cât pot fi de obraznici 

adulții? Copiii au stat cuminți în casă și i-au terorizat pe părinți: ,,Mama, mi s-a stricat 

stiloul!”, ,,Mama, nu mai am cerneală!”, ,,Mama, mi s-a terminat caietul la biologie!”, ,,Mama, 

mi s-a stricat telefonul!”, ,,Mama, mi-e poftă de pizza”, ,,Mama!, Mama!, Mama!”. De ce 

doar mama? Pentru că, atunci când îl strigi pe tata, el te trimite la mama.  

 Spre seară, după ce părinții au terminat treaba, ne strângem cu toții și petrecem 

timp   împreună (deși toată ziua tot împreună am stat), respirând aerul curat din balcon � . 

Jucăm jocuri, decupăm, colorăm, pictăm și lipim pentru a uita un timp de toate problemele 

și pentru a ne relaxa. Vedeți, este și carantina asta bună la ceva: ne-a făcut să ne 

apropiem mai mult.       

 Ne uităm la ceas și ne dăm seama cât de repede a trecut timpul. E deja ora de 

culcare. Ne așezăm în pat și sperăm ca mâine, când ne vom trezi, totul să fie doar un vis 

urât și că dimineață, ne vom lua ghiozdanul în spate și vom merge la școală unde ne vom 

întâlni cu toți colegii și profesorii.   

Mă gândesc: oare nu am putea dezinstala și instala din 

nou anul 2020? 

Cred că are un virus... �  
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*** Pentru prima dată de când apare revista școlii, mă „amestec în treburile interne 

ale redacției”. Consider că trebuie să spun ceva, un lucru pe care ei, elevii  care îi dau 

viață, nu l-ar fi spus niciodată. A fost o perioadă grea, din care cei de vârsta lor ar fi 

putut ieși dezorientați. Nu s-a întâmplat așa! În lunile acestea în care noi, adulții, nu mai 

știam ce să credem și ce simțim, nu știam cum să ne gestionăm emoțiile, ei, copiii, au știut 

să trăiască normal! Pot spune că, fără să știe, ne-au dat o lecție de viață. Copiii noștri au 

devenit mai maturi și s-au dovedit mai echilibrați decât noi. Stau mărturie gândurile lor, 

desenele lor, însuși faptul că nici nu au conceput să renunțe la numărul 15 al revistei, deși 

concursul din acest an școlar nu s-a mai ținut. Am avut privilegiul să primim în paginile 

revistei și elevi din celelalte școli ale orașului, marcați și ei de pandemie până la cel mai 

cumplit nivel. 

Deci, rubrica „VOCEA ELEVULUI”, cu care începe în mod tradițional revista, ar 

trebui să se numească, de data asta, LECȚIA DE VIAȚĂ A ELEVULUI PENTRU 

PROFESORII ȘI PĂRINȚII LUI!  

 

Cristina Stoleriu, profesor coordonator 

 

 

 

 

GENERAȚIA UNICĂ 
 

Elisa Arcip, clasa a VIII-a A,  

Școala Gimnazială „M. Sadoveanu”, Fălticeni 

 
Tocmai s-a terminat anul școlar, un an mai deosebit, mai special, care 

ne-a pus la încercare răbdarea, interesul și truda pentru a ne atinge 

obiectivele unui an decisiv pentru activitatea unui elev. 
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 Totul s-a desfășurat într-o manieră nouă, cu un stil de viață diferit în care, cu 

sprijinul cadrelor didactice și al familiilor noastre, am reușit să punem capăt într-un mod 

responsabil pregătirii pentru evaluarea națională. 

 Impactul pe care pandemia l-a avut asupra mea, ca elev de clasa a VIII-a, a fost 

unul benefic, întrucât am petrecut momente unice cu familia,  

dar în același timp am simțit o provocare care mi-a solicitat implicarea și determinarea în 

vederea soluționării armonioase a pregătirii pentru examenul de final de ciclu gimnazial. 

 Au fost momente pe care am reușit să le gestionez cu responsabilitate și să 

pregătesc cu seriozitate și îndârjire proiecte pentru fiecare materie în parte, cu scopul 

de a termina ceea ce era cuprins în programa școlară. 

 Suntem o generație de sacrificiu, întrucât ne-au lipsit cursul festiv, banchetul, 

momentele frumoase alături de cei care ne-au îndrumat pașii în acești 4+4 ani, dar am 

devenit mai puternici, mai uniți și asta ne face să ne numim ,,generația unică’’ 

 Doresc din suflet tuturor absolvenților mult succes la examenul de Evaluare 

Națională și să aibă încredere în ei, pentru că sunt niște oameni speciali, despre care 

generațiile viitoare vor vorbi. (*Nota redacției: 9,90 limba română, 8,25 matematică) 

 

 

Ștefana Șoptelea,  

clasa a VIII-a , Colegiul Tehnic „Mihai 

Băcescu”, Fălticeni 

 

 

O zi normală de martie a 

transformat totul într-un scenariu la 

care nimeni nu s-ar fi gândit. Deși se 

zvonea despre închiderea școlilor, nu 

am crezut acest lucru până în momentul 

în care doamna diriginte ne-a anunțat 

oficial. Acea zi a reprezentat începutul carantinei.  

Sunt elevă în clasa a VIII-a, iar în această perioadă, viața mi s-a 

schimbat radical. Deoarece știam că în iunie voi avea examenul, am decis 

să mă mobilizez din timp. În primele săptămâni de carantină, totul a fost 

… dezorganizat, dar am primit în continuare teme la limba română și 
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matematică. După ceva timp, profesorii au reușit să se mobilizeze și 

astfel am avut un fel de orar! 

Suntem numiți „generația unică” sau, de către unii dintre noi, 

„generația fără banchet”, dar EU consider că NOI reprezentăm mai 

mult! NOI suntem copiii care, în ciuda unor condiții groaznice, am reușit 

să ne mobilizăm și să susținem un examen important! 

Mulți consideră că această perioadă este cea mai neagră din viața 

lor, iar eu mă număr printre ei! Mi-aș fi dorit s-o consider așa din cauză 

că nu am avut ocazia să-mi iau rămas bun de la colegi și profesori, dar 

de fapt o cataloghez astfel deoarece am pierdut pe cineva drag. În 

aprilie, tatăl meu a fost dus la spital și a fost depistat cu COVID 19! 

Timp de două săptămâni am participat la orele online cu zâmbetul pe 

buze , pentru a nu mă arăta afectată de toată situația. Pe 1 mai, 

familia mea a fost anunțată că  a decedat, iar eu simțeam cum mă 

prăbușesc și mai tare cu fiecare zi ce trecea. Nu am avut timp să-mi 

plâng tatăl, deoarece examenul se apropia cu pași repezi. Astfel, la o zi 

după ce tata a fost înmormântat, eu făceam compuneri și exerciții. 

Ajungeam să le fac cu lacrimi în ochi, iar mama era nevoită să-mi dea 

calmante pe bază de plante deoarece nu mă opream din plâns. Singurul 

lucru care m-a motivat în tot acest timp a fost promisiunea pe care i-am 

făcut-o tatălui meu la începutul anului, că voi lua peste 9 la ambele 

probe! 

Sunt MÂNDRĂ că am reușit să susțin examenul pentru care m-am 

pregătit timp de 4 ani, în ciuda provocărilor pe care viața mi le-a oferit. 

Această perioadă a marcat o întreagă generație de elevi, dar astfel am 

reușit să demonstrăm cât de puternici și ingenioși suntem și câte lucruri 

putem realiza! (*Nota redacției: 10 limba română, 10 matematică) 

 

 

 

 



Nr. 15, serie nouă, semestrul  II, 2019-2020  7 

  Ayan Mihai, clasa a VIII-a, Colegiul Național 

„Nicu Gane”, Fălticeni       

             Perioada autoizolării a reprezentat un cumul al 

ideilor și al sentimentelor, deoarece treceam de la 

agonie la extaz. Pentru mine, totul  a început pe data de 

11 martie, odată cu suspendarea orelor. Atunci eram 

fericit, deoarece trecusem printr-o perioadă plină cu 

teste, văzând totul ca pe o simplă vacanță. Începând 

orele online, realizam că examenul se apropie cu pași 

repezi. Deveneam în fiecare zi mai agitat deoarece nu 

se știa ce se va întâmpla cu examenul, mulți spunând că nu se va da, dar într-o zi s-a 

anunțat că examenul rămâne la data inițială. Voiam să dau examenul mai repede dar, 

totodată, mă înspăimânta gândul cum va fi cu masca pe față, îmi era frică să nu am 

temperatura ridicată și să nu pot da examenul, ăsta fiind un al doilea factor de stres. 

Acum, după ce am dat examenul, am un sentiment ciudat, deoarece nu mai am nicio 

ocupație. (*Nota redacției: 9,25 limba română, 9,50 matematică) 

 

Anastasia Tofan, 

 clasa a VIII-a  , Școala Gimnazială 

„Al. I. Cuza” Fălticeni 

 

 
10 martie- ultima zi în care m-am 

aflat în sala de clasă unde învățasem timp de 

patru ani; fiecare obiect pe care îl priveam 

îmi aducea aminte de câte o întâmplare 

amuzantă. În clasă era o atmosferă 

relaxată, deoarece primisem vestea că orele aveau să fie suspendate din cauza virusului. 

Ne-am bucurat cu toții, crezând că, după zece zile, urma să ne întoarcem la școală. Când 

ultimul clopoțel a sunat, am plecat în grabă, fără să știu că următoarea dată când îmi voi 

vedea colegii va fi la examen. 

    Pe 16 martie a fost decretată starea de urgență. Pentru colegii mei a fost mai greu, ei 

petrecându-și mult timp afară, dar pentru mine situația a fost diferită, întrucât sunt o 
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fire mai retrasă. Datorită carantinei am reușit să lucrez mult mai mult decât aș fi făcut-o 

în mod normal. În schimb, am avut colegi care, o dată ce nu am mai mers la școală, s-au 

considerat în vacanță. Orele au continuat online, însă în program redus, acest fapt dându-

ne mai mult timp să ne pregătim pentru examen. 

    Au fost momente de incertitudine, în care nu știam cum vom susține examenul, sau dacă 

aveam să-l mai dăm, însă cea din urmă s-a dovedit a fi doar un zvon. Am avut alături 

profesori minunați, care ne-au susținut la fiecare pas și care ne-au ridicat întotdeauna 

moralul. 

    Din punctul meu de vedere, această situație nu ne-a dezavantajat ci, dimpotrivă, ne-a 

oferit mai mult timp și un program mai lejer. Trebuie să accepți orice situație în care te 

afli, fără să o mai etichetezi drept „bună” sau  „rea”, căci nu e nici una, nici alta. Noi avem 

tendința de a fragmenta situațiile și de a le cataloga, nefiind, astfel, capabili de a vedea 

adevărul. (*Nota redacției: 10 limba română, 10 matematică) 

 

Rebeca Maria Băeșu, clasa a VIII-a, Școala 

Gimnazială Râșca 

 

Carantina este o izolare preventivă a unei persoane sau a 

unei colectivități care a fost în contact cu un bolnav sau 

care vine dintr-o regiune unde există o epidemie. Are un 

scop precis: siguranța noastră și a celor din jur. 

Cu toate acestea, carantina nu este ceva atât de groaznic 

cum spun unii. Din punctul meu de vedere, aceasta poate fi o 

perioadă de depășire a limitelor, de autocunoaștere și de 

dobândire a răbdării. Pe de altă parte, aceasta a fost una 

dintre perioadele marcante din viața mea, pentru că nimeni nu se aștepta ca acest virus să 

ajungă și la noi și să obțină o victorie în prelungiri, dar neprevăzutul a devenit realitate! 

Pentru mine, această perioadă a fost dificilă nu numai din pricina izolării de colegi și de 

prieteni, ci din cauza pregătirii pentru examenul ce urma. 

 La început mi s-a părut distractiv, dar cu timpul a devenit o rutină și începuse chiar să mă 

irite și să îmi doresc să nu mai fac nimic. Cu toate acestea, am continuat să învăț și să mă 

pregătesc cât se poate de bine, încercând să întorc timpul în favoarea mea. Dificilă nu mi 
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s-a părut atât izolarea, ci școala făcută de acasă, în mediul online. 

Ideea școlii online nu a fost chiar neinspirată, dar nici foarte ingenioasă. A fost o idee 

care a împăcat pe toată lumea,  dar nu cu adevărat eficientă. Metoda de predare a fost 

diferită, receptarea a fost diferită, totul era diferit și, la un moment dat, cred că o luase 

pe un făgaș greșit! 

Cu toate acestea, m-am adaptat situației. Din fericire, pentru mine nu a fost chiar atât de 

greu să mă adaptez, având acces la internet și toate mijloacele de comunicare. Dar alții? 

În opinia mea, această pandemie a avut un rol constructiv în dezvoltarea noastră, a copiilor 

și, implicit, a adulților! (*Nota redacției: 9,75 limba română, 8,95 matematică) 

 

Viviana Scripcaru, clasa a VIII-a 

B, Școala Gimnazială „Ion 

Irimescu”, Fălticeni 

 

După cum știți, această situație grea ne-

a pus la încercare pe toți. Nu am putut să 

ne vedem prietenii și rudele, să ieșim din 

case și să mergem la școală. La început, 

am crezut că totul e o glumă, până când 

profesorii ne-au anunțat oficial că va trebui să lucrăm de acasă. 

 Fiind elevă în clasa a VIII-a, am încercat să iau acest lucru ca pe o provocare. 

Timpul petrecut în casă a fost pentru mine perioada în care am putut să mă redescopăr, 

am luat aceste luni cruciale ca pe un avantaj. M-am pregătit mai bine pentru Evaluarea 

Națională și am reușit să acopăr golurile pe care le mai aveam.  

Recunosc, în acea perioadă, când virusul sfărâma în brațe oameni de peste tot în lume, 

frica și stresul își puneau amprenta și pe mine, din ce în ce mai tare. Emoțiile m-au cuprins, 

deoarece venea examenul și ni știam cum va fi, dar simțeam că va fi un nivel ridicat. Acum 

când au venit rezultatele, am văzut că pot fi mândră de mine, că am făcut față cu brio 
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acestei situații, ceea ce m-a făcut să am pentru totdeauna încredere în mine.  (*Nota 

redacției: 9,60 limba română, 8,90 matematică) 

 

 

 

 
 

 

UNIVERS DE COPIL ÎNAINTE … ȘI ÎN PANDEMIE 

 

 

Mădălina Șcheuleac, clasa a V-a C 

 

 

 

 

ÎNAINTE eram fericită să-mi imaginez, desenând, „Muzeul copilăriei mele”:  

 

Și mărturiseam că sunt fericită să-mi fac temele. 
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Adăugam că lectura este pasiunea mea. 

 

Și  îmi desenam familia. 

 

 

Bineînțeles, nu-mi uitam nici prietenii! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existau o „Cameră a fericirii” și o „Cameră a secretelor”! 
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Și să nu uit, o „Cameră a visurilor”… 

 

 

 

 

 

 

Pe vremea când îmi făceam tema la lecția despre Textul multimodal, banda 

desenată, școala era doar suspendată, nu se intrase în Starea de urgență. Toate aceste 

luni triste de după, m-am gândit ce voi face când ne vom revedea, când va începe școala. Și 

când am înțeles că nu va mai reîncepe în acest an școlar… 
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            Eliza Nechifor, clasa a V-a A 
 

  Pentru  cei  care  au  animale  de  companie, specialiștii 

din  toată  lumea  dau  asigurări  că  noul  virus  nu  se  

transmite  de  la  animal  la  om. 

       Dar  chiar  și  așa, este  important  să  respectați  

câteva  reguli  pentru  plimbare: purtați  mască  și  

mânuși  de  fiecare  dată, ștergeți  animăluțele  pe  lăbuțe  când  vă  întoarceți  în  casă   

și  spălați-vă  pe  mâini  după  ce  vă  jucați  cu  ei. 

 

  ’’Chiar  și  pe timpul pandemiei, completez  

declarația, îmi iau buletinul la  mine și  ies cu 

Toshi  la antrenament. Plimbările sunt mai scurte  

ca de obicei, dar  ne  adaptăm  situației. Stați  în 

casă,’’ spune  Vlad. 

     Animalele noastre de  companie se văd  

puse în fața unei provocări  fără  precedent. Ele  

trebuie  să  se  adapteze, cumva, la aceste  

ciudate  și  inedite  împrejurări  pentru  ele. De 

noi depinde să le fie mai ușor! 

      

 

 

 

 

 

 



                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TRANSALPINA 

                                    Ariadna Samson, clasa a V-a A 

 

 

 

            Transalpina cu lungime de 148 km, este șoseaua din Munții Parâng, care face 

legătura între orașele Novaci din județul Gorj și Sebeș din județul Alba. Săpat în mare 

parte în stâncă, într-o zonă greu accesibilă, însă 

extrem de pitorească, e o adevărată gură de oxigen 

. 

             Transalpina, fiind un drum montan, este 

închis pe perioada iernii. Altitudinea cea mai mare 

este de aproximativ 20 de km, în județul Vâlcea, 

unde se prezintă ca o "șosea de creastă". Are 

cea mai mare altitudine in România, cu cel mai înalt 

drum, in punctul Pasul Urdele, la 2.145 m. 

               În zona Transalpina se găsesc lacuri glaciare, dintre care Lacul Gâlcescu, cel mai 

întins iezer glaciar din zona Gorjului. Zona din jurul lacului, declarată rezervație naturală. 

             „Regele drumurilor” poate fi considerat un 

obiectiv turistic în adevăratul sens al cuvântului, mai ales 

că în timpul parcurgerii șoselei puteți vedea Vârful Păpușa 

(2.136 m), Vârful Dengheru (2.084 m), Lacul Petrimanu, 

Vârful Urda (2.228 m), Vârful Micaia (2.170 m), Vârful 

Muntinu (2.062 m), Lacurile Muntinu, Râul Lotru, Lacul 

Gâlcescu (urmând traseele ce  
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pornesc din Obârșia Lotrului sau din zona 

Muntelui Mohoru), Mânăstirea Obârșia Lotrului, 

Lacul Vidra, Mânăstirea Oașa, Lacul Oașa, Lacul 

Tău, sau puteți vizita Stațiunile Rânca (Rânca 

Ski Resort) și Voineasa (Transalpina Ski 

Resort). Urmând traseul de pe Valea Frumoasei, de pe Transalpina se poate ajunge în 

Stațiunea Păltiniș și în localitatea Rășinari din județul Sibiu. 

             Începuturile șoselei sunt încă neclare. Unele surse susțin că a fost construit 

prima dată de legiunile romane în timpul războaielor cu dacii, motiv pentru care pe hărțile 

de istorie este trecut sub denumirea „Coridorul IV Strategic Roman". Potrivit altor surse, 

șoseaua a fost construită și pietruită de nemți în timpul Primului Război Mondial, din 

rațiuni militare, însă a fost foarte puțin folosită. Transalpina a fost reconstruită în 

perioada interbelică și dată în folosință în 

1935, când a fost inaugurată de regele Carol 

al II-lea, motiv pentru care i se mai 

spune și Drumul Regelui. Potrivit unei  

legende, șoseaua ar fi fost amenajată în 

urmă cu doua mii de ani. Se spune că 

legiunile romane ar fi construit-o, în 

drumul lor spre Sarmisegetusa. De 

asemenea, era folosită ca drum de 

transhumanta de ciobanii din Oltenia si 

Transilvania, în secolul al XVIII-lea.  

Astăzi, drumul este modernizat în 

totalitate și este accesibil tuturor autovehiculelor cu greutatea de până la 7,5 tone, dar 

pentru a înțelege poziția acestei străzi și pentru a vă putea face un itinerariu, folosiți 

harta. 

        Peisajele pe care le veți vedea în munții noștri vă vor încânta privirea și suntem siguri 

că la sfârșitul călătoriei veți păstra un gând de reîntoarcere. 
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Virusurile si pericolele lor 
 

Sabina Mitache, clasa a V-a A 
 
        Virusul este un agent patogen, invizibil cu microscopul obișnuit, 

care se reproduce numai în interiorul celulelor vii și provoacă diverse 

boli infecțioase. 

        Virusurile pe care vi le voi prezenta sunt următoarele: 
 

 

 

 

 

Virusul varicelo-zosterian 

Virusul face parte din familia virusurilor 

herpetice și produce varicela, cunoscută și sub 

denumirea populară de “vărsat de vânt”, care este o 

boală infecțioasă eruptivă acută generalizată, 

foarte contagioasă, care apare de obicei la vârsta 

copilăriei. La adult, provoacă de regulă o erupție 

localizată, cunoscută sub numele de herpes zoster sau 

zona zoster.   

Transmiterea se face prin contact direct de la persoană la persoană, cel mai adesea 

pe calea aerului, prin tuse sau strănut. Perioada de incubare până la apariția primelor 

simptome este de 2-3 săptămâni. Bolnavul este contagios cam cu două zile înainte de 

apariția erupției, până la 5 zile după.  

Varicela se vindecă sau dispare în 7-10 zile și generează imunitate permanentă. 
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Virusul HIV  

HIV (virusul imunodeficienței umane) este un virus care 

atacă și distruge progresiv sistemul imunitar al 

organismului. Boala se manifestă prin infecții grave, care 

determină pierderea accentuată în greutate, afecțiuni 

ale creierului și ale sistemului nervos central.  

Virusul pătrunde în organism prin contaminare cu sânge infectat sau de la mama infectată 

la făt în timpul sarcinii, al nașterii și al alăptării. Deși tratamentele pentru SIDA și HIV 

pot încetini cursul bolii, nu există încă un vaccin sau vindecare. 

 
 

Virusul gripal 

Exista mai multe tipuri de virusuri gripale A, 

B, C și D. Primele două circulă atât la om cât 

și la unele specii de animale și sunt 

responsabile de forma clasică de gripă. 

 Gripa este o boală infecțioasă care apare 

brusc, de la o zi la alta, cu o stare de rău 

general și febră mare. Simptomele, care pot 

fi severe sau blânde, sunt: febră, dureri de 

gât, congestie nazală, dureri musculare, frisoane, tuse, dureri de cap, strănut și stare de 

oboseală. Ele se instalează, de obicei, după două zile de la expunerea la virus și durează 

mai puțin de o săptămână. Tusea poate dura mai mult de două săptămâni.  

De obicei, virusul gripal este răspândit pe calea aerului, prin tuse și strănut. Acest lucru 

se întâmplă de cele mai multe ori pe distanțe relative scurte, în jur de 2 metri. Se poate 

răspândi și prin atingerea lucrurilor contaminate de virus, urmată de atingerea gurii sau a 

ochilor. O persoană poate fi contagioasă atât înainte de apariția simptomelor, cât și în 

timpul manifestării lor. Spălarea frecventă a mâinilor reduce riscul de răspândire a 

virusului. Purtatul măștii chirurgicale de către o persoană bolnavă  același lucru. 
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De 8 Martie le spunem ”La mulți ani”, le îmbrățișăm, le aducem flori… 

Știați câte alte lucruri decât viața le datorăm? Deci, lucruri inventate de 

femei: 

 

***Berea este o invenție feminină. În trecut era considerată „pâine lichidă” și a apărut 

din întâmplare, când o gospodină a observat că din fermentarea peste noapte a orzului s-a 

obținut o băutură hrănitoare. 

***Wi-Fi se datorează unei actrițe de la Hollywood, numită Hedy Lamar, considerată în 

acea vreme „cea mai frumoasă femeie de pe ecran”. Ea a colaborat cu un muzician, George 

Antheil, care a patentat în 1942 un „sistem secret de comunicații”. Cu ajutorul acestei 

tehnologii, era posibilă manipularea frecvențelor radio, fiind folosit chiar în perioada celui 

de-al doilea Război Mondial. Descoperirea actriței a stat la baza tehnologiei wireless. 

***Limbajul COBOL este important în prelucrarea datelor în operațiile contabile și 

financiare și un rol important în crearea acestui program l-a avut Grace Hooper, doctor în 

matematici la Yale și un IQ de 175.  

***Ștergătorul de parbrize este invenția lui Mary Anderson, care a observat cât de 

greu le vine șoferilor să coboare iarna din mașină pentru a șterge parbrizul de zăpadă. În 

1903 a primit brevetul pentru invenția sa, dar firma contactată pentru producție i-a spus 

că invenția sa este inutilă, astfel că nu a obținut nici un ban! 

***Kevlarul, un material mai rezistent decât oțelul, folosit, printre altele, la vestele 

antiglonț a fost descoperit de cercetătoarea Stephanie Kwolek  (1966) 

*** Jocul „Monopoly”  numit inițial Jocul proprietarilor,  a fost inventat de Elizabeth 

Magie. 

***Încălzitorul electric de apă a fost inventat în 1917 de Ida Forbes. 

*** Filtrul de cafea a fost inventat în 1908 de Melita Bennz. 

***Frigiderul a fost inventat de Florence Parpart în 1914. 

***Fursecurile cu fulgi de ciocolată au fost create în 1930 de Ruth Wakefield. 

***Ieșirea de urgență, prevăzută cu scară metalică exterioară a fost concepută de 

Anna Connelly. 
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„ȘCOALA ALTFEL” 

RELOADED! 

 
 

 

 

VIAȚA MEA ÎN IZOLARE 
 

 

Raluca Mărian,  

clasa a VI-a A 
 

 

 

De când s-a anunțat starea de urgență, 

viața mea s-a schimbat total. În această 

perioadă de izolare am încercat să-mi 

formez un program asemănător cu cel din 

viața mea obișnuită. Am fost foarte 

norocoasă, deoarece locuiesc la țară și am putut să mă joc în curte. 

În prima lună de izolare m-am jucat mult, am văzut multe seriale noi, am făcut curățenie, 

am gătit, am pictat  și am citit cărți noi. Cursurile online mi s-au părut mult mai ușoare și 

mai interesante. Mă gândesc că unii colegi, care au rețineri în  a răspunde în clasă, prind 

curaj în online, pentru că au camerele oprite. 

În această perioadă mi-au lipsit prietenii, activitățile școlare, diversitatea, profesorii, 

glumele de la școală și … mersul cu autobuzul! 

Ce am învățat în această perioadă?? Că suntem cu toții la fel de neputincioși și de expuși 

în fața unei pandemii, dar că puterea de revenire este în noi. Am învățat să prețuiesc 

altfel viața, familia, natura și lucrurile simple. 
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GÂNDURI DIN PANDEMIE 
 

 

Francesca Zimbru, clasa a VI-a A 

 
Hei! Astăzi vreau să vorbim despre cum a fost în pandemie. 

1* Plictisitor, da! Totuși, la început toți eram fericiți pentru vacanța lungă ce ne aștepta, 

chiar săream în sus de fericire! Dar, cu timpul, s-au pus foarte multe restricții și așa…a 

devenit plictisitor. 

2* Școala online! La început a părut foarte interesantă ideea cu întâlnirile pe zoom, dar a 

devenit din ce în ce mai obositor, deci … plictisitor! 

Și, totuși, ce am făcut în carantina și izolarea cauzate de pandemie? Eu, una, am mâncat 

tone de mâncare și m-am uitat la seriale pe internet. Logic, mi-am făcut și temele! 

Ne-am mutat la țară, deci am avut toată ograda și livada la dispoziție. Ce m-a ținut „ 

pe stâncă”, ca să zic așa, adică ce m-a ajutat să nu o iau razna au fost animalele. Îmi era 

așa de dor de prietenele mele, încât începusem să îmbrățișez până și puii de găină! Nu știu 

cum de nu i-am sufocat. Când venea moșul meu pe la noi, îi îmbrățișam calul! Noroc de 

Rinna, cățeaua mea credincioasă. Ea a fost beneficiara tuturor manifestărilor mele. Și a 

suportat cu stoicism (cred că, cel mai des, chiar i-a plăcut). 

3* Concluzie: animalele sunt cel mai bun „tratament” pentru singurătate! 
 

Gabriela Tofan, clasa a V-a C 
În perioada asta, eu și părinții mei ne-am mutat la țară. Când 

am ajuns, împreună cu mama, ne-am apucat de curățenia 

generală. N-a ținut mult, așa că, după asta, ne-am apucat de 

straturi. Eu am plantat flori. 

Cel mai mult însă, după ce-mi făceam temele, mă jucam în aer 

liber. Jucam tenis cu piciorul împreună cu tata (ba chiar și 

mama a jucat de câteva ori), m-am plimbat cu bicicleta… 

Într-o zi am fost la o stână. Acolo m-au impresionat animalele. 

Chiar am încălecat și n-am căzut! 

Din toată pandemia asta m-am ales cu un lucru bun: am stat mai 

mult cu familia mea și m-am bucurat de natură.  

Deci, m-am distrat de minune în această perioadă! 
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Miruna Hlihor, clasa a V-a C 
 

Eu, în această perioadă, am făcut lucruri distractive cu familia 

mea. Am stat numai cu familia, am gătit cu familia, ne-am jucat, 

i-am sărbătorit pe tata și pe fratele meu mai mare de Constantin 

și Elena, ne-am plimbat… 

Singură, am mai făcut și alte lucruri: multe ore online, am stat de 

vorbă, tot online, cu colegii și doamna diriginte, dar și cu 

verișoarele mele. 

Sincer să spun, mi-a părut destul de rău că s-au închis școlile! 

Mi-a fost și încă îmi mai este dor de colegi și de profesori. Chiar 

dacă i-am mai văzut pe zoom și le-am auzit vocea, tot îmi este 

dor de ei! Dar am înțeles, asta e situația și nu avem ce face! 

Din punctul meu de vedere, cred că ne-am adaptat destul de 

bine, și eu și familia mea! 

 

Diana Enache, clasa a V-a C 

 
Mie în această izolare mi-a fost foarte greu, deoarece mi-a fost 

foarte dor de colegi, prieteni, bunici, profesori… De abia aștept să 

vă revăd pe toți. Mi-e tare dor de voi! 
 
 

Alexandra Lateș, clasa a V-a C 
 

 

În această perioadă, eu am stat în carantină 

la bunici. Chiar dacă m-am jucat, mi-a fost 

dor de colegi și chiar de profesori. Aștept să-

i revăd pe toți la toamnă! 
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Briana Manolache, clasa a V-a C 
 

Eu mi-am petrecut timpul în 

pandemie alături de familia mea. Am 

desfășurat multe activități interesante și 

educative împreună, acasă, care ne-au 

apropiat ca familie mai mult. Chiar am 

învățat mai multe stiluri de joacă în casă și 

în jurul ei.  

A fost greu să stăm departe de 

rude, prieteni, colegi de grupă / clasă / 

muncă, dar uneori interacțiunea telefonică sau online a fost de ajutor. Apropo, să știți că 

despre școala online am o părere mai puțin bună decât despre cea clasică! Școala clasică 

oferă un nivel mai mare de înțelegere și interacțiune. 

Cât despre pandemie, părerea mea este că nu e chiar așa de grav. Dacă ne 

protejăm, nu se va ajunge la nicio catastrofă 
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Denisa Negel, clasa a VII-a A 

 
Această pandemie ne-a adus atât lucruri rele cât și bune. 

Probabil toți am trecut prin niște schimbări, atât fizice și 

psihice (tunsori, schimbări vestimentare, tulburări de 

caracter...). Având în vedere situația școlară și mii de copii 

fără posibilitatea școlii online, și toate dificultățile care au 

apărut (sperăm să nu mai apară), am reușit într-un final să 

trecem și peste acest capitol. 2020 a fost și este un an cu surprize, dar noi trebuie să vedem 

lumina de la capătul tunelului. Fii tu primul care face schimbarea!                            

       V-ați gândit vreodată cât de mult îi ajutați pe ceilalți prin simplul fapt că îi oferiți un 

zâmbet? Am asociat această întrebare cu o lectură 

interesantă, care pe mine personal m-a făcut să 

înțeleg cât de norocoși suntem în zilele noastre. 

 

 

      Fahrenheit 451- Ray 

Bradbury 

 
Romanul prezintă o societate futuristă în care 

cărțile sunt interzise, iar pompierii au rolul de a 

găsi și arde orice carte. Totuși, atras de pasiunea 

pentru cărți, protagonistul începe să fure diferite 

volume în timpul misiunilor sale. Finalul are o 

întorsătură foarte interesantă. Lectură plăcută. 

Merită! 
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PAGINA DE ASTROLOGIE 
 

 

Radu Mario Jucan, clasa a VI-a A 
 

 

 

 

Iată ultimele zodii din horoscopul Mayaș: 

 

 

 

 

 

LAZURIT: 30.09 – 19.10 

 

Aceste persoane sunt caracterizate de bunăvoință. Sunt 

înțelegători cu ceilalți, nu vor fi niciodată roși de ambiție sau de 

dorința de putere, dar le place să fie adorați și să audă complimente.  

În general, obțin foarte repede succese financiare. Învață 

deosebit de ușor, însă tot ce presupune o anumită rutină în 

rezolvare, problemele zilnice și îndatoririle casnice nu constituie o 

plăcere pentru ei.  

 

 

OPAL: 20.10 – 18.11 

 

Cei care aparțin acestei zodii sunt întotdeauna gata de luptă. 

Țelul lor este să-și asigure o bună situație financiară, dar și o 

poziție socială înaltă. 

Sunt capabili să trăiască mari pasiuni. Se implică în ceea ce fac 

cu tot sufletul, fără a se teme de consecințe. Dacă nu au idealuri 

mari la care să aspire, se simt frustrați. Sunt posesivi, dar 

întotdeauna loiali și credincioși. 
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ACVAMARIN: 09.11 – 28.11 

Cei născuți sub semnul acvamarinului au un caracter complicat și o 

personalitate greu de descifrat. De obicei binevoitori, pot fi foarte 

încăpățânați, dar asta îi ajută. Sunt, totuși, foarte buni prieteni și 

sunt capabili de sacrificii pentru partenerul lor. Nu dau importanță 

banilor, dar, cu toate acestea, trăiesc bine. 

 

 

 

CORAL : 29.11 – 18.12 

 

Aceste persoane sunt vesele, pline de energie, uneori prea 

impulsive și nu iau în considerare riscurile. Nu le plac 

surprizele. Se lasă conduși mai curând de temperament 

decât de sentimente și le place enorm să trăiască clipa. 

Iubesc foarte mult animalele, pe care le îngrijesc cu 

devotament.   

 

 

AMETIST: 19.12 - 07.01 

 

Întotdeauna se lasă conduși de rațiune, sunt ambițioși și plini 

de energie. Știu să aprecieze corect oamenii și situațiile. 

Inspiră încredere, dar atenție, sunt despotici! Îi ajută pe 

ceilalți, dar se bazează doar pe propriile puteri când e vorba 

despre ei. Sunt foarte prudenți în problemele financiare sau 

sentimentale. 

 

 

MALAHIT: 08.01 – 01.02 

Acestor nativi le place să fie înconjurați de persoane bine 

dispuse. Au grijă să arate celorlalți doar părțile lor bune și 

preferă să asculte confidențe decât să vorbească despre 

ei. Se tem de schimbări, deoarece le este greu să se 

adapteze situațiilor noi. Sunt sentimentali și știu să-și 

aprecieze partenerul. 



                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni  26 

LLEEAAGGUUEE  OOFF  PPCC 

 

 

 

Ștefan Pavel, clasa a V-a A 

 

 

 
Din 11 martie a început starea acasă. Mai întâi ne-am 

bucurat, apoi am crezut că va trece, iar, în final, am înțeles că 

asta e! Chiar dacă ar părea ciudat, după atâta stat la 

calculator pentru școală, pasionații de jocuri nu au șomat și nu 

s-au săturat. Iată TOP 5 al celor mai accesate jocuri în 

România: 

 

 

 

LOCUL 5: BOSSGARD (dezvoltat de Sand Sailor Studios): se 

adresează tuturor vârstelor, având o audiență generală. Este un 

bossfight 5 vs 1 intens, în care lupți împotriva unei echipe de 5 

vikingi, fiecare cu abilitatea lui specială, iar, dacă învingi, poți să 

ajungi tu cel mai mare boss! 

 

 

 

LOCUL 4: SECOND HAND: FRANKIE’S REVENGE (dezvoltat de Rikodu): se adresează, 

de asemenea, tuturor vârstelor. Este un joc de 

acțiune, în care îți construiești roboți din frigidere, 

drujbe, mingi disco și alte piese distractive. Se 

poate juca în echipă cu prietenii,  maxim 4 jucători. 

Misiunea este de a învinge hoardele de roboți 

controlați de extratereștrii care au invadat lumea 

lui Frankie. 



Nr. 15, serie nouă, semestrul  II, 2019-2020  27 

 

LOCUL 3: RAIDERS ON THE LOST ISLAND 

(dezvoltat de Last Tales): un joc de audiență 

generală, semi-cooperativ, în care patru 

aventurieri explorează o insulă, sub 

amenințarea constantă a apelor. Participanții 

trebuie să lucreze împreună pentru a construi o 

barcă, înainte ca valul final să se abată asupra 

lor. Dacă supraviețuiesc, câștigă doar cel care a 

strâns mai multe comori! 

 

 

LOCUL 2: DOOR KICKERS: ACTION SQUAD (dezvoltat de KillHouse Games) este 

adresat persoanelor de peste 16 ani, 

fiind un joc de acțiune side-scroller old 

school. În acest joc poți fi un soldat 

SWAT care pleacă în căutarea 

băieților răi care acționează în diverse 

localități din Nowhere City, SUA. Poate 

fi jucat și alături de un prieten. 

 

 

 

LOCUL 1: BRAWLOUT (dezvoltat de Angry Mob Games): 

se adresează celor cu vârste de peste 10 ani, putând fi 

jucat atât de luptătorul de platforme veteran, fanul de 

ocazie, dar și de noul venit care dorește să-și lase 

amprenta în acest joc. Fiecare personaj din joc are propriul 

stil, adaptându-se la arhetipuri de personaje specifice 

observate la alți luptători. 
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RAZA DIN CER 
 

 

DESPRE SFÂNTA TREIME 
 

Maria Grigorescu, clasa a V-a A 
 

  Cea mai importantă zi de luni din tot anul este 

următoarea zi după Duminica Rusaliilor (cea Mare). Această zi de 

luni este sărbătoare cu Cruce Roșie și este închinată Preasfintei 

Treimi. 

              În credința ortodoxă învățătura despre Sfânta Treime 

este primordială. Această învățătură o cunoaștem din Sfânta 

Scriptură și din formularea făcută de Sfinții Părinți ai Bisericii la 

primele două Sinoade Ecumenice. La Niceea în anul 325 și în anul 

381 la Constantinopol a fost alcătuit Crezul sau Simbolul de 

credință pe care la Botez, la Sfânta Liturghie și în cadrul altor rugăciuni.  

 În Simbolul credinței, mărturisim că noi credem „întru Unul Dumnezeu, Tatăl 

Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului…, și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui 

Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii…, şi întru 

Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl 

şi cu Fiul este închinat și slăvit…” Astfel înțelegem că Dumnezeu este Unul în ființa Sa 

divină, dar întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl este nenăscut și nepurces, 

Fiul este născut din veci din Tatăl ca Dumnezeu și ,,la plinirea vremii” (Galateni 4,4) S-a 

născut ca Om din Sfânta Fecioară Maria; iar Duhul Sfânt este purces din Tatăl din veci.  

              Cu Sfânta Treime ne întâlnim adeseori în viața noastră cotidiană. Atunci 

când începem să ne rugăm noi rostim rugăciunile începătoare; după ce Îl chemăm pe Duhul 

Sfânt rostim cântarea îngerească ,,Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de 

moarte miluiește-ne pe noi” iar apoi spunem: ,,Preasfântă Treime miluiește-ne pe noi. 

Doamne curățește păcatele noastre, Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte 

cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău”. În rânduiala rugăciunilor de 

seară din Ceaslov rostim câte o rugăciune lungă către Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și 

Dumnezeu Duhul Sfânt. Rugăciunea Sfântului Ioanichie rezumă legătura noastră cu Sfânta 

Treime: ,,Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul 

Sfânt, Treime Sfântă slavă Ție”.   



Nr. 15, serie nouă, semestrul  II, 2019-2020  29 

 

            Taina Sfintei Treimi, a Celui Unul și Treime deopotrivă este mai presus de mintea 

noastră omenească. Dar noi știm că Dumnezeu cel atotputernic este permanent purtător 

de grijă tuturor oamenilor, ca fii - după har – iubiți ai Săi. 

 

 

DESPRE RUSALII 

 
Ecaterina Grigorescu, clasa a VII-a A 

 

       Fiul lui Dumnezeu făcut Om, Domnul nostru Iisus 

Hristos, înainte de a Se înălța la Cer și-a îndemnat ucenicii să 

nu plece din Ierusalim, căci vor fi îmbrăcați cu Putere de Sus. 

Astfel El le-a făgăduit că vor fi înveșmântați cu Duhul Sfânt. 

Această promisiune s-a împlinit la 50 de zile de la Slăvita Sa 

Înviere și la 10 zile după Înălțarea Sa la cer. 

         Măreția acestui eveniment – pogorârea Duhului Sfânt 

în chip de limbi de foc peste Sfinții Apostoli – a generat sărbătoarea Duminicii celei Mari, 

a Rusaliilor. Dacă în vechime iudeii serbau la Rusalii – atunci când înfloreau trandafirii, 

rozele – amintirea primirii celor 10 porunci pe Muntele Sinai de către Profetul Moise, 

acum la Rusalii serbăm întreaga Biserică întărirea apostolilor prin primirea Duhului Sfânt. 

           În Duminica Mare Sfântul Apostol Petru a ținut o impresionantă cuvântare 

despre Evanghelia Domnului Hristos și la final 3000 de oameni au dorit să fie botezați și 

să devină creștini. Acești noi creștini au fost nucleul Bisericii, căci ei au dus în patriile lor 

bucuria de a fi a lui Hristos. Astfel a luat ființă Biserica și prin lucrarea Duhului Sfânt ea 

va activa în veci. 

            Domnul Iisus Hristos a venit în lume pentru a birui moartea și pentru a ne 

trimite Duhul Sfânt în inimile noastre.  De aceea Sfinții Părinți ai Bisericii au spus că 

scopul vieții duhovnicești este de a deveni mădulare ale Trupului Tainic al Lui Hristos – 

mădulare ale Bisericii – și de a primi Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt - pogorât la Rusalii – 

apostolii au primit curaj, nădejde, curățire de păcate și puterea de a se dărui cu toată 

viața lor lui Dumnezeu. De câte ori participăm și noi la Sfintele Taine ale Bisericii ne 

întărim cu Același Duh Sfânt, Care ,, ne curăță de toată întinăciunea și mântuiește 

sufletele noastre”. 

 Sărbătoarea Rusaliilor este ziua de naștere a Bisericii în chip văzut. Ea este o 

sărbătoare a Sfintei Treimi, căci așa cum spunea Sfântul Ioan Damaschin  ,,Sfântul Duh 
este semnul lui Dumnezeu Cuvântul Care S-a născut din Tatăl”. 
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   După tradiție în Bisericile Ortodoxe în Duminica Mare sunt sfințite ramurile cu 

flori de tei, căci frunza de tei are forma unei limbi de foc – asemenea coborârii Sfântului 

Duh în ,,chip de limbi de foc” peste Sfinții Apostoli.  

                                               

 

Sânzienele sau Drăgaica 

 
Ștefania Pistinciuc, clasa a VII-a A 

 
 

 

* În calendarul popular, ziua de 24 iunie este cunoscută sub 

numele de Sânziene sau Drăgaica, chiar dacă la bază este o 

sărbătoare religioasă, sărbătorită de toți creștinii 

ortodocși. Sărbătoarea Sânzienelor este, în tradiția 

populară, un prilej de a sărbători soarele și muncile agricole 

specifice verii. Noaptea de Sânziene este considerată 

magică - minunile sunt posibile, forțele benefice -  dar și 

cele negative ajung la apogeu. 

 

*Sânzienele sunt, în mitologia românească, zâne bune din clasa ielelor, divinități nocturne 

ascunse în pădurile întunecate, neumblate de om. Atunci când nu le este respectată 

sărbătoarea, devin surate cu Rusaliile, care sunt zâne rele. Uneori Sânzienele sunt 

sinonime cu Drăgaicele, manifestându-se, potrivit superstiției, în ziua nașterii Sfântului 

Ioan Botezătorul. 

 

*Sărbătoarea Sânzienelor mai este denumită în popor și „ Amuțitul cucului " . Această 

pasare cântă doar trei luni pe an, de la echinocțiul de primăvară până la solstițiul de vară 

sau de Sânziene. Se spune că, dacă această pasăre încetează să cânte înainte de Sânziene, 

înseamnă că vara va fi secetoasă. 

 

*Conform credinței populare, în noaptea de 23 spre 24 Iunie, cerurile se deschid iar 

Sânzienele plutesc în aer sau umblă pe pământ, cântă și dansează, împart rod holdelor, 

înmulțesc animalele și păsările, umplu de leac și miros florile și tămăduiesc bolile și 

suferințele oamenilor. Ele pot deveni și foarte rele, lovindu-i pe cei păcătoși cu „lanțul 

Sânzienelor", pot stârni din senin vijelii, pot aduce grindina, lăsând câmpul fără roade și 

florile fără leac. 
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* În ajunul sau în ziua de Sânziene, se întâlnesc practici și obiceiuri de aflare a ursitei și a 

norocului în gospodărie. În multe zone din țară se aprind noaptea focuri pe dealuri. În 

unele sate, oamenii umblă cu făcliile aprinse, înconjurând casa, ogoarele, grajdurile. În 

dimineața de Sânziene, înainte de răsărit, oamenii strângeau buchete de Sânziene pe care 

le împleteau în coronițe și le aruncau pe acoperișul caselor. Se considera că omul va trăi 

mult în cazul în care coronița rămânea pe casă sau, dimpotrivă, că va muri repede atunci 

când coronița aluneca spre marginea acoperișului sau cădea de pe acoperiș.  

*Fetele strângeau flori de Sânziene pentru a le pune sub pernă în noaptea premergătoare 

sărbătorii, în speranța că își vor visa ursitul. În unele zone, fetele își făceau coronițe din 

sânziene pe care le lăsau peste noapte în grădini sau locuri curate. Dacă dimineața găseau 

coronițele pline de rouă, era semn sigur de măritiș în vara care începea. Pentru a fi plăcute 

feciorilor, fetele se spălau pe cap în această zi cu fiertură de iarbă mare. 

*Gospodarii încercau să afle care le va fi norocul la animale, tot cu ajutorul florilor de 

Sânziene. În seara din ajunul sărbătorii agățau cununi de Sânziene la colțul casei orientat 

spre răsărit și dacă a doua zi, în coronițe erau prinse păr de la diferite animale sau 

puf/pene de la păsări, considerau că anul va fi mai bun mai ales pentru acestea.  

*Sărbătoarea Sânzienelor era considerată și momentul optim pentru culegerea plantelor 

de leac. Florile culese în ziua de Sânziene, prinse în coronițe sau legate în formă de cruce, 

erau duse la biserică pentru a fi sfințite și erau păstrate, apoi pentru diferite practici 

magice.  

*Tot acum se făceau previziuni meteorologice : în funcție de momentul în care răsărea 

Constelația Găinușei, se determina perioada prielnică pentru semănatul grâului de toamnă.  

Pentru alungarea spiritelor malefice, se aprindeau focuri în care se oamenii aruncau 

substanțe puternic mirositoare, se buciuma și se striga în jurul focurilor.  

*În unele sate din sud-vestul Bucovinei, putea fi întâlnit, cu ani în urmă, obiceiul "boului 

înstrunat". În cadrul ceremonialului, masca taurină murea și renăștea simbolic la acest 

început de timp calendaristic.  

*Pentru pomenirea morților se fac pomeni îmbelșugate și se pun flori mirositoare pe 

morminte.    

*Sub aspect religios, în ziua de 24 Iunie, în Bucovina se sărbătorește Aducerea moaștelor 

Sfântului Ioan Cel Nou de la Suceava. În această zi se adună mii de pelerini pentru a 

participa la ceremonia scoaterii moaștelor Sfântului Ioan.       
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VĂ ȚINEM LA CURENT… 
 

 

PREMIILE OSCAR 2020 

 
Elena Irimia, clasa a V-a A 

                                            

       Premiile OSCAR, ajunse anul acesta la cea 

de-a 92-a gală a Academiei americane au avut 

loc pe data de 9 februarie. Cele  nouă pelicule 

nominalizate anul acesta la premiul Oscar sunt: „Ford vs. Ferrari”, „The Irishman”, „Jojo 

Rabbit”, „Little Woman”, „Marriage story”, „1917”, „Once upon a time... in Hollywood”, 

„Joker” și „Parasite”. 

Ediția de anul acesta a galei Oscar a avut loc fără o gazdă oficială, iar momentele din 

timpul ceremoniei au fost prezentate de mai multe vedete, fiind pentru al doilea an 

consecutiv când se întâmplă acest lucru, potrivit televiziunii ABC, care a difuzat live 

evenimentul.

        Iată lista întreagă cu actorii și filmele premiate la Oscar. Câștigătorii Oscar 2020 

sunt scriși cu bold.  

 

CEL MAI BUN FILM:  

Parasite  

1917  

The Irishman  

Jojo Rabbit  

Joker  

 

 

                                                    

 

CEL MAI BUN ACTOR: 

Joaquin Phoenix, Joker 

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time…in 

Hollywood 

Antonio Banderas, Pain and Glory 

Adam Driver, Marriage Story 

Jonathan Pryce, The Two Popes 

 

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ: 

Renée Zellweger, Judy 

Cynthia Erivo, Harriet 

Scarlett Johansson, Marriage Story 

Charlize Theron, Bombshell 

Saoirse Ronan, Little Women 
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CEL MAI BUN REGIZOR: 

Bong Joon-ho, Parasite 

Sam Mendes, 1917 

Todd Phillips, Joker 

Martin Scorsese, The Irishman 

Quentin Tarantino, Once Upon a Time…in 

Hollywood 

 

 

CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL 

SECUNDAR: 

Brad Pitt, Once Upon a Time…in 

Hollywood 

Al Pacino, The Irishman 

Joe Pesci, The Irishman 

Anthony Hopkins, The Two Popes 

Tom Hanks, A Beautiful Day in the 

Neighborhood 

 

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎN ROL 

SECUNDAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Dern, Marriage Story 

Florence Pugh, Little Women 

Margot Robbie, Bombshell 

Kathy Bates, Richard Jewell 

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

 

CEL MAI BUN SCENARIU: 

Bong Joon-ho, Parasite 

Rian Johnson, Knives Out 

Noah Baumbach, Marriage Story 

Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns, 

1917 

Quentin Tarantino, Once Upon a Time…in 

Hollywood 

 

BEST PRODUCTION DESIGN: 

Once Upon a Time…in Hollywood 

The Irishman 

1917 

Jojo Rabbit 

Parasit
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TRENDURILE SEZONULUI VARĂ-TOAMNĂ 2020 

 

 

Alexandra Stafie, clasa a V-a A 

 

Uneori poate deveni epuizant să încerci să 

ții pasul cu trendurile în fiecare sezon. Am 

selectat cele mai importante – dar și accesibile – trenduri ale sezonului vară-

toamnă, ca să vă faceți o idee despre ce se poartă în 2020.  

De la volane, la buline, mâneci bufante, materiale oldies, dar nu numai, 

sezonul acesta le are pe toate, cât să satisfacă gusturile și celor mai fashioniste 

dintre fashioniste. 

Fie că ai programată o sesiune de shopping cu prietenele sau pur și simplu 

vrei să te relaxezi, aruncă un ochi pe lista cu tendințele în modă 2020 ca să știi 

după ce să te uiți prin magazine!  

Mânecile bufante pentru un plus 
de volum 
 

Mânecile bufante au fost 

nelipsite de la aproape toate 

prezentările de modă din 2020. Și 

deși am fost încântați cu mâneci 

bufante și în anii trecuți, stiliștii 

sunt de părere că în 2020 vor fi mai purtate ca niciodată. Așa că faceți loc – și la 

propriu și la figurat – deoarece cu cât sunt mai mari, cu atât efectul este 

mai wow. 
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Volanele drăgălașe și feminine  
 

Volane si volănașe peste tot! La baza 

fustelor sau a rochiilor, la guler, la 

mâneci, volane să fie. La fel ca în 

cazul mânecilor bufante, important 

este să dea un pic de volum ținutei, 

iar în cazul acesta, și mai multă feminitate 

 

 

 

Genți de tip sac în care îți încape orice  

La capitolul accesorii, se pare că la modă 

în 2020  sunt gentile de tip sac (bucket 
bags).  

Practice, dar chic în același timp, modelul 

acesta de genți poate fi purtat în fiecare zi, și la birou și 

când ieși în oraș. Le vei găsi în mai multe mărimi, așa că îți poți alege și un model 

suficient de încăpător dacă ești fana genților oversize. 
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Și apropo de viruși: v-ați fi imaginat cum poate arăta virusul care  dă atâta 

bătaie de cap omenirii în viziunea elevilor clasei a V-a A, care s-au „mobilizat” 

pentru orele de Jurnalism ținute online? Uite, cam așa arată!  

(Să lansăm un concurs???) 

 
 

ARIANA ONOFREI 

 

 

 
ARIANA ȘCHIOPU 

 

           
 

 
DANIEL STELUȚĂ 

 

 

DARIA JITARU 

 

 

 

 

ELENA IRIMIA 

 

 

MARIO MANGU 

 

 

 

RAREȘ VÎRLAN 

 

 
 

 

DARIUS AVRĂMIA 

 

BIANCA IFRIM 

 

 

 

ALEXANDRA STAFIE 

 

 
 

 

SARA VIERU 

 

 

ȘTEFAN LAVRIC 
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 

 
ELEVI CU MEDIA ANUALĂ 10 (ZECE): 
 1). Karina Crețu, clasa a V-a A 

 2). Elena Irimia, clasa a V-a A 

 3). Ștefan Lavric, clasa a V-a A 

 4). Delia Maria Pântea Zaharia, clasa a V-a A 

 5). Ariadna Samson, clasa a V-a A 

 6). Ariana Alexandra Șchiopu, clasa a V-a A 

 7). Sara Maria Vieru, clasa a V-a A 

 8). Teofana Mădălina Pavăl, clasa a V-a B 

 9). Briana Maria Manolache, clasa a V-a C 

10). Radu Mario Jucan, clasa a VI-a A 

11). Ecaterina Grigorescu, clasa a VII-a A 

12). Ștefania Pistinciuc, clasa a VII-a A 

13). Maria Apetrei, clasa a VII-a B 

 

PREMIUL ȘCOLII: Andreea Maftei, 

clasa a VIII-a A (9,98) 

 

DIPLOME DE MERIT:  

 
1). Daria Aaniței, clasa a VIII-a A (9,94) 

2). Irina Maxim, clasa a VIII-a A (9,93) 

3). Elisa Maria Arcip, clasa a VIII-a A (9,90) 

4). Andreea Maria Agapi, clasa a VIII-a A (9,87) 

5). Amalia Nicoleta Cara, clasa a VIII-a A (9,86) 

6). Sara Iustina Întorsură, clasa a VIII-a A (9,83) 

7). Ioana Diana Dascălu, clasa a VIII-a A (9,66) 

8). Angelica Nicole Cîrnăreasa, clasa a VIII-a A (9,57) 
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