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Mă bucur că ne putem reîntâlni şi în acest număr... Acum revista SMS MAGAZIN 
există cu adevărat şi poate fi numită oficial o revistă şcolară. Vreau să vă mulţumesc 
pentru sprijinul acordat până acum şi sper că veţi continua şi în viitor, deoarece ea există 
şi datorită vouă.

Apariţia revistei, în format tipărit, cu sprijinul revistei “Cutezătorii”, este, vorba 
doamnei profesor,  un vis care a devenit realitate şi, ca şi vechea revistă, reprezintă în 
continuare un mijloc de exprimare liberă a noastră, elevilor, dar şi un test de ambiţie şi 
lucru în echipă pe care noi am reuşit, cu multă muncă, să-l trecem cu uşurinţă. Secretul 
nostru: unitatea colectivului de redacţie (care înseamnă pentru noi o mare familie acum), 
interesul şi voinţa redactorilor de a realiza ceva inedit şi, mai ales, lucrul nostru în echipă.

Cred că  cel mai bine a exprimat gândurile noastre, ale colectivului de redacţie, Rareş, 
la lansarea oficială a revistei. Îmi permit să-l citez: „Ştim cu toţii că o picătură de 
iniţiativă ce cade pe suprafaţa unui univers în care <nu s-a întâmplat nimic> îşi 
transmite mesajul în cercuri magice, concentrice, acaparând interesul celor care ştiu 
Să îl înţeleagă. Aşa cum undele transmit mesajul în eter, aşa cum curcubeul uneşte 
pământul de cer, aşa cum cercurile revistei noastre adună valoare şi adevăr, aşa 
vrem să vă provocăm interesul de a ne citi şi de a veni cu propuneri de noi subiecte 
şi articole.”

În numele colectivului de redacţie, promit că vom scrie această revistă până când vom 
fi nevoiţi să o dăm mai departe următoarei generaţii. Vom asculta mereu toate sfaturile 
primite şi ne vom da silinţa să o facem cât mai interesantă de la număr la număr.

Vă prevenim însă că vă va plăcea cu siguranţă fiecare nouă apariţie. Nu folosim mesaje 
subliminale (pe scurt, ceva ce vă influenţează deciziile fără să vă daţi seama), dar cu 
siguranţă nu vă veţi mai opri din citit... poate din curiozitate (eu sunt o fire foarte curioasă 
de felul meu şi vă spun asta din proprie experienţă) , poate din plictiseală, poate pentru 
a o compara cu alte reviste şcolare sau poate chiar vă va interesa ”meseria” noastră de 
jurnalişti - care nu este deloc uşoară, dar ai o satisfacţie imensă după ce termini. În orice 
caz, vă va plăcea.

Aşteptăm şi contribuţia tuturor celor pasionaţi de acest domeniu deoarece nu se ştie 
ce talent putem găsi printre voi. Aşa că nu fiţi timizi şi contactaţi-ne, suntem mereu aici 
pentru a vă ajuta şi pentru a vă asculta propunerile. În acest număr veţi ”face cunoştinţă” 
şi vizual cu noi, cei din colectivul de redacţie. De acum ne veţi recunoaşte cu siguranţă 
(oricum, mulţi ne cunoşteau şi dinainte) şi veţi şti la cine să veniţi la nevoie.

De acum vă pot spune doar ”spor la citit în continuare!” Şi sper să vă placă noul număr.

Redactor-şef: Oana Macsim

ECOUL UNUI NOU ÎNCEPUT...
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PROIECTUL “ZIUA ŞTAFETEI – ACUM DECID EU!”

Roxana Airinei, clasa a VI –a B 

Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului semnifică aniversarea semnării Convenţiei 
cu privire la drepturile copilului, document semnat pe 20 noiembrie 1989. În România, Fundaţia 
„Terre des hommes” şi partenerii săi dedică această zi participării copiilor la „Ziua Ştafetei – 
acum decid eu”

Copiii şi tinerii participanţi îşi aleg şi explorează meseriile visate, având posibilitatea 
de a prelua ştafeta de la adultul profesionist din diverse domenii. Acesta este mentorul 
său, îi explică meseria sa şi îi cere părerea privitoare la problemele şi provocările cu care se 
confruntă zi de zi. Pe parcursul acestei experienţe, copiii experimentează, decid, înlocuiesc în 
mod concret profesioniştii la locul lor de muncă. Perioada de desfăşurare a activităţilor în care 
copiii experimentează meseriile visate este 18-21 noiembrie 2013.

Elevii claselor a VI-a B şi a VII-a A din şcoala noastră au trimis Fundaţiei “Terre des 
Hommes” mesajele lor pe tema dreptului copilului la libera exprimare şi participare (desene şi 
texte). Dintre ei, 20 au fost aleşi să participe la Ziua Ştafetei şi să afle “în direct” ce înseamnă 
sa fii mecanic, inginer proiectant, vânzător, bucătar, redactor/prezentator radio, designer 
vestimentar, jandarm, profesor, fotbalist. Elevii sunt Roxana Airinei, Andrei-Cătălin Rusu, 
Florin-Sebastian Lupu, Georgiana Pricop Georgiana, Petru Custrin, Cezar Muraru, Narcis Dediu, 
Laurenţiu Macovei, Andrei Grigoriu, Bogdan Săndulescu, Andrei Airinei, Alexandra Cidir, Erik 
Ciobanu, Georgian Cârşmariu, Marina Gavrilescu, Denisa Ṭipău, Alexandru Coţovanu, Eduard 
Martinuş, Andreea Moroşanu şi Isidor Gheorghieşi. Profesorii coordonatori din şcoală sunt 
Elena Paşcovici şi Doina Mihăilă.
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Mulţumim mentorilor care i-au ajutat pe copii: doamnele Sanda Ilişescu, Lena Pricopoaia, prof. 
Maria Luncăniţa şi Cristina Crăciun, Dorica Plăcintă, Georgeta Socol, domnii Marius Cocoş, colonel 
Ionel Postelnicu, Iulian Darabă şi Gabriel Drăgan.

101 AnTREPREnORI LA CLASă
Un PROIECT „GLObAL EnTREPREnEURShIP WEEk 2013” 
S-A DESFăŞURAT ŞI LA ŞCOALA GIMnAZIALă „MIhAIL 

SADOVEAnU”
Narcisa Moroşanu, clasa a VII-a A

În cadrul Proiectului Junior Achievement „101 antreprenori la clasă”, derulat în cadrul Global 
Entrepreneurship Week 2013, elevii claselor a VII-a A şi a III-a C, de la Şcoala Gimnazială „Mihail 
Sadoveanu”, Fălticeni, îndrumaţi de către doamnele profesoare Mihăilă Doina şi Filip Elena, s-au întâlnit cu 
directorul de marketing al firmei de medicamente Alevia, Creţu Monica.

Doamna Creţu a prezentat povestea lansării şi creşterii afacerii firmei Alevia, al cărui 
manager este domnul dr. Florin Mitocaru, accentuând aspectele care îi pot inspira şi educa pe 
elevi. Aceştia s-au dovedit deosebit de interesaţi de cele prezentate, punând numeroase întrebări 
despre firmă şi despre obiectul ei de activitate. Au întrebat: ce înseamnă a fi antreprenor, care 
dintre trăsăturile personale contează cel mai mult pentru succesul afacerii, cum a devenit antreprenor 
domnul doctor, care este povestea lansării afacerii sale, care sunt avantajele şi dezavantajele în această 
carieră, succesele şi eşecurile, ce sfaturi are pentru elevii care ar dori să îmbrăţişeze acest tip de afacere”.

La terminarea activităţii elevii şi-au manifestat dorinţa de a vizita firma Alevia, în cadrul săptămânii 
„Şcoala altfel: Să ştii mai multe să fii mai bun”.
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28 OCTOMbRIE - ZIUA MOnDIALă A JUDO-ULUI
Tudor Deleanu, clasa a VII-a C

În 1999, la Clubul elevilor şi copiilor din oraş, a luat fiinţă o secţie de judo, condusă de domnul director 
al şcolii noastre, profesor Liviu Daniel Deleanu, un împătimit al acestui sport şi posesor al centurii negre. Din 
anul şcolar 2000/2001, secţia de judo a şcolii s-a afiliat la FRJ, iar de atunci, membrii ei participă an de an la 
concursuri şi câştigă premii importante, dintre care amintim 12 participări la finalele Campionatului Naţional 
de judo. Printre elevii superpremiaţi se numără şi un coleg din clasa noastră – a celor de la SMS MAGAZIN: 
Ştefan Jora, din clasa a VII-a B. Echipa a obţinut locul al III-lea la Concursul Naţional din 2013.  Deoarece 
pe 28 octombrie s-a născut fondatorul acestui sport, Jigoro Kano, această zi a fost declarată Ziua mondială 
a judo-ului. Am serbat-o şi noi, cum se cuvine, cu invitaţi de seamă şi cu o demonstraţie…pe cinste!
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ZILELE ŞCOLII – PRILEJ DE SăRbăTOARE
Ca în fiecare an de ceva timp încoace, în luna noiembrie sărbătorim „Zilele Şcolii „Mihail Sadoveanu”, prilej 
cu care desfăşurăm numeroase activităţi, atât la nivel de clasă, cât şi în comun. Iată câteva dintre ele:
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COnCURSUL „MISS LIZUCA”
Emilian Anton, clasa a VII- C

O manifestare tradiţională a spiritului sadovenian în şcoala noastră este şi concursul „Miss Lizuca”, 
iniţiat acum mulţi ani de doamna Adriana Baldazar, fostul profesor – bibliotecar al şcolii, care constă 

în prezentarea unui monolog inspirat de personajul 
Lizuca, din povestirea Dumbrava minunată, monolog 
interpretat de eleve din clasele I şi a II-a. Nu aveţi 
idee câtă pasiune şi cât suflet au pus micile noastre 
colege,
deşi cele de clasa I încă nu ştiu să citească povestea.  
Juriul a fost format din  membrii ai Consiliului şcolar 
al elevilor şi din foste premiante ale concursului, şi, 
oricât de obiectiv ar fi vrut să fie, nicio Lizucă nu 
a rămas fără premiu: pentru interpretare, pentru 
costumaţie, pentru originalitate…
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COnCURSUL InTERŞCOLAR „SADOVEnIAnA” 
ediţia a II-a

Ştefan Constantin, clasa a VII-a B

Pe 30 noiembrie 2013, în cadrul „Zilelor Şcolii”,  am găzduit ediţia a doua a Consursului interşcolar 
“Sadoveniana”, la care au participat peste 100 de elevi reprezentând 9 şcoli gimnaziale din: Fălticeni, 
Fântâna Mare, Brăieşti, Petia şi Bogdăneşti. Concurenţii au parcurs două probe, una teoretică, cu întrebări 
legate de viaţa, opera şi personajele sadoveniene, şi o probă artistică, care a constat  în punerea în scenă 
a unor momente memorabile din creaţia literară a scriitorului Mihail Sadoveanu. Fiecare echipaj susţinător 
al probei teoretice a fost compus din câte patru elevi, numărul „artiştilor” fiind variabil. Şcolile invitate au 
venit cu susţinători, care le-au făcut o binemeritată galerie.

În urma deliberării, juriul, format din câte un profesor 

din fiecare şcoală participantă şi prezidat de domnul profesor 

Niculae Sturzu, preşedintele Asociaţiei Culturale „Grigore 

Vasiliu Birlic” a acordat următoarele premii: 
Pentru proba teoretică

Z  Premiul I, Şcoala Gimnazială Brăieşti; Premiul 

II: Şcoala Gimnazială  „I. Ciurea”, Fălticeni; 

Premiul III: Şcoala Gimnazială  „I. Irimescu”, Fălticeni;

U 
Menţiuni: Şcoala „M. Sadoveanu”, Fălticeni, 

Şcoala Bogdăneşti, structura 2, Şcoala 

Gimnazială Petia, Buneşti, Şcoala „Al. I. Cuza”, Fălticeni, 

Şcoala Bogdăneşti, structura 1, Şcoala „Ion Muceleanu”, 

Fântâna Mare.

 Pentru proba artistică

Z Premiul I: Şcoala „I. Irimescu”, Fălticeni; 

Premiul II: Şcoala „I. Ciurea”, Fălticeni; 

Premiul III: Şcolile Gimnazială „M. Sadoveanu” Fălticeni 

şi „I. Muceleanu”, Fântâna Mare

U Menţiuni: Şcoala Gimnazială Brăieşti, Şcoala 

Gimnazială Bogdăneşti 2, Şcoala Gimnazială 

Bogdăneşti 1, Şcoala Gimnazială Petia, Buneşti, Şcoala „Al. 

I. Cuza”, Fălticeni.

Concursul face parte dintr-un proiect educaţional iniţiat de doamna profesor Cristina 
Stoleriu şi s-a bucurat de un real succes. Elevii participanţi au beneficiat şi de o 

discotecă, ce s-a dovedit, din păcate, prea scurtă…
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PROGRAMUL „ŞCOALA DUPă ŞCOALă”
Bianca Irimia, clasa a VII-a B

În acest an şcolar, în unitatea noastră funcţionează două clase 
pregătitoare:  a Fluturaşilor, profesor învăţământ primar Cecilia Baciu, 
şi a Albinuţelor, profesor Mihaela Mărian. Dintre elevii înscrişi, 15 au 
optat pentru programul „Şcoala după şcoală”(After school), program pe 
care doar noi îl oferim , gratis, părinţilor care nu-şi pot lua copiii acasă 
mai devreme de ora 15. Astfel, de la 12 la 15, prichindeii din cele două  
clase beneficiază de un pachet de servicii deosebit de ofertant. 10 
cadre didactice care predau la ciclul gimnazial şi cele două învăţătoare 
au pregătit opţionale variate, care vin în întâmpinarea dorinţelor 

părinţilor şi elevilor, cum ar fi: „Repovestind poveştile” – doamna profesor Cristina Stoleriu, „Cântecele 
copilăriei” – doamna profesor Maria Luncăniţa, „Prin joc ne educăm” – doamna profesor Cristina Crăciun, 
coordonatorul GTL „Aripi în Europa”, „Judo prin joc” – domnul director, Liviu Deleanu, „Teatru pentru copii” 
– doamna profesor Olimpia Apetrei, precum şi dans modern – doamna profesor Daniela Moroşanu, limba 
franceză – doamna profesor Elena Paşcovici, „Ce pot bine face două mâini dibace” – doamna profesor Doina 
Mihăilă, „Lumea cărţilor” – doamna bibliotecar Doriana Stan. Este foarte important de precizat că aceşti elevi 
beneficiază şi de serviciile doamnei profesor 
psiholog Lăcrămioara Anichiforesei. Dacă 
aţi putea fi prezenţi, măcar odată, la aceste 
activităţi… Colegii noştri mai mici sunt în 
culmea încântării şi niciunul  nu vrea să plece 
acasă atunci când vin părinţii după ei. Unde 
mai pui că, deoarece se serveşte şi masa 
– prin implicarea doamnei Dana Bendescu, 
patroana motelului Stibina, până şi copiii 
iniţial mofturoşi  au devenit mâncăcioşi, 
spre surprinderea părinţilor!

1 DECEMbRIE – ZIUA nAŢIOnALă
Doina Cojocaru, clasa a VII-a B

Şi în acest an, sărbătorirea Zilei Naţionale a fost un prilej de bucurie pentru elevii şcolii noastre. 
La iniţiativa Consiliului Şcolar al Elevilor, am declanşat campania „Iubesc România”: ne-am confecţionat 
steguleţe tricolore, pe care le-am purtat cu bucurie la piept începând cu 29 noiembrie, ne-am întâlnit în Sala 
de sport şi festivităţi, l-am ascultat pe domnul profesor de istorie Ovidiu Moroşanu, am dansat… fiindcă 
aniversarea celor dragi se sărbătoreşte totdeauna printr-o petrecere!

Şi pentru că veni vorba, ştiaţi că…
România a avut, de-a lungul istoriei sale, şase imnuri naţionale:
1. Marş triumfal şi primirea steagului şi a Măriei Sale Prinţul Domnitor este titlul imnului României 

între anii 1862 şi 1864. În 1862, compozitorul Eduard Hubsch a câştigat cu această piesă concursul 
instituit pentru a desemna imnul Principatelor Unite Române.

2. În anul 1881, cu prilejul desemnării la tron a regelui Carol I, poetul Vasile Alecsandri a scris textul 
imnului regal român. Acesta s-a cântat, în mod oficial, pentru prima dată în România, în anul 1884, 
la ceremonia de încoronare a regelui Carol I şi a primit titlul Trăiască regele.

3. Zdrobite cătuşe a fost imnul naţional al Republicii Populare Române între anii 1948 şi 1953. Versurile 
îi aparţin lui Aurel Baranga, iar muzica lui Matei Socor.

4. Te slăvim Românie, a fost imnul naţional al Republicii Populare Române între anii 1953 
şi 1077. Versurile au fost scrise de Eugen Frunză şi Dan Deşliu, iar muzica a fost 
compusă de Matei Socor.

5. Trei culori a fost imnul naţional al României înainte de revoluţia din 1989. Este bazat 

nOUTăŢI... nOUTăŢI... nOUTăŢI... nOUTăŢI... nOUTăŢI...
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pe cântecul patriotic cu acelaşi titlu şi aceeaşi muzică, compus de Ciprian Porumbescu, dar cu un 
text modificat. Imnul descria steagul României. De-a lungul istoriei, culorile au rămas la fel, numai 
poziţia sau proporţia lor s-au schimbat.

6. Deşteaptă-te, române! Este, din anul 1990, imnul naţional al României. Muzica are un autor 
necunoscut. Versurile îi aparţin poetului Andrei Mureşanu (1816 – 1963). Poemul, intitulat Un 
răsunet, redactat şi publicat în timpul Revoluţiei de la 1848, a fost pus pe note în ziua în care 
autorul l-a recitat câtorva prieteni braşoveni, fiind cântat pentru prima oară la Braşov, într-o 
grădină din cartierul Schei.

(RE)LANSAREA REVISTEI SMS MAGAZIn
Rareş Axinte, clasa a VII-a B

„Un vis devenit – de fapt redevenit - realitate” – aşa a numit 
doamna profesor Cristina Stoleriu, coordonatorul nostru, această 
revistă şcolară. Povestea ei a început de mult, cu alţi elevi pasionaţi, 
şi, pentru o vreme, s-a oprit. Acum însă, revista noastră e devenit o 
realitate concretă, care poate fi ţinută în palme şi poate fi lipită de 
suflet. Ca să ne dăm importanţi, am ţinut neapărat să facem şi o lansare 
oficială, la care să participe elevii şi cadrele didactice ale şcolii, dar şi 
presa locală. Am ales ziua de 18 decembrie, iar Moş Crăciun (Cezar, cel 
cu horoscopul) a împărţit din sacul lui reviste colegilor şi profesorilor. 
Fiecare dintre noi, membrii colectivului de redacţie, am prezentat 
rubricile şi, mai important, am spus ce ne-a motivat în realizarea lor, 
deschizându-ne sufletul în faţa întregii şcoli. Am fost foarte aplaudaţi. 
„Colegii” noştri mai mari, reprezentanţii mass-media locale, au fost 
foarte încântaţi şi au scris laudativ despre noi  în publicaţiile la care 
lucrează.
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Dintre sute de catarge…, unul nu s-a frânt. Eminescu este reperul 
statornic al trăiniciei noastre pe pământul vechii Dacii.  Citit şi iar 
citit, Eminescu spune o poveste fiecăruia dintre noi. De fiecare dată 
alta. La fiecare vârstă alta. Pentru fiecare alta. La aniversarea lui, noi, 
elevii clasei a VII-a B, ne-am hotărât să-i învăţăm câte o poezie. Nu 

Elevii clasei a VI-a B, ajutaţi de doamna profesor 
diriginte Elena Paşcovici, au desfăşurat proiectul „Invitaţie 
la lectură” – proiect în care elevii citesc, apoi prezintă 
colegilor din şcoală cărţile citite, dar nu sub formă de 
rezumat, ci de joc şi desen. Semestrul acesta au fost invitaţi 
doamna profesor bibliotecar Doriana Stan, domnul profesor 
de limba română Cătălin Iftimoaia şi elevii din clasa a V-a C.

Sala „Pictor Aurel Băieşu” a 
Muzeului „Ion Irimescu din 

Fălticeni a găzduit, începând cu 
6 decembrie, expoziţia „Galeria 

Micului Prinţ”, în care elevi 
talentaţi din oraş şi-au expus 
creaţiile plastice. Redactorul 

nostru şef adjunct s-a numărat 
printre expozanţi.

ŞI ALTELE…

Elevele Georgiana Pricop  din 
clasa a VI-a B şi Narcisa Moroşanu 

din clasa a VII-a A au fost declarate 
câştigătoarele concursului de desene 

organizat sub egida Carrefour.

DE ZIUA LUCEAFăRULUI…

din cele foarte cunoscute. Astăzi, pe 15 ianuarie, în 
clasa noastră am respirat Eminescu. Iar dacă vocile 
ne-au tremurat, Poetul o să ne ierte. 28 de elevi i-au 
recitat creaţiile, 28 de suflete au vibrat de armonia 
versurilor lui, 28 de suflete au simţit mândria de a 
fi fiii poporului care l-a născut. LA MULŢI ANI DE 
NEUITARE, DOMNULE EMINESCU!

Bianca Mărian, clasa a VII-a B
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    COMOARA DIN SUFLET

Copilăria…atât de mult cântată de mii şi mii de 
oameni. De ce am ales să vorbesc despre ea? Pentru 
că fiecare dintre noi trăieşte cu atâta intensitate şi 
candoare această primăvară plină de miracole, care 
este ca un şuvoi de apă vie ce izvorăşte limpede şi 
curat din adâncurile fiinţei noastre, plin de dragoste, 
de bunătate, de frumuseţe. Copil fiind, încerc să 
trăiesc această perioadă din plin, să o împart cu 
prietenii şi cu toată natura.

Pentru mine, copilăria este o lume plină de 
armonie, o lume din care răutatea, invidia, indiferenţa 
au fugit speriate, ca un stol de vrăbii speriate de 
râsul cristalin al unui copil. Este vârsta la care orice 
om dă voie imaginaţiei să-i îndeplinească visurile şi 
are dreptul la orice! 

Mie florile îmi vorbesc, pe mine păsările mă 
salută…Sora - Soarelui mă întreabă unde merg, 
Patrocle este lângă mine şi îmi spune să nu-mi fie 

frică…Dumbrava este plină de flori, păsări 
şi iepuraşi. Un bătrânel şi o bătrânică sunt 
în fruntea unor omuleţi mititei… Lângă 
ei – o domniţă din poveste! Este atât de 
minunat…

Acum mă caţăr în cireşul mătuşii Mărioara! 
Cireşe verzi sau coapte, cui îi pasă, dar atât de 
dorite şi gustoase…

Alerg pe pajiştea înflorită, sub aerul tare… Îmi 
place atât de mult aici, pe vârful muntelui…

– Heidi, Heidi ! mă strigă Peter.
Străzile întunecate ale Londrei îmi dau fiori 

reci. Deşi sunt prinţ, nimeni nu mă crede şi rătăcesc 
singur şi flămând, îmbrăcat în haine de cerşetor…

Acesta este miracolul copilăriei ! Prin joacă şi 
creativitate putem să descoperim şi să stăpânim 
lumea ! Visând curat, putem să ne clădim fericirea, 
fiindcă multe gânduri îndrăzneţe, multe invenţii au 
izvorât din sufletele copiilor, din ambiţia noastră de 
a ne vedea visul cu ochii !

Copilăria este una dintre cele mai nepreţuite 
comori, pe care  nimeni nu ne-o poate smulge din 
suflet, este vârsta unui paradis plin de o vrajă 
nedestrămată de cuvinte, în care fiinţele vorbesc 
toate într-o limbă de aur,  flori, păsări şi copii 
laolaltă. Copilăria este izvorul la care cred că ne vom 
întoarce mereu şi mereu cu drag, să ne potolim setea 
de bunătate, de perfecţiune şi de inocenţă.

COPILăRIA, LUMEA În CARE VISăM

PE ARIPI DE 
COLInDE

Maria Ligia Axinia, 
clasa a VIII-a C

De Crăciun ne străduim să fim mai buni,
Să-L întâmpinăm cum se cuvine pe Hristos,
Cu sufletul curat, cu ochii mari, senini,
Pentru a ne bucura de tot ce e frumos.

Nu e divin s-asculţi colindători
Ce se perindă-n grupuri pe sub geam?
Să vezi bunici ce-admiră, visători,
Pe-ai lor nepoţi, ce duc colindele din neam în neam?

Colindele, le cântă îngerii din cer
Şi sfinţii preamăresc Pruncul Cel Sfânt,
Copii, îngeri şi sfinţi înalţă „Leru-i ler”
Că s-a născut Iisus pe-acest pământ.

Aşa Cum e Crăciunul o mare sărbătoare,
Cu bucurie-n suflet, cu inima vibrând,
Aşa vă fie viaţa, o veşnică chemare,
Spre linişte, spre pace, colindele cântând.
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    COMOARA DIN SUFLET
Cum să nu ne placă jocurile ce pot părea celor 

mari  atât de banale, dar care sunt atât de iubite: 
baba-oarba, de-a v-aţi ascunselea, ţară, ţară, vrem 
ostaşi ? Ştiu că aceste jocuri nu le voi uita niciodată, 
iar cheful de joacă va rămâne viu în mine, oricât de 
mult aş creşte !

Pot să vorbesc despre copilărie şi să nu amintesc 
de vacanţele petrecute la bunici? Ştiu că acest lucru 
este arhicunoscut şi, desigur, deloc original, dar 
tărâmul magic al copilăriei mele cuprinde neapărat 
şi sătucul bunicilor, aşa cum este prezent în marele 
Univers.

Acolo, în satul bunicilor alergam desculţă 
prin iarba strălucitoare ca smaraldele, iar puful 
de păpădie plutea lin şi se transforma în stele 
căzătoare. În satul bunicilor zburam, micuţă fiind, pe 
umerii bunicului, chiar şi atunci când venea obosit de 
la coasă. În satul acela minunat, bunica ne aştepta cu 
ligheanul plin de plăcinte calde când ne adunam toţi 
copiii obosiţi şi flămânzi, seara, de la joacă…Serile 
sunt atât de frumoase sub bătrânul nuc ascultând 
târâitul ascuţit al greierilor…

Aceasta este copilăria, perfectă, plină de 
lumină şi de armonie. Deşi toate acestea pot părea 
învechite, pentru mine sunt trăiri extrem de noi, 
proaspete şi uluitoare.

Eu pot asemăna copilăria cu o mătase a naturii, pe 
care a brodat-o imaginaţia mea, în care se regăsesc 
iarba verde, macii roşii, pădurile arămii, uliţele albe 

troienite ca nişte întinderi fără sfârşit, copacii 
în care ne urcam pentru a fi mai aproape 

de cer, pentru a atinge norii… 
Cerul copilăriei este totdeauna 

împodobit de nori albi şi pufoşi, 
care ne fac semne cu mâna, 
făcând sş dispară orice urmă 
de frică şi îndoială. Ştiu că 
toate acestea se vor întoarce 

mereu, ori de câte ori le voi 

chema, ca să - mi însufleţească şi mai târziu viaţa 
de om mare, pentru că, păstrând în suflet copilăria, 
oamenii nu îmbătrânesc niciodată !

Am văzut până aici că această lume a copilăriei 
este o lume minunată, o lume cu jocuri şi cântece 
vesele, cu poveşti, cu soare, zmeie de hârtie şi creioane 
colorate. Pe lângă toate acestea, copilăria este şi o 
lume plină de taine, de mistere, de necunoscute care 
îşi aşteaptă răspunsurile…Ca nişte muguri omeneşti 
ce suntem, noi, copiii, pornim cu acest cadou pe care 
ni l-a oferit viaţa, ca să explorăm, descoperim noi şi 
noi bucurii, din care ne vom hrăni mai târziu. Este 
frumoasă, cât timp trăim emoţiile şi păţaniile ei cu 
puritate şi nemăsurată speranţă.

Uneori mă gândesc că şi un adult poate învăţa 
ceva de la un copil: cum să fie mulţumit fără un motiv 
anume, cum să zâmbească şi să ierte mai mult, cum să 
ceară ceea ce-şi doreşte sau cum să găsească totul 
în nimic.

Lipsită de griji, copilăria este vârsta cea mai 
fericită, o veritabilă şi imensă comoară, pe care o 
trăim plini de mirare şi speranţă. Este vârsta când 
toate grijile pier alungate de mângâierea caldă a 
mamei. Este un regat în care binele iese întotdeauna 
învingător şi aş vrea ca acesta să dureze toată viaţa!

Copilăria fiecăruia dintre noi este importantă şi 
pentru etapele următoare ale vieţii noastre, ea se va 
reflecta mereu în comportamentul şi visurile noastre 
de mai târziu, fiindcă cel ce are o copilărie luminoasă 
şi fericită îşi adună o comoară nesecată în care îşi 
găseşte mângâierea şi în cele mai dureroase clipe ale 
vieţii de adult.

Îmi doresc să trăiesc din plin miracolele acestei 
lumi, să le păstrez cât mai puternic întipărite în inima 
şi mintea mea, chiar dacă există în copilăria noastră 
un moment când uşa se deschide şi lasă să intre 
viitorul.

Magda Platon, clasa a VIII-a A
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Iasmina Ursan, 
clasa a VII-a B

ZIUA IUbIRII – DE                              SAU DE DRAGObETE ?

Valentin a fost un preot creştin care a trăit pe vremea împăratului roman Claudiu al II-lea. Acesta 
a purtat multe războaie şi era nemulţumit că bărbaţii preferau să stea cu familiile lor. De 
aceea a decis ca niciunul dintre soldaţii din Roma să nu se mai poată căsători. Valentin a cununat 
în secret multe cupluri, până a fost arestat. Deşi împăratul era dispus să-l ierte dacă renunţă la 
creştinism, Valentin a refuzat şi a fost condamnat la moarte. Până în ziua execuţiei, el a trimis 
scrisori de adio prietenilor săi, pe care le-a semnat scriind „Adu-ţi aminte de Valentin al tău.”

Deşi e … de import, sărbătoarea de VALENTINE’S DAY, din 14 februarie, 
a prins şi la noi. Îndrăgostiţii îşi dăruiesc cadouri care, de multe ori, constituie o 
alegere dificilă şi îi sperie pe cei doi. Iată câteva sugestii:

CE DăRUIESC FETELE:
	Căni cu mesaje potrivite;
	Rame foto cu fotografia persoanei iubite;
	Tricouri cu mesaje amuzante;
	Obiecte handmade;
	CD-uri cu muzica preferată;
	Brăţări unicat.

CE DăRUIESC băIEŢII:
	Buchete de flori;
	Clasicul trandafir roşu;
	Jucării de pluş;
	Dulciuri sub formă de inimioare;
	Produse cosmetice;
	Felicitări cu inimioare şi declaraţii 

de dragoste.
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ZIUA IUbIRII – DE                              SAU DE DRAGObETE ?

Dragobete („pupă fete”) era considerat fiul babei Dochia, o fiinţă parte omenească, 
parte îngerească, frumos şi nemuritor. Sărbătoarea Dragobetelui este o sărbătoare 
cu rădăcini slave de rit vechi, încetăţenită la noi de 170-180 de ani şi păstrată cu 
precădere în SV României. Pe 24 februarie, fetele şi flăcăii îmbrăcaţi de sărbătoare se 
întâlneau în faţa bisericii şi plecau prin păduri sau lunci după flori de primăvară. După 
ce aprindeau focuri pe dealuri, la ora prânzului, fetele se întorceau în sat alergând, 
urmărite de băieţii cărora le căzuseră dragi. Dacă erau ajunse de băiatul care le plăcea, 
fetele îl sărutau în văzul tuturor, Dragobetele fiind un prilej de a-ţi înfăţişa dragostea 
în faţa comunităţii.

Cred că cel mai frumos cadou pentru toţi cei 
care cred că s-au îndrăgostit rămâne o poezie. 

Ca cea a Oanei (şefa)

Iubirea e un fluturaş,
Frumos, dar greu de prins.
Tu crezi că-l ţii în palmă,
Dar nici nu l-ai atins!

Te-am cunoscut în zile triste,
Când sufletul părea pustiu,
Şi chiar m-am ataşat de tine
Fără să vreau, fără să ştiu…

Şi-mi ştie inima curată
Doar ea şi numai ea,
Că aşa n-am mai simţit vreodată,
Eu recunosc în sinea mea.

Că mi-ai plăcut, e vina mea,
De te iubesc, e vina ta,
Acum iubesc ca niciodată – 
Să fiu eu cea vinovată?

Amintirea cea mai simplă
Care poate exista
Sunt doar vechile cuvinte:
Te iubesc, nu mă uita!!

Niciodată n-aş putea
Înlocui dragostea ta,
Niciodată n-aş lăsa
Ca cineva să mi te ia!

Iubirea e un fluture mic,
Ştiu, am mai spus, e greu de prins…
Când crezi că-l ţii în palmă,
El nu se lasă-atins!

Aşa cum florile zâmbesc
Când primăvara vine,
Aşa şi eu mă-nveselesc
Atunci când sunt cu tine.
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Construite în stilul murus dacicus, cele două 
fortăreţe dacice din Munţii Orăştiei au fost 
ridicate între sec. I î.Hr. şi sec I d.Hr. pentru 
apărare şi protecţie împotriva cuceririi romane. 
Rămăşiţele lor extinse şi bine păstrate prezintă o 
imagine a epocii Fierului, viguroase şi inovative. Din 
păcate, în ziua de astăzi, vânătorii de comori caută 
în zonă, pentru că  România duce lipsă de legislaţie în 
acest domeniu.

Cele şase fortăreţe – Sarmiasegetusa Regia, 
Lucani – Piatra Roşie, Costeşti – Blidaru, Costeşti – 
Cetăţuie, Căpâlna şi Băniţa, care au format sistemul 
defensiv al lui Decebal, fac acum parte din Patrimoniul 
Cultural UNESCO.

Cetatea Sarmisegetusa, capitala regatului dac, 
construită probabil la mijlocul sec. I î. Hr. Cuprindea în 
perimetrul său cetatea, zona sacră şi aşezarea civilă. 
După cucerirea Daciei, romanii au reamenajat cetatea, 
mărindu-i suprafaţa, fără a respecta însă traseul 
zidurilor dacice sau tehnica de construcţie a acestora. 
Zona sacră se afla la 100 m est de cetate, pe două terase, 
având sanctuare amplasate în plan rectangular şi 
circular. Aşezarea civilă se întindea pe câteva zeci 
de terase şi cuprindea grupuri de locuinţe, ateliere 
meşteşugăreşti, depozite, hambare, instalaţii de 
captare şi distribuire a apei potabile. Într-una 
dintre aceste locuinţe a fost descoperit celebrul vas 
cu ştampila „Decebalus per Scorilo”.

PARADISUL 
NOSTRUFORTăREŢE 

DACICE 
DIn MUnŢII 

ORăŞTIEI
Claudiu Zamfir, 
clasa a VII-a B

Sarmisegetuza Regia 

Cetatea Blidaru

Sarmisegetuza - Ulpia Traiana
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Prieteni 
fără grai

Iepurele de casă s-a obţinut cu 6000 de ani în urmă, prin domesticirea iepurelui de 
vizuină. Vestigiile arheologice confirmă domesticirea iepurilor în Spania, de unde s-au 
răspândit în Asia şi restul Europei.

Domesticirea şi crearea sistemelor de creştere şi selecţie au condus la modificarea 
caracteristicilor biologice (creşterea prolificităţii), dar, în schimb, a scăzut rezistenţa 
la boli.

Aspectul exterior, rase şi dimensiuni
Ca aspect general, făcând abstracţie de multitudinea de rase, iepurele este 

înzestrat cu urechi lungi, ascuţite la vârf şi late la baza şi culcate pe spate, fiind ridicate 
la orice zgomot perceput. Capul este ovoidal din profil, alungit, cu un botic lat şi bine 
evidenţiat. Ochii mari, rotunzi, migdalaţi, de culori variate în funcţie de rasă, prezintă 
mişcări ample, ceea ce-i permite iepurelui să vadă în orice direcţie. Buza superioară 
este despicată pe linia mediană, fiind una dintre particularităţile speciei. Corpul este 
atât lung cât şi lat, cu un piept adânc şi spate lat. Musculatura membrelor posterioare 
este foarte bine dezvoltată, punând în evidenţă o coapsă generoasă. Labele membrelor 
posterioare sunt mult mai bine dezvoltate şi mai late în comparaţie cu cele din faţă. 
Coada este scurtă, musculoasă, stufoasă şi purtată aproape întotdeauna ridicat. Spre 
deosebire de alte rozătoare, iepurele nu-şi poate folosi gheruţele (5 în faţă şi 4 în 
spate) pentru a se prinde.

Aspectul blăniţei variază în funcţie de sezon. Astfel, iarna ea este deasă şi moale, 
iar vara este lungă şi mai rară. Coloritul acesteia este extrem de variat, găsindu-se în 
diferite nuanţe şi modele, specifice fiecărei rase în parte.

UREChEAŢII DE 
LÂnGă TInE
Oana Marina Macsim
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ThE CREW
Dezvăluit la E3 2013, The Crew este un joc cu maşini ce încearcă să elimine pe cât posibil limitările 

genului: jucătorii nu vor avea la dispoziţie obişnuitele trasee predefinite sau o porţiune geografică limitată 
pentru explorare. În schimb, aceştia vor putea traversa întreaga suprafaţa a Statelor Unite ale Americii, 
cu toate drumurile şi autostrăzile aferente. Bineînţeles că nu o vor face singuri, numele jocului sugerând 
principala sa caracteristică: posibilitatea de a aborda The Crew alături de prieteni, în echipe ce se vor putea 
întâlni şi confrunta pe imensa hartă din joc.

DIAbLO III: REAPER OF SOULS
Criticile primite de Diablo III au stat la fundaţia viitorului Reaper of Souls, echipa de la Blizzard fiind 

determinată să corecteze neajunsurile jocului original 
prin intermediul acestui expansion. Pe lângă îmbunătăţirile 
sistemelor iniţiale şi modificările de gameplay, principalele 
noutăţi cu care Reaper of Souls face cu ochiul sunt un 
nou act al poveştii (cel de-al cincilea), în care în luminile 
reflectoarelor va ieşi Malthael, Îngerul Morţii, precum 
şi o nouă clasă de personaje - Crusader-ul. Cei care nu 
doresc să mai fie limitaţi de necesitatea de a fi conectaţi 
la Internet în timp ce joacă vor putea apela la ediţia 
de PlayStation 4 a jocului, ce urmează să fie inclusă în 
pachetul Diablo III Ultimate Evil Edition.

ThE ORDER: 1886
The Order: 1886 este unul dintre titlurile care 

ne-a atras atenţia graţie prezentării la care am asistat 
anul trecut cu ocazia Gamescom 2013. Lipsa detaliilor 
suplimentare despre acest joc exclusiv pentru PlayStation 

4 ne-a determinat însă să-l plasăm totuşi în partea 
de jos a clasamentului nostru. Ce ştim totuşi 
pare destul de promiţător: vom avea parte 
de un third person shooter a cărui acţiune se 

PlayStation 4 şi Xbox One au fost deja lansate, înregistrând vânzări mult peste aşteptări, 
aspect care, împreună cu revenirea în prim plan a PC-ului ca platformă de gaming, oferă 
perspective încurajatoare pentru o industrie aflată într-un evident declin. Dovada o fac 
numeroasele jocuri ce urmează să fie lansate în cursul acestui an, parcă mai multe şi mai 

interesante ca niciodată.

Iată câteva dintre cele mai aşteptate jocuri pentru PC şi console programate pentru 2014:
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va desfăşura în Londra sfârşitului de secol al XIX-lea, o 
echipă de „vânători de fantome” moderni confruntându-
se cu atacuri supranaturale

METAL GEAR SOLID V: GROUnD ZEROES
În mod normal, un nou joc al seriei Metal Gear Solid s-ar fi plasat mult mai sus într-un astfel de clasament. 

Din păcate, Ground Zeroes nu este decât prologul lui Metal Gear Solid V, cu un timp limitat de gameplay. 
Chiar şi aşa, jucătorii vor avea ocazia de a se familiariza cu noile mecanici de joc (mediu open world, vehicule 
controlabile etc.), acestea urmând să fie duse la maturitate în The Phantom Pain, „grosul” experienţei Metal 
Gear Solid V, ce nu are încă o dată de lansare stabilită.

DRAGOn AGE: InQUISITIOn
După eşecul lui Dragon Age 2, echipa producătoare de la 

BioWare a luat o pauză prelungită, în încercarea de a nu mai 
repeta greşelile trecutului cu viitorul Dragon Age: Inquisition. 
Pentru început, sistemul de luptă va fi serios îmbunătăţit, 
modul de vizualizare tactic urmând a fi implementat în toate 
cele cinci versiuni ale jocului, şi nu doar în ediţia pentru PC 
aşa cum s-a întâmplat în titlurile anterioare. De asemenea, 
departamentului grafic îi va fi aplicat un upgrade evident, 
Dragon Age: Inquisition urmând să utilizeze motorul grafic 
Frostbite 3

 
MAD MAX
Mad Max este încă unul dintre jocurile pe care am avut ocazia să le vedem în spatele uşilor închise la 

Gamescom 2013, această prezentare fiind principalul motiv pe care l-am inclus în fruntea primei părţi a listei 
noastre de jocuri aşteptate în 2014. 
Acţiune open-world, lupte cu maşini, 
multiple moduri de a aborda situaţiile 
şi o prezentare grafică de excepţie: 
acestea sunt ingredientele cu care 
Mad Max va încerca să ne cucerească 
în cursul acestui an.

Răzvan Săndulescu, 
clasa a VII-a B

Jocurile pe care tocmai vi le-am 
arătat sunt şi în lista mea de dorinţe. 

Sper să vă placă şi vouă
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Mere coapte: sunt pline de vitamine 
şi, făcute la cuptor, sunt de 10 ori mai 
delicioase. Se pot consuma cu nuci sau 
iaurt, cu miere sau umplute cu alte 
fructe: banane, stafide, portocale.

Cerealele: ca să eviţi să mănânci prea mult 
de sărbători, începe-ţi ziua cu cereale 
cu lapte, iar între mese, ronţăie-le pur 
şi simplu. Conţin fibre şi te ajută să ai 
o digestie corectă, să ai energie şi să 
mănânci fix cât trebuie, nu mai mult.

Popcorn: cercetătorii susţin că acesta 
conţine chiar mai mulţi antioxidanţi 
decât fructele. Mai mult de atât, are 

puţine calorii şi este săţios, ceea ce îl 
face ideal pentru gustările dintre mese. 
Mare grijă însă cu sarea!

Seminţele: pentru că simţi nevoia să ronţăi 
foarte mult în această perioadă, alege o 
gustare sănătoasă. Seminţele de dovleac 
sunt excelente, mai ales dacă le prăjeşti 
chiar tu şi nu pui prea multă sare.

Fructele uscate: sunt sănătoase şi 
excelente, dacă ai nevoie de o doză 
de energie. Îţi conferă senzaţia de 
saţietate şi te ajută să-ţi menţii apetitul 
sub control.

DOCTOR SMS
5 GUSTăRI SănăTOASE PEnTRU IARnă

Rareş Cireş, clasa a VII-a B

Dacă pe timpul verii simţeam nevoia să mâncăm un fruct răcoros sau o îngheţată, pe timp de 
iarnă organismul nostru cere altfel de gustări. Iată ce ne recomandă nutriţioniştii să ronţăim 
pentru energie şi o stare de bună dispoziţie:

(din lumea celor 
care nu cuvântă)

	 Furnicile nu dorm niciodată? Cu toate acestea, în zorii 
zilei, ele se întind asemenea oamenilor, pentru a se dezmorţi.

	Bufniţele sunt singurele păsări care pot distinge culoarea albastră?
	Lungimea unui elefant este egală, aproximativ, cu lungimea limbii unei balene 
albastre, iar limba unei balene albastre este mai grea decât un elefant adult?
	Rareori o pisică miaună la o altă pisică? Mieunatul este folosit doar pentru 
comunicarea cu oamenii.
	Pinguinii se întorc în acelaşi loc, la acelaşi cuib şi la acelaşi partener în fiecare an?
	Albinele produc singura hrană din lume care nu se strică: mierea?

	 Un şobolan poate rezista fără apă mai mult timp decât o cămilă?
	 Pisicile au peste 100 de corzi vocale, pe când câinii au numai 10?



Nr. 2, serie nouă, semestru I, 2013 - 2014 19

Nouă, copiilor, ne place joaca. Dar 
şi oamenilor mari; altfel, nu se explică de ce au 
inventat tenisul şi îl practică cu atâta pasiune. Aţi 
auzit de Roger Federer? Dar de Rafael Nadal, de 
Novak Djokovick? Aceştia sunt trei mari campioni, 
toţi foşti sau actuali lideri ai clasamentului A.T.P. 
Clasamentul A.T.P. este clasamentul întocmit de 
Association of Tennis Professionals, în traducere 
liberă Asociaţia Jucătorilor de Tenis Profesionişti. 
Cred că este important să ştiţi că primul lider al 
clasamentului A.T.P. a fost un jucător 
 român, Ilie Năstase. Mai apoi, acesta a 
devenit preşedinte al Federaţiei Române de Tenis. 
Dacă vreţi să ştiţi ce este Federaţia Română de 
Tenis o să aflaţi că este instituţia care se ocupă cu 
organizarea turneelor de tenis la noi în ţară.

Dar aceşti mari campioni despre care v-am 
vorbit nu s-au născut campioni şi nici adulţi, ci mai 
întâi au fost copii ca şi noi şi au început să joace tenis, 
la început în joacă, iar mai apoi, au fost descoperiţi 
de antrenori care au văzut în ei viitorii campioni, 
îndrumându-i pe calea performanţei.

Dar am vorbit atât de mult despre oameni 
şi am uitat să vă povestesc despre joc. Tenisul se 
joacă pe un teren dreptunghiular cu laturile de 
aproximativ 24 şi 8 metri, împărţit în două jumătăţi 
egale de un fileu cu înălţimea de 91,4 de centimetri la 
centru şi 107 de centimetri la marginea terenului. Se 
joacă cu mingi de aproximativ 65 milimetri diametru 
şi greutatea de 56 de grame. La joc participă doi 
jucători care stau de o parte şi de alta a fileului. 
Pe rând, fiecare dintre jucători pune mingea în joc 
trimiţând-o în terenul adversarului. Câştigă punctul 
jucătorul care trimite fiecare minge care a căzut 
o dată în terenul lui, înapoi în terenul adversarului. 
Cine face patru puncte câştigă un ghem, cine face 

şase ghemuri câştigă un set, cine câştigă două seturi 
din trei, sau trei din cinci, va câştiga jocul.

Acum este momentul să vorbesc şi despre 
mine. Tenisul este, după cum v-aţi dat seama, 
pasiunea mea. Am început să joc tenis de la vârsta de 
7 ani, iar de la 9 ani particip la competiţii. În primul 
an, nu am reuşit să câştig nici un meci din cele cinci 
turnee la care am participat, dar nu am renunţat şi, 
în anul următor, la 10 ani, am câştigat primul meu 
meci într-o competiţie oficială. În 2012 am reuşit
să câştig primul meu trofeu: Cupa „Pişta Enăşescu” 
la Botoşani, la categoria copii de 12 ani, am ajuns în 
finalele concursurilor şi am obţinut locul al II-lea la 
Cupa
Memorialul „Gheorghe Schmidt” Zalău, Cupa „Kober” 
Piatra Neamţ, Cupa „Roman Muşat”, Roman şi Cupa 
„Interconti” la Suceava. Anul 2013 a fost, pentru 
mine, anul succeselor: trofeul la Cupa „Interconti”, 
Suceavam-a promovat în finala concursului „ 
Trofeele Katten” otganizat la Comăneşti. Dar, cum în 
sport, ca urmare a suprasolicitării organismului, mai 
devreme sau mai târziu, apar şi accidentările, în luna 
mai am avut primele accidentări, care mi-au încetinit 
procesul de pregătire şi au redus participarea la 
concursuri.

Cu toate acestea, sunt hotărât să nu renunţ 
la tenis şi să-mi urmez visul de a deveni jucător 
profesionist. Ştiu că visul meu se poate realiza doar 
prin muncă, ambiţie, perseverenţă. Voi continua să 
muncesc şi sper din tot sufletul să mi-l împlinesc.
Eu atâta am avut de spus. Aştept şi de la voi, dragi 
cititori, să ne vorbiţi despre pasiunile şi visele 
voastre prin intermediul revistei SMS MAGAZIN.

Ionică Mărincuţa, 
clasa a VII-a B

Pasiunea mea e... 
Tenisul
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(de data asta, teste…)

TEST DE PERSONALITATE

Oana Macsim

Testele de personalitate sunt la mare modă în ziua de azi. Unii dintre noi le rezolvă din pură curiozitate, 
altele din dorinţa de a se amuza, iar o a treia categorie se încumetă să răspundă la întrebările din teste din 
pură convingere. Tu din ce categorie faci parte?

Priveşte imaginea de mai jos şi alege copacul pe care îl preferi! Nu sta prea mult pe gânduri, ci alege 
primul desen, care îţi atrage atenţia în doar câteva secunde.

Dacă ai ales:
1. Eşti o persoană generoasă şi morală. Îţi place 

să te autoperfecţionezi, eşti foarte ambiţios 
şi ai standarde înalte. Uneori oamenii pot avea 
impresia că nu pot comunica cu tine prea uşor, 
însă nici ţie nu îţi este uşor să te accepţi aşa cum 
eşti. Ai capacitatea de a-i iubi pe cei de lângă 
tine cu adevărat, chiar şi când aceştia te rănesc. 
Puţini îţi apreciază eforturile la adevărata lor 
valoare.

2. Eşti o persoană amuzantă şi onestă. Eşti 
responsabilă şi îţi place să ai grijă de cei din jurul 
tău. Ai o personalitate plăcută şi oamenii capătă 
cu uşurinţă încredere în tine. Eşti inteligent 
şi găseşti repede soluţii la probleme. În plus, 
întotdeauna ai poveşti interesante de spus, pe 
care oamenii le ascultă cu plăcere.

3. Eşti inteligent şi te gândeşti la cei 
din jur. Eşti gânditor şi îţi place să 
fii înconjurat de oameni studioşi, 
asemenea ţie. Acorzi mult timp 
gândurilor legate de moralitatea 
celor din jur şi faci întotdeauna ceea 
ce este corect.

4. Îţi place să filosofezi şi ai o 
personalitate unică. Intuiţia este unul 
dintre atuurile tale, însă capriciile 
de care dai dovadă de multe ori nu 
sunt pe placul celor din jur. Pentru că 
aceştia nu te înţeleg, suferi adesea 
şi eşti dezamăgit. Îţi place să ţi se 
respecte spaţiul personal şi eşti 
emotiv. De asemenea, ai capacitatea 
de a-ţi dezvolta latura creativă şi 

vrei ca realizările tale să fie 
apreciate.

5. Eşti sigur pe tine şi îţi place să preiei conducerea. 
Ai o personalitate independentă şi te ghidezi în 
viaţă conform expresiei „Fac ce vreau în viaţă”. 
Ştii că te poţi baza pe propriile puteri, eşti 
capabil să îţi susţii opiniile şi îi sprijini pe cei dragi 
în tot ceea ce fac. Pentru că te cunoşti foarte 
bine, nu îţi este teamă să îţi urmezi visurile. De 
la cei din jur ai nevoie de onestitate, pentru că 
eşti suficient de puternic şi accepţi întotdeauna 
adevărul.

6. Eşti mărinimos şi sensibil. Te înţelegi bine cu 
cei din jur, aşa că ai mulţi prieteni şi îţi place 
să îi ajuţi ori de câte ori ai ocazia. În fiecare 
zi te gândeşti la ceea ce ai putea face pentru 
a te autoperfecţiona. Vrei să fii interesant şi în 
acelaşi timp simţi nevoia să fii iubit şi să oferi 
dragoste necondiţionată celor din jur, chiar dacă 
nu întotdeauna primeşti înapoi afecţiune.
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1). Ai un vocabular foarte avansat, eşti interesat de 
definiţia cuvintelor şi derivarea lor.

2). Eşti un foarte bun observator; eşti capabil să-ţi 
aminteşti detalii şi să faci multe legături între 
gânduri şi idei.

3). Eşti capabil să organizezi idei într-o secvenţă 
realistă.

4). Ai un matur simţ al umorului (de exemplu, foloseşti 
şi poţi răspunde la satiră şi la jocuri de cuvinte).

5). Eşti un cititor avid.
6). Eşti original, creativ, ai totdeauna idei unice.
7). Scrii lucrări, reportaje, povestiri etc.
8). Înţelegi punctul de vedere al autorului unei lucrări 

sau starea lui sufletească.

9). Îţi place să scrii; scrii pentru amuzamentul sau 
folosul personal.

10). Eşti capabil să vizualizezi şi să transpui imagini 
în formă scrisă.

11). Eşti curios asupra multor subiecte, îţi place să 
studiezi/cercetezi singur.

12). Utilizezi eficient cuvintele pentru a descrie/
comunica emoţii.

13). Înveţi uşor şi repede.
14). Eşti automotivat, ai nevoie de o minimă motivaţie 

externă pentru a îndeplini anumite sarcini; nu te 
dai uşor bătut când lucrezi la ceva.

15.) Îţi asumi responsabilităţi.
16). Duci lucrurile până la capăt.

VREI SĂ FII JURNALIST?

7. Eşti genul de persoană calmă, sensibilă şi 
înţelegătoare. Emani fericire în jurul tău şi ştii 
să îi asculţi pe cei din jur fără a-i judeca. Eşti 
deschis la ideea de a cunoaşte noi oameni şi de 
a trece prin experienţe noi. Rezişti cu succes 
la stres şi nu te îngrijorezi uşor. Ştii cum să îţi 
manageriezi timpul şi nu te abaţi niciodată de la 
task-urile pe care le ai de îndeplinit.

8. Eşti fermecător, energic şi amuzant. Personalitatea 
ta te face să fii în armonie cu Universul. Pentru 
că eşti spontan şi entuziast, accepţi provocările 

vieţii cu uşurinţă. De asemenea, îţi place să 
acumulezi cunoştinţe din cât mai multe domenii.

9. Eşti optimist şi norocos. Crezi în faptul că viaţa 
este un dar şi faci tot ceea ce este posibil pentru 
a te bucura de ea. Te mândreşti cu realizările tale 
şi eşti capabil de compromisuri pentru cei dragi, 
alături de care rămâi la bine şi la rău. Pentru tine 
paharul este întotdeauna pe jumătate plin, aşa că 
te foloseşti de fiecare ocazie pentru a învăţa şi 
a creşte.

Pentru că timpul trece iar ei, redactorii de acum, 
cresc şi (să nu le spuneţi încă), îşi vor lua zborul curând 
spre zările altor vise, e timpul să vă pregătiţi şi voi, 
cititorii, să-i înlocuiţi. De aceea vă propun un test 
care să vă verifice aptitudinile. Chiar dacă noi, cei de 
astăzi, vom pleca din şcoală, la alte şcoli sau la alte…
îndeletniciri, revista va rămâne mereu a voastră şi va fi 
mereu scrisă de elevi pasionaţi !

Deci:
Citeşte cu atenţie chestionarul de mai jos şi 

răspunde sincer, apreciind situaţia care corespunde 
adevărului folosind următorul punctaj:

• RAR: 1p.
• OCAZIONAL: 2p.
• FRECVENT: 3p.
• APROAPE MEREU: 4p.

Cristina Stoleriu, profesor coordonator

Se pot obţine maxim 64 de puncte. Cât de aproape este punctajul tău? Dacă este apropiat, 
vino la redacţia revistei, să …  te punem la probe!

(după M. Jingău, Copiii supradotaţi)
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1. Tăiem colile astfel încât să fie pătrate. Apoi le 
împăturim pe diagonală.

2. Tăiaţi cu foarfecele 3 linii paralele cu una din 
laturi, dar fără să mergeţi cu tăietura până la 
capăt. Când desfaceţi triunghiul mic, ar trebui 
să arate ca în poza următoare. Încercaţi, pe 
cât posibil, să faceţi tăieturile la distanţe 
egale.

3. Despăturiţi triunghiul şi poziţionaţi pătratul ca 
în poza următoare.

4. Rulaţi pătratul interior (cel mai mic) astfel încât 
să formeze un tub şi lipiţi cu bandă adezivă. 
De o parte şi de alta a ruloului ar trebui să fie 
2 triunghiuri goale.

5. Întoarceţi pătratul pe cealaltă parte şi rulaţi 
următorul pătrat interior, suprapunând 
colţurile. Lipiţi din nou cu bandă adezivă.

6. Repetaţi mişcarea de întoarcere, rulare şi 
lipire până când sunt unite toate fâşiile de 
hârtie.

7. Procedaţi la fel şi cu celelalte 5 pătrate de 
hârtie.

8. Luaţi 3 din bucăţile modelate şi suprapuneţi-le 
la un capăt, ca un bucheţel. Capsaţi. Faceţi la 
fel şi cu celelalte 3 bucăţi.

9. Capsaţi împreună la mijloc cele 2 modele 
formate anterior.

10. Capsaţi peste tot unde se întâlnesc braţele 
mari ale colilor (adică de 6 ori) ca să vă 
asiguraţi că fulgul îşi păstrează forma.

Cum se face
FULGI DE ZăPADă 3D

●Materiale necesare pentru fulgi de hartie 3D:
- 6 coli de hârtie grosuţă
- foarfece
- bandă adezivă transparentă
- capsator

Oana Macsim

2

4

6

8 9

3

5
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	Editura Polirom mizează pe două colecţii noi în 
2014: “Memoria” şi cea de jurnale de călătorie.

	Totodată, în colecţia Biblioteca Polirom va fi 
finalizată seria dedicată scriitorului Orhan 
Pamuk, iar accentul va cădea mai ales pe autorii 
din Orient, Africa şi Islanda, mai puţin traduşi 
în România.

	În 2014, editura Vellant va publica în limba 
română eseurile despre fotografie ale lui Susan 
Sontag din „On Photography”, precum şi un 
nou titlu al renumitului psiholog Oliver James, 
„Office Politics”.

	Colecţia „Pasărea Măiastră” se va îmbogăţi cu 
un nou titlu, ilustrat de această dată de Ileana 
Surducan - „Fata babei şi fata moşneagului”, de 
Ion Creangă.

	Pentru prima parte a anului 2014, editura Nemira 
le-a pregătit cititorilor cărţi vizând o gamă largă 
de preocupări, semnate atât de autori străini, cât 

şi de scriitori români dintre cei mai cunoscuţi. 
Din prima categorie face parte un nou volum 
al celebrului prozator britanic Julian Barnes, 
intitulat „Niveluri de viaţă”.

	De asemenea, în primele luni ale anului, va ajunge 
în librării “Istoria iubirii” de Simon May, o carte 
în care un cercetător din prezent porneşte într-o 
istorie pasionantă, pe urmele unui sentiment ce 
continuă să stea sub semnul misterului.

	Dintre autorii români care propun volume noi se 
numără Sebastian A. Corn, al cărui roman „Ne 
vom întoarce în Muribecca” va ajunge la cititori 
în primele luni ale anului. Totodată, editura va 
publica un nou titlu de Liviu Radu, „Golem, golem... 
şi alte povestiri fantastice”, căruia i se alătură 
„Senzoriada”, cartea lui Cristian Teodorescu.

Vă ŢInEM LA CUREnTVă ŢInEM LA CUREnT

CăRŢILE 
AnULUI 

2014

Bianca Bahnă, 
clasa a VII-a C
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MODA 
ŞI NOI

Anda Chelaru, clasa a VII-a C, 
Bianca Irimia, clasa a VII-a B

Vrei să fii la modă în 2014? Vezi care 
sunt tendinţele şi cum le poţi include în 
ţinutele tale de zi cu zi!
Anul 2014 nu aduce schimbări foarte mari în 

materie de modă, aşa că multe piese pe care le ai 
deja în garderobă vor putea rămâne la loc de cinste 
în următorea perioadă. Iată care sunt tendinţele 
cele mai hot!

Ce culori sunt la modă în 2014
În sezonul de toamnă-iarnă 2013-2014, designerii 

de modă au spus că „pink is the new black” şi au 
propus paltoane, rochii, încălţări în nuanţe de roz 
delicat. Deloc surprinzător, culoarea anului 2014, 
desemnată de Pantone, este „orhidee radiantă” sau 
„radiant orchid” - o nuanţă de mov cu subtonuri de 
roz şi fuchsia. Este o culoare veselă, optimistă şi 
feminină pe care te sfătuim să o incluzi în garderoba 
ta.

Primăvara 2014 va aduce, aşa cum era de aşteptat, 
pasteluri delicate - roz, albastru deschis, verde pal, 
etc - iar pentru la vară pariem pe culorile tari.

Ce haine vor fi la modă în 2014
În 2014, designerii continuă trendul masculin, 

care a început să ia amploare din 2013. Iarna 
aceasta purtăm în continuare paltoane masculine 
supradimensionate, costume din două piese cu 

pantaloni, cămăşi simple şi accesorii 
împrumutate din garderoba lui, precum 
papioanele.

La primăvară, fusta maxi va fi înlocuită 
de pantalonii maxi largi - blugi evazaţi, 

pantaloni din voal, pantaloni din stofă evazaţi.
Foarte trendy vor fi pantalonii cu dungă pe 

o parte, situaţi la limita dintre sport şi elegant. 
Vedete precum Kate Hudson şi Olivia Palermo i-au 
purtat deja pe covorul roşu.

Tricotajele rămân la modă şi în 
primăvara 2014
Favoritele sezonului rece, tricotajele, rămân 

la modă şi pentru primăvară si, de ce nu, şi pentru 
vara 2014. Cardiganul supradimensionat va fi foarte 
util în zilele mai rece sau în serile răcoroase. Dar 
va trebui să incluzi în garderoba de primăvară şi 
tricotaje uşoare, delicate, în culori pastelate. Rochia 
tricotată va fi printre senzaţiile primăverii.

Transparenţă strategică
Dacă ştii cum să porţi o ţinută transparentă astfel 

încât aceasta să nu fie vulgară şi să nu dezvăluie mai 
mult decât este necesar, înseamnă că ai înţeles ce 
vrea să transmită acest trend.

Inspiraţii din vestul sălbatic
Franjuri, pene şi imprimeuri ce fac trimitere la 

triburile restrânse se regăsesc în trendurile acestui 
an. Poartă un tricou simplu cu franjuri, o fustă lungă 
cu pene şi fulgi şi codiţe împletite cu panglici colorate 
şi vei avea un look perfect pentru noul an.

Imprimeuri cu efect de iluzie optică
Tehnica şi pasiunea pentru lumea digitală se 

evidenţiază şi în noile tendinţe ale lui 2014 şi îşi 
pune amprenta pe creaţiile marilor designeri. Aceste 
imprimeuri le regăsim pe toate piesele vestimentare.
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Află-ţi viitorul cu... 

CEZARDupă cum am promis în numărul trecut, ar fi trebuit 
să încep prezentarea fiecărei zodii din calendarul egiptean, 
conform datelor precizate. Deoarece informaţia este foarte 
bogată şi spaţiul tipografic nu ne permite, îţi propun să vii la 
redacţie cu un CD, iar noi îţi vom „arde” informaţiile, aşa cum 
le vei solicita.  Dar, ca să nu suferi după rubrica preferată, 
îţi ofer un zodiac mayaş, la fel de rar şi interesant. Deci:

Mayaşii, un popor care în primele secole ale erei noastre 
au creat o civilizaţie misterios de dezvoltată, erau maeştri 
în cercetarea corpurilor cereşti. Numărarea astrelor, 
astrologia şi observaţiile astronomice intrau în îndatoririle 
preoţilor. Calendarul mayaşilor împărţea anul în 18 luni, 
fiecare lună având 20 de zile. Mayaşii credeau că fiecare 
lună se află sub obladuirea unui zeu sau a mineralului care îl 
simboliza. Horoscopul mayaşilor este cunoscut ca „şirul celor 
18 pietre preţioase. Găseşte-ţi locul în următoarele zodii:

TURCOAZ: 02.02. – 21.02;
ONIX: 22.02. – 13.03;
DIAMANT: 14.03. – 023.04;
RUBIN: 03.04. – 22.04;
SAFIR: 23.04. – 12.05.
AGAT: 13.05. – 01.06;
CALCEDONIU: 02.06. – 21.06;
SELENIT: 22.06. – 11.07;
SMARALD: 12.07. – 31.07;
TOPAZ: 01.08. – 20.08;
JAD: 21.08. – 09.09;
CARNEOL: 10.09. – 29.09;
LAZURIT: 30.09. – 19.10;
OPAL: 20.10. – 08.11;
ACVAMARIN: 09.11. – 28.11;
CORAL: 29.11 – 18.12;
AMETIST: 19.12. – 07.01;
MALAHIT: 08.01. – 1.02.

Având în vedere că acest număr este dedicat 
semestrului I, încerc să sintetizez informaţiile pentru nativii 
acestei perioade, sperând că, pentru ceilalţi, va exista spaţiu 
în numărul viitor!

CARNEOL (10.09.-29.09): Întotdeauna se lasă conduşi 
de raţiune. Ştiu să treacă peste greutăţile vieţii folosindu-
se de inteligenţă. Deşi sunt inteligenţi şi direcţi, nu prea le 
place să facă confesiuni.

LAZURIT (30.09.-19.10.): Sunt caracterizaţi de 
bunăvoinţă. Înţelegători cu ceilalţi, nu vor fi niciodată 
roşi de ambiţii sau de dorinţa de putere, dar le place să 
fie adoraţi şi să li se facă complimente. În general, obţin 
foarte uşor succesele financiare şi învaţă foarte uşor, însă 
tot ce presupune o anumită rutină în rezolvare nu constituie Astrologul de serviciu, 

Cezar Munteanu

o plăcere pentru ei.
OPAL (20.10.-08.11.): Întotdeauna sunt 

gata de luptă. Ţelul lor este să-şi asigure 
o bună situaţie financiară, dar şi o poziţie 
socială înaltă. Sunt capabili să trăiască mari 
pasiuni. Se implică din tot sufletul, fără a se 
teme de consecinţe. Când nu au idealuri mari, 
se simt frustraţi. Sunt posesivi, dar loiali şi 
credincioşi.

ACVAMARIN (09.11.-28.11.): Au un 
caracter complicat şi o personalitate greu de 
descifrat. De obicei binevoitori, pot fi foarte 
încăpăţânaţi, dar asta îi ajută. Sunt

foarte buni prieteni. Nu dau importanţă 
banilor, dar, cu toate acestea, trăiesc bine.

CORAL (29.11.-18.12.): Sunt veseli, plini 
de energie şi foarte descurcăreţi. Sunt 
optimişti, uneori prea impulsivi, neluând în 

considerare riscurile. Nu le plac 
surprizele. În viaţa sentimentală 
se lasă conduşi mai curând de 

temperament decât de sentimente. 
Le place să trăiască clipa. Iubesc foarte 
mult animalele, pe care le îngrijesc cu 
devotament.

AMETIST (19.12.07.01.):
Întotdeauna se lasă conduşi de 

raţiune, sunt ambiţioşi şi plini de 
energie. Ştiu să aprecieze corect 
oamenii şi situaţiile. Inspiră încredere, 
dar sunt despotici. Îi ajută pe ceilalţi, 

dar se bazează doar pe propriile puteri. 
În problemele financiare şi sentimente sunt 
foarte prudenţi.

MALAHIT (08.01.-01.02.): Le place 
să fie încurajaţi de persoane bine dispuse. 
Au grijă să le arate celorlalţi doar părţile 
lor bune. Preferă să asculte confidenţe mai 
degrabă decât să vorbească despre ei. Se 
tem de schimbări, deoarece le este greu să 
se adapteze situaţiilor noi. Sunt sentimentali, 
dar ştiu să-şi aprecieze partenerul.

Continuăm în numărul viitor, 
sau… pe CD!
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1. Smiley - Acasă
2. Grasu XXL feat. Ami - Deja Vu
3. Passenger - Let Her Go
4. Dj Sava feat. Raluka - Aroma 

(special guest Connect-R)
5. Fly Project - Toca Toca
6. Connect-R - Noi Ne Potrivim
7. J Balvin - Yo Te Lo Dije
8. Andra feat Marius Moga - Atâta 

timp cât mă iubeşti
9. ADDA - Îţi Arăt Că Pot
10. What`s Up feat. DeMoga - La Muţti 

Ani
11. James Arthur - Impossible
12. Faydee - Can`t let go
13. Naughty Boy - La La La ft. Sam 

Smith
14. Elena feat. JJ - Până dimineaţa
15. Antonia feat. Puya - Hurricane
16. Avicii - Wake Me Up
17. Amna feat. What`s Up - Arme
18. Maitre Gims - Bella
19. Vescan feat. Kamelia - Piesa mea 

preferată
20. Lorde - Royals

Raluca Măria, 
clasa a VII-a C

1. Sevent Son
2. Interstellar
3. The woff of Wall Street
4. X-Man: Days of Future Part
5. The Ring 3 D
6. The Dark Tower
7. Robo Cop
8. Need For Speed
9. Mortal Combat: Leagacy II
10. Non – Stop
11. The illusionist
12. P.S. I love zou
13. My painted veil
14. My blueberry nights
15. My sassy girl
16. Two lovers
17. The reader
18. The curious case of Benjamin Button
19. The time traveler’s Wife
20. Dear John

Călin Ursuţu, 
clasa a VII-a C

TOP SMS

MUZICĂ

FILME 2013
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Aşa arătăm noi, cei care se ocupă de apariţia revistei tale preferate. 
Acum, că ne poţi repera pe holurile şcolii, te poţi mai uşor adresa nouă cu orice idee 

sau propunere.
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