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Numărul acesta va începe puţin diferit. E OK, nu vă speriaţi, nu vreau să intru în teorie 
literară. Vă spun doar că tema despre care voi scrie acum este una profundă şi metaforică. 
“Adolescenţi pe mare” de Nichita Stănescu si “Jucării” de Marin Sorescu sunt două poezii care 
m-au pus oarecum pe gânduri şi care m-au făcut să scriu aceste rânduri.

Pentru cei care nu ştiu, textele  reprezintă o metaforizare minunată a adolescenţei, iar apoi 
a copilăriei şi a vieţii de adult. Adolescenţa este întocmai ca o călătorie pe mare. O călătorie grea, 
lungă, anevoioasă, cu multe furtuni. Pe parcursul acesteia, ne schimbăm, atât din punct de vedere 
al gândirii cât şi fizic. Ne debarasăm uşor-uşor de jucării şi de jocuri. Intrăm într-o perioadă care 
ne pregăteşte pentru viaţa ce o vom duce după ce ne vom încheia, practic, copilăria. Si adolescenţa 
face parte tot din copilărie. Deşi vrem din ce în ce mai mult să ajungem independenţi, pe picioarele 
noastre, tot nişte copii suntem. Să fii adolescent nu e uşor. De multe ori şi pe mine mă trec fiorii 
la acest gând. 

MERGÂND PE VALURI, 
ÎN PICIOARE…

(sau despre literatură şi noi înşine)
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Oana Marina Macsim, redactor-şef

Problema este că nu alegem când şi dacă să pornim în “călătoria” noastră. Călătoria aceasta 
ne alege pe noi. Avem biletele deja pregătite. Viaţa nu ne omite pe niciunul. Tot ce noi putem face 
este să ne agăţăm de fiecare “rază de soare” care ne luminează drumul. Familie, prieteni, vise, idei, 
idealuri. Câteodată, chiar şi în cele mai grele momente, e de ajuns să ne gândim la idealul nostru, 
căci, dorind să-l atingem, ne vom concentra asupra lui, va fi salvarea noastră. Iar dacă nu un ideal, 
măcar o idee. Pentru că nu se ştie când o idee poate deveni o dorinţă, un vis sau chiar un ideal. Iar 
în momentele cu adevărat grele, când idealurile nu mai pot rezolva mare lucru, o persoană este de 
ajuns. Şi sunt absolut sigură că fiecare dintre noi are măcar o persoană care să-l facă să se simtă 
mai bine şi doar cu un simplu zâmbet, îmbrăţişare sau vorbă bună. Oricum, unica noastră destinaţie 
scrisă pe biletul nostru este un viitor strălucit. Din această călătorie o să aflăm multe. Vom învăţa 
ce e bine şi ce e rău, vom învăţa din greşeli sau chiar din întâmplările altora, vom învăţa să trecem 
peste probleme singuri. Vom învăţa de toate, pentru a ajunge oameni. Oameni cu un viitor, ca, mai 
târziu, să ajungem să formăm noi înşine oameni. Oameni care să ne calce pe urme.  

Şi apoi, într-o seară de toamnă târzie, când melancolia se accentuează cu fiecare frunză 
căzută, ne vom aduce aminte de aceste clipe şi vom ajunge să spunem şi noi că “ne lipsesc jucăriile” 
şi vom scăpa o lacrimă, sau un surâs, dar nici nu vom plânge, nici nu vom râde, “Pentru că noi suntem 
nişte oameni foarte mari/Şi nu mai e nimeni mai mare ca noi/Care să ne mângâie.”. Dar, până atunci, 
tot ce avem de făcut este să învăţăm să ne dăm seama la ce suntem cei mai buni (fiecare a venit 
în lume cu un scop, deci fiecare poate fi cel mai bun la ceva)  şi să ne croim încet-încet “insula 
maturităţii” pe care vom trăi apoi. 

Vreau să le urez multă baftă adolescenţilor, care şi-au luat “biletul” înaintea mea, iar 
generaţiilor care încă mai au timp să se joace, să nu se grăbească. Să-şi trăiască clipele de dinaintea 
“călătoriei” adunând cât mai multe amintiri, ca să aibă ce povesti apoi. Iar celor de vârsta mea, 
proaspeţilor adolescenţi, le urez cât mai mult curaj, ambiţie, voinţă şi putere. Pentru că doar o 
fărâmă de putere, proaspăt descoperită, poate face minuni. Iar acea fărâmă de putere o are 
fiecare. Depinde doar când şi dacă vor să o folosească. 

Vă doresc o călătorie cât mai uşoară. Iar dacă întâmpinaţi dificultăţi, amintiţi-vă că sunteţi 
tari şi că veţi reuşi. Amintiţi-vă că acolo, undeva, după toţi norii de furtună, există şi “raza” 
voastră de soare care vă va ambiţiona mereu să ajungeţi unde veţi dori. Iar partea buna este ca 
aceste “raze de soare” se află peste tot în jurul nostru, aşteptând să ne sară în ajutor. 

Mult noroc tuturor, iar celor de vârsta mea, le doresc în plus multă baftă la examene, căci 
şi ele reprezintă un obstacol dificil al adolescenţei. Toate cele bune! Ne vedem la finalul “călătoriei” 
noastre, cu cât mai multe veşti bune şi idealuri împlinite! 

P.S. Apropo de “raze de soare”... Uitaţi încă una, pentru revista noastră!
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La iniţiativa doamnei profesor Cristina Stoleriu, Consilierul educativ la şcolii (şi şefa noastră 
cea mare), cu ocazia „Zilelor şcolii” s-a lansat campania „Mândru de şcoala mea”, în cadrul căreia 
fiecare elev, din fiecare clasă, şi-a putut exprima sentimentele faţă de şcoala în care învăţăm 
printr-o compunere, o poezie, un desen, o fotografie… Aceste manifestări concrete ale aprecierii 
faţă de şcoală s-au  concretizat în câte un proiect al fiecărei clase, care a fost afişat în spaţiul 
expoziţional al şcolii,  jurizat de cadrele didactice şi membrii CŞE, apoi premiat. Afişul campaniei a 
fost creat la sugestia piticilor din clasa I A, clasa doamnei profesor Cecilia Baciu, care au desenat 
şcoala într-o inimioară de-a lor,  şi şi-a găsit un  loc de cinste,  pe peretele fiecărei săli de clasă. 
Deşi campania a ţinut  doar două săptămâni, de pe 17 până pe 28 noiembrie, suntem convinşi că 
acest afiş va rămâne mereu la vedere, alături de cel cu „Iubesc România”, din campania de anul 
trecut. 

Alegerea câştigătorilor a fost foarte dificilă. Ne-au ajutat şi invitaţii la cea de-a III-a ediţie 
a Concursului interşcolar „Sadoveniana”, şi reprezentanţii mass-media locală…  Unele clase au 
compus şi imnuri, cum ar fi clasele a V-a A şi a VI-a A. Înmânarea premiilor s-a făcut pe 17 
decembrie, cu gândul la Moş Crăciun. Iată proiectele premiate: 

Oana Macsim, clasa a  VIII-a B,
Redactor-şef
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De asemenea, doamna Consilier educativ a înmânat câteva cu totul neaşteptate Diplome 
de excelenţă elevilor care au ajutat la buna desfăşurare a activităţilor dedicate „Zilelor 
şcolii”, de care cei ce le-au primit s-au bucurat mai mult decât orice concurent: 

v	Clasei a VI-a A, pentru realizarea decorurilor celor două momente artistice;
v	Grupei SDS, clasele pregătitoare B şi C, pentru delectarea participanţilor la Concursul 

„Sadoveniana”;
v	Cântăreţilor din grupul vocal-instrumental, pentru atmosfera creată;
v	Fotoreporterului SMS Magazin, Ştefan Constantin, pentru efortul de a sta atâtea ore în 

picioare, cu camera de filmat şi cu aparatul foto în mâini.
        
 Laureaţii Marelui Premiu, elevii clasei a VIII-a C, şi-au scris pe palmele colorate motivele 
pentru care sunt mândri de şcoala lor. Iată câteva dintre ele:

SUNT MÂNDRU DE ŞCOALA MEA PENTRU CĂ:

v	„…văd alături de mine suflete care-mi sunt ca fraţii şi surorile” (Andra Chelaru)
v	„…aici găsesc libertatea de a merge ajutată şi îndrumată prin viaţă” (Andreea Grigoraş)

MARELE PREMIU: clasa a VIII –a C

Premiul I: clasele a VIII- a B şi a V-a A 

Premiul al II-lea: clasele a III-a A, a VI-a A şi  a V-a B 
Premiul al III-lea: clasele a IV-a C,  a VI-a B şi a VI-a C
Menţiuni: clasele I A, a II-a A, a V a C, şi a VII-a A
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v	„…există SMS MAGAZIN” (Sânziana Onofrei)
v	„…m-a învăţat ce este adolescenţa” (Andreea Gorea)
v	„…mi-am găsit cei mai buni prieteni” (Emilian Anton)
v	„…pentru că fac parte din ea” (Marian Dascălu)

 
Activitatea a continuat cu decernarea diplomelor celor 20 de elevi implicaţi în proiectul 
„Ziua Ştafetei”, apoi grupul vocal-instrumental al şcolii ne-a cântat colinde şi ne-a adus 
mai aproape de magia Crăciunului.
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    COMOARA DIN SUFLET
Creaţiile din acest număr fac parte din „produsele” care au alcătuit 

proiectele campaniei, precum şi din cadrul proiectului 
„Risipa de alimente în zilele noastre”

VERSURI PENTRU 
ŞCOALA MEA

Patricia Aniculăesei, clasa a VI-a B 

Când eram la grădiniţă
Eram mică, o fetiţă,

Azi sunt mare şi voioasă,
Şcoala-mi este valoroasă!

Tot mai mare am să cresc, 
Am să-nvăţ cum să citesc,
Cum să scriu, să socotesc, 
Pe părinţi să-i mulţumesc.

                                                                                 
Şcoala este minunată,

O amică-adevărată! 
Multe lucruri ne învaţă
Cum să biruim în viaţă!

PENTRU TINE, 
ŞCOALĂ
Andrada Hornung, 
clasa a VIII-a B

Şcoală, şcoală, dulce şcoală,
Spune-mi tu, te rog,
Mai este pe pământ vreun loc
În care totul are-un scop?

Te-aş întreba, discret şi copilăresc,
Cum faci ca atât de bine să cresc?
Eşti palatul din poveşti al învăţăturilor
Şi castelul minunat al culturilor.

Deşi tu taci, tăcerea ta
Este întruchiparea mea,
Fără nicio vorbă, nici un sunet,
Vibrezi în pieptul meu ca un răsunat.
Acum aş vrea să-ţi mulţumesc,
Personal şi ştrengăresc,
Că m-ai învăţat tot ce te-am rugat !

ŞCOALA MEA   
Ştefania Pistninciuc, clasa a II-a A  

Dimineaţa mă trezesc,  
Repede mă pregătesc,  

Iau ghiozdanul şi pornesc –  
Cu Ea trebuie să mă întâlnesc 1  

E prietena mea bună:  
Ea mă aşteaptă întotdeauna,  

Şi atunci când o zăresc,  
O salut şi îi zâmbesc.  

Nu-mi vorbeşte, dar eu ştiu  
Că m-ajută OM să fiu!  
E o şcoală de renume  

Ca ea nu găseşti în lume:  
„Mihail Sadoveanu” se numeşte,  

Cu ea tot Fălticeniul se mândreşte! 
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    COMOARA DIN SUFLET
MANIFEST RAP: 

RISIPA DE ALIMENTE
Flavian Savu, clasa a VIII-a C

Trebuie să ne gândim când aruncăm mâncarea
Deoarece pe altul îl macină răbdarea!
Să mănânce un colţ de pâine chiar şi în ploaie
În timp ce un grup de săraci mănâncă din gunoaie.

Despre asta-i vorba aici, despre risipă.
Despre cum altuia îi este frică
Să înceapă să cerşească din casă în casă
Cu gândul că nu poate să primească
Câteva firimituri…prin care să hrănească
Două surori şi-o mamă furioasă,
Pentru că îl trimite în fiecare zi
Să fure tot ce prinde, chiar şi de la copii,
Pentru că sunt mic, dar ştiu că adevărul doare
Deci, în concluzie, vă rog, nu aruncaţi mâncare!

FABULA RISIPEI
Nona Ghiorghieşi, clasa a V-a A

În ziua de…dar ce importă data?
Un biet caşcaval voi
A convorbi
Cu carnea macră:
- Mi se pare mie,
Vorbi cu îndrăzneală mare,
Soro, cât te mai ţine oare,
De ce nu te face mâncare?
- O, frate, nu te întrista
Că o să mai stau lângă tine
Că multe sandvişuri va înghiţi
Până ce m-ă va găti!
Eu nu-s aşa de supărată
Mai mult mă simt indignată,
Că, dacă nu-s de trebuinţă
De ce mă ţine-n neputinţă?
Pe alţii să-i bucurăm
Şi cu mult să-i săturăm!

Concluzia o tragem noi
Ce  nu e de folos
Întotdeauna-i de prisos.

STOP
RISIPEI DE

HRANĂ

MANIFEST ROCK: RISIPA DE ALIMENTE
Elevii claselor a VIII-a B, C

Dar…
Nu ne batem joc
De rod şi noroc,
Pâinea-i lucru sfânt
Pentr-un om flămând.

Să nu risipim
Viaţa ce-o clădim,
Să nu aruncăm,
Tot ce încercăm!

Dar…
Oamenii muncesc,
Copiii şi-i cresc,
Hrana adunând
Nimic risipind.

Pământul rodeşte,
Omul foloseşte.
Dacă risipim,
Lumea pustiim!

REFREN:
Ieri, acum oricând,
Trăind pe pământ,
Ne alimentăm,
Viaţa o cântăm!
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CARNAVALUL DE HALLOWEEN
Ştefan Constantin, clasa a VIII-a B

Şi în acest semestru, carnavalul 
de Halloween a fost un eveniment mult 
aşteptat. Pentru mai mult confort, l-am 
organizat în două zile diferite: joi, 30 
octombrie, s-au distrat cei din clasele 
ciclului primar, iar vineri, 31 octombrie, 
a fost rândul celor din ciclul gimnazial să 
petreacă. Ca de obicei, în ambianţa sălii de 
sport şi festivităţi a şcolii, frumos şi „la 
obiect” ornamentată de elevii din clasele 
a VIII-a B şi a VIII-a C, am organizat 
concursul de dovlecei sculptaţi, de costume 
şi machiaj, dar am şi dansat. Iată câteva 
instantanee edificatoare:

Şi totuşi… Şiaţi că şi noi, românii, 
avem o sărbătoare similară, la fel de veche 
poate şi mai ales, a noastră? Este vorba 
despre noaptea Sântului Andrei. Iată, 
pentru curioşi, tradiţiile legate de cele 
două sărbători, sau ce nu ştiaţi despre…
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HALLOWEEN

NOAPTEA SFÂNTULUI ANDREI

 Este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de 
multe popoare, care s-a răspândit mai ales prin imigranţii irlandezi 
din Statele Unite , prin secolul al XIX-lea. Ea este 

sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, deşi în unele ţări 
data sărbătoririi variază – de exemplu, în Suedia se sărbătoreşte în 
prima sâmbătă din noiembrie.

Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows´ Even, adică sărbătoarea creştină a 
tuturor sfinţilor. Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat, care reprezintă o versiune modernă 
a „lanternei lui Jack”, un personaj din legendele irlandeze, care l-a păcălit pe diavol şi a fost blestemat 
să umble pe pământ, după moarte, luminându-şi calea cu o gulie în care arde un tăciune aprins. Simbolurile 
şi obiceiurile sărbătorii s-au dezvoltat în timp, dovleacul fiind nai nare şi mai uşor de modelat. Tradiţia 
americană de modelare a dovleacului este atestată de la 1837. Printre alte imagini de Halloween se numără 
temele morţii, ale răului, ocultului sau monştrii legendari. Culorile tradiţionale ale sărbătorii sunt negrul şi 
portocaliul.

Obiceiul cere ca atunci când îţi bat copiii costumaţi la uşă, rostind „Trick or treat”, un fel 
de „Ne daţi ori nu ne daţi?”, să-i primeşti în casă şi să le oferi dulciuri, pentru că altfel te vor 

pedepsi prin tot felul de farse.

Sfântul Andrei, unul dintre cei 12 mucenici ai Mântuitorului, este apostolul care a 
adus creştinismul pe teritoriul ţării noastre, făcând cunoscut cuvântul Domnului şi în Sciţia, 
adică regiunea Dobrogei de astăzi. El este sărbătorit în fiecare an pe 30 noiembrie. Originea 

acestui nume este grecească, andreas  însemnând bărbăţie, îndrăzneală. Interesant este 
faptul că românii îşi sărbătoresc patronul spiritual cu doar o zi înainte de ziua naţională, 
astfel, cele două componente – spirituală şi istorică – se alătură pentru a fi celebrate. O 
explicaţie pentru faptul că o mare sărbătoare creştină s-a suprapus peste una păgână ca dată 
de sărbătorire o constituie suprapunerea cu ziua de celebrare a unei importante divinităţi 
dacice, personificare a lupului.

În tradiţia populară românească, noaptea de Sfântul Andrei este numită şi noaptea 
strigoilor. Conform tradiţiei, în această noapte, strigoii (zombi, dacă nu ştiţi ce înseamnă), 

coboară pe pământ pentru a fura animale şi pentru a-i  vizita pe cei pe care i-au lăsat în urmă. 
În mediul rural se mai păstrează  tradiţii şi obiceiuri legate de spirite, fantome şi strigoi: 

se ung cu usturoi porţile, ferestrele, pragul şi clanţa uşilor, fântânile, scările, coarnele vitelor, 
claştale, lăzile şi topoarele, pentru că cel mai de temut duşman al strigoilor este usturoiul. Pentru a 

avea mai mult efect, usturoiul trebuie trecut prin funingine.
Totul porneşte de la credinţa că Sfântul Andrei este protectorul animalelor şi, în această noapte, 

împarte hrana lupilor pentru iarna care începe, permiţându-le să umble prin gospodării şi să fure animalele 
domestice care nu sunt păzite de oameni. Cum animalele din gospodării sunt în mare pericol în această 
noapte, oamenii confecţionează cruci din ceară, pe care le lipesc pe animalele de parte bărbătească.

Se mai crede că, pentru a nu fi urmărit de ghinion tot anul, în această zi nu ai voie să mături, să duci 
gunoiul, să lucrezi la câmp, să faci zgârieturi, să te piepteni sau să dai ceva cu împrumut. Dacă ai o dorinţă 
arzătoare, în această noapte ţi se poate împlini, deoarece atunci toate cerurile sunt deschise.

Alte obiceiuri:
v	Se face un colac din grâu şi se pune în mijloc un căţel de usturoi, apoi se lasă colacul într-

un loc călduros timp de o săptămână. Dacă răsare usturoiul este semn de noroc.
v	Fetele de măritat merg noaptea la fântână, aprind o lumânare da Paște şi o scufundă cu 
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ajutorul găleţii, apoi rostesc un descântec: „Sfinte Andrei/ Scoate-i chipul în faţa apei/ Ca în vis să îl 
visez/ Ca aievea să-l văz”

v	Dacă în această noapte, este lună plină iar cerul este senin, iarna va fi blândă, dar dacă este 
lună plină şi cer înnorat sau ploaie, va urma o iarnă grea.

v	Pentru a şti dacă anul următor va fi roditor, ia o crenguţă de măr, pune-o în apă şi las-o până 
la Sfântul Vasile. Dacă vă înflori, va urma un an roditor.

Peste 130.000 de români îşi aniversează onomastica pe 30 noiembrie, dintre care 88.054 sunt 
bărbaţi şi 42.310 sunt femei. Să le spunem „La mulţi ani!”.

DE TOATE PENTRU TOŢI ...
         Acest semestru a fost bogat în proiecte educaţionale şi activităţi extraşcolare, în care ne-am 
implicat cu mai multă ardoare, doar… suntem mândri de şcoala noastră şi vrem ca şi ea să fie mândră 
de noi!

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR COPILULUI –
„ZIUA ŞTAFETEI – ACUM DECID EU!"

Elena Laura Hoarţă, clasa a VI-a A

         Şi în acest an, şcoala noastră a ales să participe, 
pentru a doua oară consecutiv, la acest proiect 
organizat de Fundaţia „Terre des hommes” şi partenerii 
săi. Evenimentul este dedicat „Zilei Internaţionale 
ale Drepturilor Copiilor (20 noiembrie). În cadrul 
proiectului, copiii îşi aleg şi explorează meseria visată, 
având posibilitatea de a „prelua” ştafeta de la adultul 
profesionist. În perioada 18 – 20 noiembrie, 20 de 
elevi din clasele V – VIII au avut ocazia să descopere 
„secretele” diverselor meserii şi s-au bucurat de 
această activitate coordonaţi de doamnele profesor 
Doina Mihăilă şi Elena Paşcovici. Iată care sunt aceşti 
colegi şi ce meserii şi-au ales:

v	Erik Ciobanu,David Niculeasa, Andreea 
Oprea, Daria Tofan, Alexandru Calistru, 
Maria Gafiţa: poliţist;

v	Andreea Matei, Anca Oalru, Denisa 
Prisacaru: farmacist;

v	Maria Popa, Ioana Biali: medic veterinar;
v	Bianca Apopei: manager în turism;
v	Vasilica Ştirbu: recepţioner;
v	Ioan Popescu: frizer, Alexia Todică: hair-

stilist;
v	Matei Gfişa. Abocat;
v	Alin Timofti: programator IT;
v	 Larisa Calistru: bibliotecar;
v	 Cosmina Cidir: profesor de matematică 

şi limba franceză;

EU AM DECIS, 
ACUM E RÂNDUL TĂU!

...la VIVA FM  

...la cabinetul veterinar

...profesor de mate
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SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE

...la sediul Poliţei Municipiului

v	 Elena Hoarţă: prezentator radio
         Pe 18 noiembrie, începând cu ora 17, am dat chiar 
eu startul proiectului, la VIVA FM Fălticeni, în cadrul 
emisiunii „Faţă în faţă”, alături de domnul Marius Cocoş. 
Miile de emoţii şi gânduri înfiorătoare care m-au copleşit 
înainte de a intra în direct s-au spulberat puţin câte puţin 
pe parcursul emisiunii. Sinceră să fiu, mi-a făcut mare 
plăcere să fiu vocea tuturor elevilor şcolii. M-am bucurat 
enorm când am văzut o mulţime de mesaje frumoase legate 
de efortul pe care l-am depus ca să iasă totul perfect.

Nu pot să închei acest articol fără să aduc 
mulţumiri mentorilor noştri, celor care ne-au primit lângă 
ei şi ne-au făcut să ne simţim importanţi şi fericiţi pentru alegerile noastre: doamnele Florentina Nistor, 
Veronica Cîrşmariu, Maria Tatar, Doriana Stan, Cornelia Olaru, Olimpia Apetrei, agent şef principal Cristian 
Pîrvu, dr. Mihai Andrei, dr. Ovidiu Sandu, domnilor Marius Cocoş, Florin Boaru, Robert Motriuc, Gheorghe 

Gorban, Mihael Ioan. 

Vasile Lupu, clasa a VIII-a C

         Începând cu data de 17 noiembrie, în şcoala noastră s-a 
lansat proiectul „NU RISIPEI DE ALIMENTE!”, proiect care 
are ca obiectiv principal motivarea elevilor pentru adoptarea 
unui stil de viaţă echilibrat şi econom. Am avut parteneri de 
seamă: Şcoala Gimnazială „Ion Muceleanu” din Fântâna Mare, 
Şcoala gimnazială „Ioan Băncescu” din Adâncata şi Şcoala 
Gimnazială din Stroieşti. Fiecare clasă a fost implicată în 
diferite activităţi: elaborare şi aplicare de chestionare, 
cercetarea fenomenului risipei de alimente în localitatea lor, 
în familie, alcătuirea de panouri şi afişe… Pot să mă laud că 
noi, elevii claselor a VIII-a B şi C, în calitatea noastră de 
mari cântăreţi, am compus şi interpretat două manifeste, 
unul RAP şi unul ROCK. Care s-au bucurat de o largă audienţă. 
Proiectul s-a declanşat în „Săptămâna educaţiei globale”, dar 
va continua.

LA MULŢI ANI, ŢARA MEA DRAGĂ !
Beatrice Ioana Negru, clasa a VIII-a B

         Ziua celor dragi este totdeauna prilej 
de sărbătoare. De aceea, ziua României nu 
trece niciodată neserbată în şcoala noastră. 
Activităţile de la fiecare clasă s-au finalizat 
cu …un tricolor viu, pe care îl vom trimite 
la concursul judeţean şi cu care speram să 
câştigăm Marele premiu (vedeţi ce modeşti 
suntem?). La el au „lucrat” elevii clasei a V-a 
C, diriginte profesor Doina Moisii. Cei trei 
colegi sunt Gabriel Pintilie, Iustina Suduc şi 
Antonio Miron, iar machiajul a fost asigurat 
de o altă elevă a clasei, Andrada Botezatu. 
Foto: Ştefan, prelucrare: Vasi. Super !
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Un motiv în plus să fiu 
fericit că sunt român - 

sau altfel de:

v	În timpul asediului Vienei, de la care anul acesta s-au împlinit 
485 de ani, şi la care a participat şi Ion Sobieschi, regele 
Poloniei cel atât de umilit de plăieşii moldoveni, Soliman 
Magnificul (cunoscut de unii doar fiindcă a ajuns erou de 
serial) a fort învins datorită unei arme inventată la Sibiu 
de un sas, pe nume Conrad Haas. Agresorii otomani s-au 
trezit atacaţi cu o armă ciudată, cum nu se mai văzuse până 
atunci: nişte proiectile asemănătoare cu nişte suliţe mai 
lungi şi mai groase, care explodau cu un zgomot puternic la 
atingerea pământului. Soliman s-a recunoscut învins. Există 
documente care atestă că aceste rachete în trepte au fost 
inventate la Sibiu, în anul 1529; ce este frapant este că ele 
seamănă izbitor cu rachetele de luptă actuale.

v	Profesorul Doru Teodoriciu a găsit la Biblioteca din Sibiu 
manuscrisul lui Conrad Haas, în paginile căruia se mai aflau 
şi alte invenţii: racheta cu două etaje,  racheta cu trei 
etaje, „căsuţa zburătoare” (anticiparea cabinei spaţiale), 
precum şi bateria de rachete – toate inventate în 1529; 
experimentarea principiului arderilor, necesare la rachetele 
cu mai multe etaje, precum şi utilizarea aripioarelor de 
stabilizare având forma literei delta – 1555.

Tatăl meu este, atât structural, cât 
şi prin profesie, un împătimit al istoriei 
militare româneşti. El mi-a spus într-o 
zi că prima rachetă  de luptă a fost 
inventată acum 500 de ani de un român. 
Căutând mai multe informaţii, iată ce am 
aflat:

CONCURSUL INTERŞCOLAR „SADOVENIANA”,
ediţia a treia, 28 noiembrie 2014

Rareş Axinte, Ştefan Constantin, 
clasa a VIII-a B 

Iată că am ajuns şi la a III-a ediţie a 
concursului iniţiat de consilierul nostru educativ. 
Anul acesta am avut participanţi din 10 şcoli, atât 
din oraş, cât şi din satele din zonă. Concurenţii au 
avut de parcurs o probă teoretică: „Sadoveanu – 
viaţa şi opera; Sadoveanu la Fălticeni”, o probă 
…practică: „Recunoaşte personajul” şi o probă 
artistică: o dramatizare sau un monolog din operele 
scriitorului. Invitaţii au fost rugaţi să voteze cel 
mai frumos proiect din cadrul campaniei „Mândru 
de şcoala mea!”, apoi, pentru intrarea în atmosferă, 
au urmărit o dramatizare a povestirii Dumbrava 

Minunată, realizată de prichindeii din clasele pregătitoare B 
şi C, care frecventează programul „Şcoala după şcoală”. De 
pregătirea lor s-au ocupat doamnele profesor Olimpia Apetrei, 
conducătoarea „Clubului artiştilor dramatici” şi Elena Filip. 
Publicul a fost entuziasmat şi credem că toţi participanţii s-au 
bucurat că momentul lor artistic nu a intrat în concurs, fiindcă 
în mod  sigur ar fi obţinut ei premiul I.

În perioada în care juriul s-a retras 
pentru corectarea răspunsurilor şi 
stabilirea clasamentului, invitaţii s-au 
delectat (sperăm) cu programe artistice 
susţinute de clasele a V-a A, a VI-a A şi 
de membrii grupului vocal-instrumental 
al şcolii, condus de doamna profesor de 
muzică Maria Luncăniţa. Cezar, DJ-ul 
oficial al şcolii şi membru important al 
redacţiei noastre a pus muzică, aşa că 
timpul aşteptării a trecut mai uşor.

 Pentru prima dată, s-a decernat „Marele 
premiu” – pentru şcoala care a obţinut cel mai mare 
punctaj la toate cele trei probe. Şi cine credeţi că 
şi l-a adjudecat? Tot membrii echipajului Şcolii 
Gimnaziale din Brăieşti, cei care au obţinut 

anul trecut locul I la proba teoretică 
şi menţiune la proba artistică.

colii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”
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În perioada 1.X. – 1.XII. 2014, şcoala „Mihail Sadoveanu” 
din Fălticeni a participat la Campania „Fii ecomagnific! Colectează 
selectiv!”, iniţiată de S.C. ECOLOGIC 3R SA din Brăila. La această 
campanie noi, elevii clasei a V-a A, diriginte, profesor Cristina 
Crăciun, am reprezentat şcoala. Mai întâi   am colectat selectiv 
deşeuri de ambalaje, pe care le-am depozitat în pubele speciale, 
aduse de organizatori. Regulamentul prevedea, de asemenea, 
trimiterea, în format electronic, a maxim 5 lucrări, selecţionate 
la nivelul şcolii, pentru cele două secţiuni: Compuneri şi poezii şi 
Desene.

În perioada 1. XI. – 1.XII. 2014, lucrările trimise au fost 
postate pe site-ul campaniei, pentru a primi voturi din partea 
vizitatorilor, voturi care au constituit 50% din decizia finală a 
premierii, celelalte 50 de procente aparţinând juriului format din 
membrii echipei Ecologic 3R.  Vă informăm cu mândrie că, la finalul 
concursului, şcoala noastră a „cules” un premiu II şi un premiu III 
la secţiunea Poezie şi compuneri şi un premiu II şi un premiu III 
la secţiunea Desene. Aceste premii au constat în câte un rucsac 
complet echipat de şcoală pentru premiul al II-lea şi în câte un set 
Ecologic 3R pentru premiul al III-lea. Menţionăm că s-au acordat, 
la nivel naţional, 5 premii II şi 15 premii III, dintre care 4 au ajuns 
la noi. Suntem tare mândri de asta!

 Iată lucrările premiate:
1. Nicholas Tudose, premiul al II-lea 
2. Flavius Zegreanu, premiul el III-lea
3. Marta Catargiu
4. Delia Crăiţă

 PROIECTUL 

FII ECOMAGNIFIC! 
COLECTEAZĂ SELECTIV!

 Proba teoretică + „Recunoaşte personajul”:
v	Locul al II-lea: Şcoala Gimnazială nr. 1 Bogdăneşti;
v	Locul al III-lea: Şcoala „Mihail Sadoveanu”, 

Fălticeni;
v	Menţiuni: Şcoala Gimnazială „A. Gorovei”, Petia 

- Buneşti; Şcoala Gimnazială „I. Irimescu”, 
Fălticeni, Şcoala Guimnazială Dolheştii Mici, 
Şcoala Gimnazială Băgdăneşti – structura 2, 
Şcoala Gimnazială „V. Tomegea”, Boroaia, Şcoala 
Gimnazială „I. Muceleanu” Fântâna Mare, Şcoala 
Gimnazială Cornu Luncii.

Proba artistică:
v	Locul al II-lea: Şcoala Gimnazială „A. Gorovei”, 

Petia – Buneşti;
v	Locul al III-lea: Şcoala Gimnazială Dolheştii 

Mici;
v	Menţiuni: Şcoala Gimnazială „I. Muceleanu” 

Fântâna Mare, Şcoala Gimnazială Cornu Luncii., 
Şcolile din Bogdăneşti: nr. 1 şi structura 2, 
Şcoala Gimnazială „V. Tomegea”, Boroaia  Şcoala 
Gimnazială „I. Irimescu” din Fălticeni şi Şcoala 
Gimnazială  „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni.

 Restul clasamentului a arătat astfel:

1

2

3 4
Theodora 

Ştefănescu, 
clasa a V-a A                                                              
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SCULAŢI, SCULAŢI,  GAZDE MARI…!

Reporter: Când eraţi mic, credeaţi  în Moş Crăciun?
Domnul primar: Da, am crezut multă vreme în Moş Crăciun, nu mai ştiu exact până în ce clasă, 

dar ştiu că, chiar după ce nu am mai crezut, îmi plăcea să mă prefac, pentru că atmosfera 
era extrem de frumoasă, era  un mister şi o magie extraordinară, chiar dacă eram realist, 
ca să spunem aşa, şi nu mai credeam în Moş Crăciun, pentru câteva minute sau zile, puteam 
să mă păcălesc singur, şi să cred în Moş Crăciun. 

R: Pe atunci, ce vă doreaţi de obicei de sărbători?
Domnul primar: Lucruri diverse. Era o perioadă mai complicată din punctul acesta de vedere, 

adică mai puţine oportunităţi având în vedere lucrurile pe care puteai să ţi le doreşti. Cam 
ce îşi doreau şi ceilalţi copii: jucării, dulciuri, obiecte de îmbrăcăminte care îmi plăceau şi 
mi le doream un an de zile.”

R: Dar acum ce vă doriţi, având în vedere statutul şi poziţia pe care le ocupaţi?”
Domnul primar: Acum, având în vedere statutul şi poziţia pe care le ocup, îmi doresc, pentru că 

sunt obligat, şi vreau asta, îmi doresc cât mai mult bine pentru toţi cei pe care îi reprezint, 
îmi doresc ca fiecărui cetăţean din Fălticeni să îi meargă mai bine, să aibă parte de tot ce 
îi trebuie şi să vina cât mai rar pe la Primărie, pentru că , în mod normal, când vii des pe la 
Primărie ai mai multe nevoi, când vii rar, înseamnă că lucrurile sunt în ordine pentru tine şi 
familia ta. Îmi doresc pace, îmi doresc linişte, îmi doresc să petrec mai mult timp cu familia, 
pentru că, din păcate, din cauza funcţiei şi meseriei, petrec din ce în ce mai puţin timp 
şi nu e un lucru în regulă. În mare, cam acestea sunt dorinţele pe care le am de la aceste 
sărbători.”

Interviu cu domnul profesor Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni

Şi în acest an, grupul vocal-instrumental al şcolii, condus de doamna profesor Maria Luncăniţa, a fost 
cu colinda la Primăria municipiului Fălticeni, unde domnul primar Cătălin Coman, de meserie profesor, ne 
aşteaptă cu bucuria pe care o simţea pe vremea copilăriei sale. De unde ştiu? Chiar din interviul pe care a 
avut bunăvoinţa să mi-l acorde. Deci: 
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SCULAŢI, SCULAŢI,  GAZDE MARI…!
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      Vineri, 15 ianuarie 2015, s-au împlinit 165 de 
ani de la naşterea Luceafărului. Elevii clasei a VI-a 
A, îndrumaţi de diriginta lor, profesor Olimpia Filip, 
au organizat un moment artistic pentru a-i aduce 
un omagiu. Au fost invitaţi domnul director Liviu 
Deleanu, doamna consilier educativ, diriginţii şi alte 
cadre didactice, precum şi elevii celorlalte clase a 
VI-a. Doamna Filip a evocat viaţa şi opera poetului, 
apoi elevii ne-au recitat din creaţia acestuia. Elena 
Laura Hoarţă şi Ioan Popescu s-au remarcat prin 
modul original de a ne prezenta câteva strofe 
din Luceafărul. În încheiere, am cântat cu toţii 
minunatul cântec compus de Ioan Aldea Teodorovici 
pe versurile poetului Grigore Vieru.

Oana Macsim, redactor-şef

R: Ce v-a determinat să ne acordaţi acel premiu pentru revista noastră?
Domnul primar: M-a bucurat faptul ca vă implicaţi, fiindcă e foarte important să mai aveţi şi alte 

activităţi pe lângă cele clasice, de zi cu zi, e foarte important să faceţi ceva şi în exterior. 
Mi-a plăcut mult ceea ce aţi făcut în exterior, asta înseamnă multă muncă, multă implicare, iar 
implicarea în general vorbind, nu numai într-o revistă, implicarea este ceea ce lipseşte generaţiei 
tinere, ceea ce ar trebui să fie una din calităţile generaţiei  tinere. Dar, din păcate, implicarea 
este mai activă la nivelul unei categorii mai înaintate de vârstă. Tinerii ar trebui să fie cei care se 
implică mai mult. Iar faptul că tinerii se implică, pe orice palier, mai ales atunci când rezultatele 
sunt foarte bune, cred că este un lucru care trebuie încurajat şi, de asemenea, premiat.

R: (intervine Ştefan, din spatele aparatelor de filmat şi fotografiat): Din punct de vedere 
educaţional, ce planuri aveţi pentru anul viitor?

Domnul primar: Din punct de vedere educaţional, îmi propun să sprijin tot ceea ce înseamnă 
unităţi şcolare, cu ceea ce pot şi cu ceea ce trebuie, adică cu tot ceea ce înseamnă investiţii în 
infrastructura şcolară în mare parte şi cu premierea copiilor. În 2014, am făcut multe investiţii 
importante în şcoli, de la grădiniţe, la licee. Dar şi în ceea ce priveşte premierea. Anul trecut am 
premiat pe scena de zilele oraşului, 130 de copii. În anul 2015, la fel, ne propunem să premiem 
cât mai mulţi copii merituoşi. De asemenea, premiem şi profesorii care i-au îndrumat, pentru 
că eu consider că munca este comună. Încă un lucru foarte important: un lucru, ca să fie bine 
definitivat, trebuie să aibă o continuitate. Iar dacă nu are această continuitate, se consideră a 
fi doar o scânteie de moment. Ca un chibrit care arde flacără mare, dar se termină repede. Voi 
nu trebuie să fiţi doar un chibrit, ci un copac întreg care arde.”

De ziua lui

EMINESCU

Relu Constantin Bîrliba, clasa a VI-a C
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SMS SPORTIV

Revista Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”Revista Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”16

         Despre volei se pot spune multe. Este al treilea sport 
din lume ca popularitare, după fotbal şi tenis. Joc de echipă, 
face parte din categoria sporturilor de fileu, asemenea 
tenisului de câmp, a celui de masă şi a badmintonului. Ca şi 
acestea, păstrează anumite caracteristici: serviciul, atacul 
şi apărarea, dar, spre deosebire de acestea, urmăreşte 
menţinerea mingii cât mai mult în aer, simpla atingere a solului 
însemnând depunctare.
         Este un sport de provenienţă americană, ca şi baschetul. 
În 1895, profesorul de educaţie fizică William Morgan, din 

Holyoke, Massachutes, a inventat un sport de fileu pe care l-a 
numit mintonette, un joc simplu, cu puţine reguli. Alfred Halstead este cel 

care i-a dat numele de astăzi şi a impus reguli stricte. În 1988, pe lângă cei şase 
jucători a fost introdus liberoul, care are un statut special în echipă: nu poate fi 

căpitan, nu atacă sau serveşte şi este absolut indispensabil în defensivă. Liberoul 
poartă un echipament diferit, pentru a se putea diferenţia mai uşor. 

         Voleiul este un sport paşnic prin aceea că  nu există nici un fel de contact între adversari. În ciuda 
acestui fapt, rezistenţa şi puterea de concentrare sunt puse la grele încercări. AYlături de aceste calităţi, 
voleiul mai necesită şi cultivă îndemânarea, spontaneitatea, creativitatea şi sincronizarea. Sportivii care îl 
practică se disting printr-o statură impunătoare şi zveltă.
         Iată câteva reguli:
v	O partidă are cinci seturi a câte 25 puncte fiecare, cu excepţia ultimului set care are 15 puncte;
v	Terenul are 18 metri lungime şi 9 metri lăţime; la mijloc se află fileul, înălţat la 2,43 m pentru băieţi şi 

2,24m pentru fete:
v	Se consideră punct dacă mingea atinge, în urma unui atac, terenul advers, sau dacă adversarii resping 

mingea sau o trimit în afara terenului;
v	Serviciul se face din afara terenului, de către fiecare jucător în parte (cu excepţia liberoului), fie stând 

pe loc, fie din săritură; 
v	În timpul serviciului, coechipierii pot face un paravan, pentru a împiedica adversarii să vadă direcţia 

serviciului;
         Şcoala noastră are o echipă de volei cu care se poate mândri…pe bune. A reprezentat în mai multe 
rânduri zona Moldovei la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, unde au obţinut titlul ce campioană. Este 
condusă de doamna profesor Dana Moroşanu şi supervizată de antrenorul Marius Stan

DESPRE VOLEI ŞI DESPRE NOI
Ioan Mărincuţa, clasa a VIII-a B

1. Blank Space - By Taylor Swift
2. All About That Bass – By Meghan Trainor
3. Take me to Church – By Hozier
4. Shake it off – By Taylor Swift
5. Animals By a Maroon 5
6. The Heart Wants What it Wants By Selena 

Gomez
7. I am not the Only One – By Sam Smith
8. Uptown Funk – By Mark Ronson feat Bruno 

Mars
9. Habits By Tove Lo
10. Love Me Harder -  By Ariana Grande 
and The Weeknd

Călin Ursuţu, clasa a VIII-a C

TOP SMS
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ROŞU: culoarea roşie este elegantă, stilată, vizibilă, 
dar într-un mod foarte elegant. Pentru acest 
sezon, sunt la modă nuanţele sangria şi stacojiu. 
Roşul este ideal pentru persoanele care caută 
să atragă atenţia, ele putând obţine contrastul 
perfect pentru zilele gri de iarnă. Nuanţele sangria 
şi stacojiu se pot vedea în colecţiile Balenciaga, 
Dior, Louis Viutton, Nina Ricci, Roberto Caballs, 
Stella McCartnex, Valentino, Zuhair Murad.

ALBASTRU: albastrul a devenit recent noul negru 
şi a refuzat să predea poziţiile de top în rândul 
culorilor în tendinţe. Pentru sezonul de care vorbim, 
se observă două nuanţe care ies în evidenţă mai 
puternic: tonurile luminoase de cobalt şi albastrul 
regal, perfecte pentru orice ocazie. Apar în 
colecţiile Balenciaga, Blumarine, Dior, Lanvin, Miou 
Miou, Zuhair Murad.

CONIAC: culoarea este din nou în vogă, fiind moale 
şi caldă şi emanând stil. Se potriveşte perfect 
în tema toamnei. Bej şi maro închis intră, de 
asemenea, în lista de culori la modă ale sezonului.  

Fanii gamei sunt Blumarine, Dolce & Gabana, Elie 
Saab, Valentino.

ALUMINIU RECE: dacă vreţi să scăpaţi de negrul 
tradiţional şi căutaţi o culoare elegantă pentru 
garderoba de toamnă-iarnă, ar trebui să nu ignoraţi 
această culoare. Fanii culorii modernist-futuriste 
sunt Balmain, Dolce & Gabana, Nina Ricci, Roberto 
Cavalli, Valentin Xudashkin, Victor & Rolf.

GALBEN MUŞTAR: culoarea va continua să fie la 
modă şi în sezonul rece. Spre deosebire de galbenul 
strălucitor, care a fost la modă vara aceasta, în 
toamnă-iarnă, galbenul este prezent în nuanţe de 
muştar. A fost ales de Balmain, Burbery, Dior, 
Emilio Pucci.

NUANŢE DE VIOLET: un alt reprezentant al unei 
culori îndrăzneţe, violetul apare în tonuri romantice 
şi feminine: liliac, prună. Îl preferă Blumarine, 
Desqared 2, Roberto Cavalli, Nina 
Ricci, Zuhair murad.

MODA şi NOI

CE CULORI SE POARTĂ ÎN TOAMNA-IARNA 2015
Andra Chelaru, clasa a VIII-a C

         Culorile din colecţiile designerilor pentru toamna-iarna 2015 sunt destul de diverse. Domină tonurile 
profunde şi întunecate, dar ele nu sunt în contradicţie cu unele nuanţe pastelate (roz şi piersică), precum şi 
cu nuanţele strălucitoare (culori neon, verde deschis sau albastru cobalt). Desigur, negrul tradiţional şi albul 
sunt din nou în tendinţe pentru zilele reci.
         Iată, deci culorile…de sezon:
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Emilian Anton, Paul Bujor, clasa a VIII-a C

         Cât de mult ne plac jocurile pe calculator… numai noi ştim ! Dar ştim la fel de bine câte 
discuţii avem cu părinţii şi chiar cu profesorii noştri: că nu sunt bune, că ne dăunează, că ne 
pierdem timpul… Nu e chiar aşa. Ne-am interesat şi vă putem oferi câteva argumente bune 
de folosit în asemenea împrejurări, poate îi convingem pe cei mari că jocurile pe calculator 
sunt şi ele bune de ceva, nu numai de „pierdut timpul”. Iată 5 (cinci) beneficii ale jocurilor 
video în dezvoltarea unei persoane, indiferent de vârsta acesteia:

1.  Jocurile îmbunătăţesc capacitatea de luare a deciziilor şi gândirea strategică, 
deoarece simulează situaţii dificile, care trebuie rezolvate cât mai eficient.

2.   Dezvoltă gândirea neconvenţională şi creativitatea. De multe ori gamerii trebuie să 
găsească soluţii ieşite din comun pentru a rezolva problemele.

3.    Cresc coordonarea ochi – mână şi viteza de reacţie.
4.    Ajută la dezvoltarea încrederii de sine, deoarece jucătorul are rolul principal.
5.    Există tot mai multe jocuri în care gamerii trebuie să se cunoască şi să lucreze 

împreună.

Şi acum că Emi a terminat de enumerat beneficiile, este rândul meu să vă dau nişte 
nume de jocuri, dar pe categorii.

În primul rând avem jocurile RTS (Real-Time Strategy – Strategie în timp real) 
care, după cum spune numele, sunt de strategie: Counter-Strike: Global Offensive, The 
Escapist, This War of Mine, Evolve, Tom Clancy’s (mai multe din serie) şi multe altele. Dacă 
aveţi Steam, intraţi în secţiunea ”Strategie”. 

Mai sunt şi jocuri tip MOBA (Multiplayer online battle arena – Arenă de luptă online 
multiplayer), care sunt şi ele de strategie: League of Legends, DOTA 2.

Jocurile cu maşini nu sunt de strategie, dar tot trebuie să te gândeşti cât să frânezi 
ca să nu ajungi în perete, dar de data asta vă dau doar numele seriilor: Need for Speed, 
GRID, DiRT, Euro Truck Simulator 2 (crede-mă, nu vrei să-l joci pe primul), Assetto Corsa, 
Project CARS, etc. 
 Mai sunt jocurile RPG, nu prea multe, dar am văzut unul numit Identity de la Asylum 
Entertainment. Un singur lucru am de spus: arată SUPER BINE! Din păcate, nu e lansat…

Şi dacă vrei ceva chiar complicat sau foarte greu, vrei un simulator: Microsoft Flight 
Simulator X, X-Plane 10, Assetto Corsa, Project CARS, GRID Autosport, ARMA III, etc.
                             
   Şi am şi un mesaj pentru voi, mai exact pentru cei care folosesc
                                       hack-uri: mai bine înveţi să joci; în lumea jocurilor, toată 
                                                 lumea o să te înjure dacă le foloseşti.
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Muzica răscoleşte toate sentimentele şi, ca după o furtună, sufletul, 
liniştindu-se, devine mult mai bun, mai îngăduitor, mai nobil.

Sunt Patricia şi cânt muzică populară. Despre mine… Am participat le 
diferite concursuri şi festivaluri, unde am obţinut numeroase premii, diplome,  
trofee şi medalii. Printre acestea se numără: Trofeul Festivalului “Friend 
Forever” de la Piatra Neamţ, premiul I la concursul “Provocarea talentelor” 
de la Bacău, premiul al II-lea la concursul “E ziua noastră” de la Târgu Neamţ, 
premiul al III-lea la concursul “Micul creştin” organizat la Iaşi şi o menţiune la 
concursul “Comoara Moldovei” de la Bârlad., - toate în anul şcolar trecut. Am 
înregistrat deja două melodii de debut şi am două melodii şi o colindă lansate cu 

maestrul Trifan Leancă şi doamna Mariana 
Honceru.

Sunt elevă în anul I la Şcoala populară 
de artă “Ion Irimescu” din Suceava, unde 
studiez cu doamna profesor Oana Sârbu.

Pentru mine, muzica este o pasiune. Îmi 
alină sufletul la bine şi la greu şi mă face să 
fiu fericită.
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Patricia Aniculăiesei, 
clasa a VI-a B 

PASIUNEA MEA, MUZICA POPULARĂ
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Amintiri, amintiri…Vin şi apoi pleacă, lăsând 
în urma lor, de cele mai multe ori, o bucurie pe 
care nu o poţi exprima în cuvinte…Aşa ceva am 
simţit şi eu, acum doi ani, când am plecat cu 
clasa fratelui meu într-o excursie de patru zile, 
organizată de diriginta lor, doamna profesor 
Doina Mihăilă.

Traseul a fost unul complex, plin de 
frumuseţi naturale, dar şi de oameni frumoşi 
şi primitori. Şi tocmai când mă obişnuisem cu 
acestea, aveam să descopăr ceva mai interesant 
şi mai copleşitor. Era Sighişoara!

      
Istorie vie şi adevărată ! Vechi, uimitor şi 

plin de farmec ! Acest oraş plin de străzi înguste 
pavate cu piatră îmi aducea aminte de filmele cu 
muşchetari. Nu crezusem că pot vedea şi în ţara 
mea, nu numai în decorurile marilor studiouri 
cinematografice, asemenea labirinturi care 
bucură atât ochii, cât şi sufletul celui care le 
străbate.

       
Apoi totul avea să culmineze cu panorama 

oraşului, pe care am putut-o admira din unul 
dintre turnurile cetăţii.  Sentimente mele se 
amestecaseră ca într-o … salată de fructe, 
fiecare păstrându-şi aroma: admiraţie, bucurie, 
respect pentru istorie şi pentru oamenii care 
au creat-o, dar şi mulţumire faţă de Dumnezeu, 
pentru că am avut şansa să văd acest oraş 
minunat!

Paradisul 
nostru

Oraşul medieval

Sighişoara
Nona Gheorghieşi, clasa a V-a A

(aspirantă la un loc în cadrul viitorului colectiv de 
redacţie)
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PRIETENI FĂRĂ GRAI

Răzvan Săndulescu, clasa a VIII-a B

PORCUŞORUL DE GIUNEEA

 Porcuşorul de Guineea a fost descoperit de 
conchistadorii spanioli când au ajuns în America 
de Sud: erau crescuţi de incaşi pentru hrană. A 
fost domesticit între 5000 – 2000 înainte de 
Hristos.  În Europa a fost importat ca animal de 
casă prin secolul al XVI-lea.

În mediu natural, trăiesc în grupuri de 10 – 
15 membri, în câmpii, podişuri şi munţi, unde îşi 
sapă vizuini. Sunt adepţii sunetelor, indiferent 
dacă le receptează sau le emit. În captivitate, 
ei recunosc paşii stăpânilor, sunetul frigiderului 
sau foşnetul hranei pregătite pentru ei.  Muzica 
le place şi îi relaxează.

Ca animal de companie este agreabil, nu 
roade lemnul şi  nu muşcă, este foarte abil la 
căţărat şi sărit. Vederea nu este la fel de bună 
ca a omului, dar percepe bine obiectele aflate 
relativ aproape. Sunt foarte buni înotători. 

„Locuinţa” lor trebuie să fie construită 
într-o cuşcă de metal, cu fundul dublu din tablă 
perforată sau din plasă de sârmă. Aşternutul 
culcuşului trebuie făcut din ziare, peste care se 
pun paie curate, fân foarte bine tocat, rumeguş 
netratat, moale. Acest aşternut se schimbă o 
dată sau de două ori pe săptămână. Porcuşorii 
de Guineea sunt foarte sensibili la frig. Trebuie 

evitaţi curenţii de aer rece, iar cuşca să nu fie 
situată în apropierea ferestrei, dar nici lângă o 
sursă de căldură. Este un animal erbivor.

Dacă animăluţul vostru nu manifestă interes 
pentru hrană timp de 6 - 12 ore, este un semn 
sigur că s-a îmbolnăvit. Iată câteva dintre bolile 
posibile:
v	Enterocolita: se manifestă prin diaree 

uşoară. Va primi mai mult fân şi mai puţină 
verdeaţă.

v	Hipertermia: nu suportă temperaturile 
ridicate din timpul verii: trebuie ţinut într-
un prosopel muiat în apă rece, aproape de o 
sursă de aer curat.

v	Infecţii respiratorii: lăcrimare, cruste la 
nivelul pleoapelor, strănut, tuse, respiraţie 
şuierătoare: de urgenţă la medic!

v	Erupţii la nivelul buzelor: a consumat prea 
multe fructe sau roşii.

v	Infecţii la nivelul urechilor: dacă ţine capul 
într-o parte şi se mişcă cu greutate.

         Oricum la primele semne de boală, consultaţi 
veterinarul. E o datorie faţă de prietenul vostru 
fără grai!
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NOTA REDACŢEI: 
credem că Venus traversează casa inimii lui Cezar, că altfel … cum se explică ???

Cezar Munteanu,
clasa a VIII-a C

Ultimele sfaturi:
v	Planifică prima întâlnire într-un loc public: dacă abia vă cunoaşteţi, prima întâlnire îl poate 

stânjeni pe celălalt, deci un cinematograf sau o ieşire în grup poate fi de ajutor.
v	Dacă ai ales grupul, fă-i cunoştinţă cu ceilalţi şi include-o în mod activ în conversaţie, ca să 

vă puteţi simţi în largul vostru.

Prima impresie este foarte importantă, mai 
ales la întâlniri. Numai dacă totul merge bine, prima 
întâlnire le va aduce pe celelalte. Deci, dacă vrei să 
faci o impresie bună, trebuie să te pui la punct la 
capitolul maniere. Iată cum:

Pasul 1
Pasul 2

Pasul 3

Pasul 4

Pasul 5

Pasul 6

Fii punctual/ă !

Fii elegant/ă !

Pune întrebări !

Ascultă !

Întreţine atmosfera !

Stabileşte o a doua întâlnire !

Impresionează persoana cu care te întâlneşti prin punctualitate; dacă întârzii, 
vei ajunge agitat/ă, iar persoana care te aşteaptă va fi enervată.

Gândeşte-te bine la ce fel de haine sunt potrivite pentru locul sau evenimentul 
unde vă întâlniţi. Este foarte important ca celălalt să vadă că te-ai străduit să 
arăţi „special/ă” – desigur, fără să exagerezi, că ai dat importanţă momentului.

Toţi am vrea să ştim cam tot ce se poate încă de la prima întâlnire, dar este 
bine să eviţi întrebările care ar putea pune persoana cu care ieşi într-o situaţie 
jenantă. Trebuie să îi arăţi că eşti cu adevărat interesat/ă şi să întreţii dialogul, 
dar nu te lăuda, nu monopoliza conversaţia, fă-l pe celălalt să se simtă bine.

O dovadă de politeţe şi de bună creştere este să-ţi asculţi partenerul şi să te 
uiţi în ochii acestuia atunci când vorbeşte. Dacă eşti distras sau te uiţi în altă 
parte, se va simţi insultat/ă şi întâlnirea va fi un eşec.

Păstrează conversaţia vie şi antrenantă. Nu trebuie să fii plictisit/ă sau 
negativist/ă. Cu o astfel de atitudine, celălalt se va speria şi se va simţi respins/ă.

Vorbeşte cu celălalt la terminarea întâlnirii şi cere-i părerea. Întâlnirea nu 
trebuie să se termine automat cu ajungerea acasă. Stabileşte o a doua întâlnire, 
chiar dacă ţi se pare că prima a fost un eşec: nu se ştie niciodată…
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Frigul şi umezeala slăbesc rezistenţa organismului şi deschid calea virozelor, răcelilor 
şi gripei. Să stăm deci la căldură, în camere închise şi bine încălzite? GREŞIT! Fortificarea 
imunităţii se obţine prin petrecerea a minimum 30 de minute zilnic în aer liber, oricât de 
frig ar fi, dar îmbrăcat corespunzător. Aerul rece stimulează creşterea numărului de 
celule responsabile cu combaterea infecţiilor; răceala sau gripa sunt provocate de virusuri 
sau de bacterii, care, oricât de ciudat ar părea, sunt mai răspândite la temperaturi de 
peste 30 de grade. Aceste boli de sezon pot fi contactate mai uşor în spaţii închise şi 
supraîncălzite, în care venim în contact cu mai multe persoane, căci se declanşează prin 
contact direct cu bolnavii şi nu datorită frigului ca atare. 

Răceala se distinge prin congestie nazală, strănut, tuse, disconfort generalizat şi ochi 
umezi. Cam tot aşa ne simţim şi dacă am contactat gripa, dar în plus avem febră, 
dureri de cap şi frisoane. Tratamentul ni-l va prescrie medicul. Noi trebuie să 
fim atenţi să nu ne molipsim, nu să ne ferim de aerul curat. 

O altă caracteristică ignorată a anotimpului rece 
este faptul că alergenii din exterior, polenurile, 
sunt în perioada de „hibernare”, în schimb putem 
face alergie la praful şi mucegaiurile din interior, 
dacă nu aerisim camera minim 10 minute dimineaţa 
şi seara. De asemenea, o oră petrecută la săniuş 
cu prietenii, dacă ne-am îmbrăcat corespunzător, 
înseamnă sănătate curată, deoarece organismul 
nostru arde mai intens caloriile iar efortul 
suplimentar creşte producţia de endorfine – hormonii 
fericirii, cei responsabili cu starea de bine. 

Deci: frigul iernii nu este un motiv de stat în casă, 
cu ferestrele bine închise şi centrala dată la maxim. 
Iarna este un anotimp al sănătăţii şi al bucuriei, trebuie 
doar să ştii să-l trăieşti.

DOCTOR SMS
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ADEVĂR ŞI PREJUDECĂŢI 

DESPRE BOLILE SEZONULUI RECE
Ana Andreea Babiuc, clasa a VIII-a B
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v	Sub aceeași stea,  John Green 

v	 Intimidare,  Penelope Dougla 

v	 Oraşe de hârtie,  John Green 

v	Încercările focului,  James Dashner  

v	Fulgi de iubire, John Green 

v	 Micuţele doamne,  Louisa May Alco

FILMELE ANULUI 2015
v	Cenuşăreasa 

v	The Longest Ride

v	Star Waes: Episode VII

v	Ant-Man

v	Insurgent

v	Fifty Shades of Grey

v	Spectre

v	Fourios 7

v	Jurasic World

VĂ ŢINEM LA CURENTVĂ ŢINEM LA CURENT
Bianca Bahnă, Călin Ursuţu, clasa a VIII-a C

CĂRŢILE ANULUI 2015 - pentru adolescenţi
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Pasul 1: Se înfăşoară cravata în jurul gulerului şi se ţine cu partea lată în stânga. 
La acest pas se ajustează lungimea cravatei. Este recomandat ca lungimea 

cozii (partea îngustă a cravatei) să fie de 1,5 2 ori mai scurtă decât lungimea feţei (partea 
lată a cravatei).  Se trece faţa cravatei peste coadă, aşa cum se vede în imagine. În acest 
moment, faţa cravatei se află în partea din dreapta, iar coada în jos.

Pasul 2: Se trece faţa cravatei pe sub coadă, înfăşurându-se în jurul acesteia ca în 
imagine. În acest moment, faţa cravatei se află în stânga.

Pasul 3: Nodul cravatei continuă cu înfăşurarea feţei peste coadă prin partea din 
faţă, până când ajunge din nou în dreapta. În acest moment, faţa cravatei 

se trece prin spaţiul dintre cravată şi guler (cercul din jurul gâtului). Dup acest pas, faţa 
cravatei rămâne în sus.

Pasul 4: Se coboară faţa cravatei prin nodul făcut anterior, prin înfăşurarea feţei 
în jurul cozii, ca în imagine. Cravata se trage în jos în întregime. Atenţie: 

această mişcare nu trebuie să strice aspectul nodului sau să ducă la îndoirea cravatei.

Pasul 5: Ajustarea nodului se face trăgând de coadă şi de aripi (părţile care sunt 
sub guler).  Succesul este garantat ! Chiar doamna profesor Cristina 

Stoleriu poate depune mărturie (de fapt…soţul dumneaei) !

... NODUL LA CRAVATĂ!

Cum se face

Doina Cojocariu, clasa a VIII-a B
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         În acest număr, Cezar are două înlocuitoare, 
pe Sânziana şi Bianca. Nu că-l vom schimba din 
postura de astrolog-şef – cel puţin nu până 
termină gimnaziul – dar motive obiective… (a găsit 
un zodiac hindus, care numără 36 de zodii, şi până 
le procesează…)

Deci: MOTTO-UL ZODIEI TALE (sau crede şi 
acţionează) - Sânziana Onofrei, clasa a VIII-a C 

      +
 CALITĂŢI ŞI DEFECTE  - Bianca Mărian, 

clasa a VIII-a B

Celelalte şase zodii, în numărul viitor (poate ne dă voie Cezar, 
dacă v-am trezit interesul şi veţi solicita continuarea!)

Alt fel de...  HOROSCOP

BERBEC
Moto: „Mă afirm, acţionez conştient şi iau decizii singur. Îmi asum 

independenţa!”
Calităţi: eşti spiritual, contemplativ, iubeşti libertatea, trăieşti în prezent. 

Eşti un om bun, generos, leal, amabil, tandru dar voluntar, ai simţul 
datoriei, nu poţi urî.  Poţi fi elocvent, îţi vei repede ideile, eşti adaptabil, 
sesizezi rapid esenţialul, eşti un bun povestitor, poţi fi un bun orator. 
Îţi place acţiunea, ai reacţii prompte şi puternice, te simţi cel mai bine 
dimineaţa.

Defecte: dornic de afirmare cum eşti, poţi fi uneori egoist, intolerant şi 
inflexibil. Gata oricând să începi un lucru nou, poţi deveni împrăştiat, 
nu focalizezi destul, ignori detaliile; nu duci totdeauna lucrurile la bun 
sfârşit. Eşti pătimaş, sentimental şi schimbător. Te poţi accidenta uşor.

TAUR
Moto: „Găsesc securitatea în interiorul meu şi dezvolt propriul 

meu simţ al valorilor.”
Calităţi: eşti interiorizat, rafinat, fermecător, intuitiv. Ai 

sentimente durabile, eşti conciliant, răbdător,  serviabil. Ştii 
să te respecţi pe tine însuţi. Eşti înzestrat cu talent artistic 
sau măcar ştii să apreciezi arta. Ai voinţă puternică, tărie de 
caracter, poţi fi seducător şi curtenitor.  Îţi place viaţa la ţară, 
preferi lucrurile stabile şi durabile, iubeşti confortul şi eşti 
prudent.

Defecte: uneori eşti prea îngăduitor cu propriile defecte şi 
slăbiciuni, poţi fi suspicios şi rigid. Poţi deveni lipsit de iniţiativă, 
monoton şi fixist, uneori neglijent. Deseori eşti gelos.
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FECIOARĂ
Moto: „Obţin încrederea şi relaxarea. Dezvolt simţul discernământului şi al 

umilinţei. Depăşesc orice formă de limitare.”
Calităţi:  manifeşti puritate, fidelitate, devotament discreţie şi interiorizare. 

Eşti serviabil, răbdător, poţi să te sacrifici pentru alţii. Ai multe calităţi 
mentale: inteligenţă, logică, perspicacitate, eşti perfecţionist, metodic, 
moralist, disciplinat, cumpătat. Ai tact, simţ practic, eficienţă.

Defecte:  poţi fi melancolic şi timid. Cel mai adesea eşti hipercritic, te implici 
în lucruri neînsemnate, poţi deveni maniac, foarte încăpăţânat, 
convenţional. Poţi să manifeşti lipsă de îndrăzneală sau să fii 
prea materialist.

Alt fel de...  HOROSCOP
GEMENI
Moto: „Comunic cu o mare deschidere de spirit şi ascult părerea altuia. Îmi 

exprim din plin ideile şi îmi dezvolt spiritul de discernământ.”
Calităţi: eşti un spirit fin, pătrunzător, fascinant. Fiind rafinat şi intuitiv, ştii 

să trăieşti clipa. Nu îţi place violenţa, ai bun simţ, sari să dai o mână de 
ajutor. Se spune că această zodie este semnul celor mai deştepţi din zodiac, 
deci…eşti studios, creativ mintal, asimilezi rapid, eşti analitic, ai mult tact.  
Mercur, cel care guvernează zodia, patronează mijloacele de comunicare: 
încearcă o carieră corespunzătoare!

Defecte: poţi fi prea vorbăreţ şi certăreţ. Uneori eşti nestatornic, manifeşti automulţumire 
excesivă, nu recunoşti că te-ai înşelat.  Dacă îţi întrebuinţezi necorespunzător bogata energie 
mentală, poţi deveni egoist, nervos, agitat, inconstant: îţi poţi schimba prea lesne idealul.

RAC
Moto: „Mă detaşez de trecutul meu şi de cei din jurul meu spre a-i iubi 
pentru ceea ce sunt şi nu pentru ceea ce-mi aduc. Îmi exprim emoţiile 
cu siguranţă deplină.”
Calităţi: ai intuiţie şi darul prezicerii. Eşti contemplativ, meditativ, poţi 
fi religios, mistic. Excelezi în toate calităţile legate de sensibilitate: eşti 
romantic, fidel, tandru, blând, compătimitor, protector, iubeşti intimitatea. 
Ai un mental calm, conciliant, ai discernământ şi memorie bună, ştii să dai 
sfaturi bune prietenilor. 
Defecte:  poţi fi ori extrem de ataşat de casă, de familie, ori să nu-ţi găseşti 

locul. Eşti prea ataşat de trecut, nostalgic, tradiţionalist, trăieşti prea mult în fantasme, eşti 
influenţabil, impresionabil, subiectiv; poţi fi timid, nehotărât, lipsit de curaj, disimulator. 

LEU
Moto: „Mă individualizez şi găsesc sursa iubirii în mine. Devin conştient 

că sunt un creator.”
Calităţi:  eşti idealist, creativ, adori arta, spectacolul, teatrul, 

demonstraţiile. Eşti bun la suflet, generos, ospitalier, fidel, ai încredere 
în ceilalţi. Ei capacitatea de a trece peste obstacole, eşti exuberant, 
hotărât, perseverent. Bum organizator şi coordonator, poţi deveni 
uşor lider.

Defecte:  poţi deveni vanitos, orgolios, pripit, imprudent, susceptibil, 
snob. Poţi fi dominator, autoritar, tiran, sfidător, poţi căuta gloria cu 
orice preţ, aştepţi onoruri şi celebritate. Iubeşti luxul şi podoabele, fastul, 
eşti risipitor şi narcisist.
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CUPRINS

URMEAZĂ NUMĂRUL ANIVERSAR, ADICĂ NUMĂRUL 5, 
CARE ACELA ESTE CE ESTE !

PS: este şi ultimul număr pe care îl mai redactăm noi, 
cei zece magnifici! (vai…)
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