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Dragă cititorule,
 Deşi suntem mici încă, ne plac mult provocările şi vrem să vă provocăm la o întrecere 
între … activităţi extraşcolare. Vă informăm, astfel, că în clasa noastră, se desfăşoară cu plăcere 
asemenea activităţi. Prima despre care vă vom vorbi, pentru că ne mândrim cu ea,  este JA in a 
Day. Aceasta presupune implementarea modulelor Junior Achievement Romania în ritm intensiv, 
pe parcursul unei zile, cu posibilitatea de a implica inclusiv alţi elevi decât cei înscrişi pentru 
derulare în ritm normal. După activitate ne-am bucurat de o surpriză. Două eleve mai mari ne-au 
cântat la chitară, iar noi le-am îndrăgit pe loc.
 

 Într-o zi ne-a vizitat şi poliţia de proximitate, reprezentată de doi poliţişti ce veghează 
zilnic la securitatea noastră. Toţi am pus întrebări şi am fost tare mândri când d-l poliţist a 
concluzionat că suntem o clasă de copii cuminţi.

Doi elevi ai clasei au participat la Proiectul Job Shadow cu părinţii.  Acest proiect le-a oferit 
oportunitatea de a petrece o zi alături de un profesionist la locul de muncă al acestuia. Experienţa 
le-a permis să exploreze şi să înţeleagă diverse opţiuni de carieră şi să găsească mai uşor un 
răspuns la întrebările: „Ce vreau să devin după ce termin şcoala? Unde vreau să lucrez? Care este 
cel mai potrivit loc de muncă pentru mine?”. 
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Nu-i uităm niciodată pe cei mai necăjiţi ca noi, de aceea am mers la Căminul de Bătrâni din 
Bogdăneşti, unde am fost primiţi cu mare bucurie. Am adus în sacoşele daruri pentru bunicii de 
acolo. Părintele ne-a servit cu portocale şi ne-a dăruit câte o iconiţă. A fost prima ieşire a noastră 
în afara localităţii şi am avut mari emoţii, dar a fost atât de frumos încât am promis că vom repeta 
vizita cât de curând.

Joi, o zi mai însorită, am redescoperit oraşul. Străzile şi clădirile care ni se păreau 
cunoscute, astăzi le-am privit cu alţi ochi. Pentru fiecare d-na învăţătoare a avut să ne spună 
ceva deosebit. Ne-am bucurat să observăm cu câtă satisfacţie priveau şi ascultau colegii noştri 
navetişti, care nu cunoşteau prea bine oraşul. Am avut onoarea să vizităm sediul Primăriei 
Municipiului Fălticeni. Şi vă dezvăluim un mare secret: am ocupat locul consilierilor locali din sala 
de şedinţe şi chiar pe al d-lui Primar. Sperăm să fie cu noroc.

Am vizitat şi la Muzeul Apelor “Mihai Băcescu” unde ne-am întâlnit cu alţi elevi din Suceava, 
Neamţ şi Botoşani. Am privit atunci şi noi cu mai mult interes exponatele, ştiind că atât de mulţi 
copii vin de la distanţe aşa mari să ne viziteze această comoară a oraşului. Şi bineînţeles că am 
reţinut o mulţime de specii de vieţuitoare marine pentru care am primit aprecierea doamnei, cum 
îi spunem noi.
 Cam aşa procedăm noi, cei mai mici când vrem să îmbinăm utilul cu plăcutul Dacă activităţile 
noastre v-au inspirat, ne bucurăm. Oricum, venim tare din urmă… Păzea!

Elevii clasei a II-a C şi Doamna lor,
Profesor Elena Gabriela Filip
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         Ce este copilăria ? Poate o să găsim în DEX 
o definiţie, dar va fi doar o explicaţie, sigur nu cea 
adevărată!
         Copilăria este un sentiment… dulce, un gust de 
libertate, un loc unde poţi să faci ce vrei. E minunat 
să nu ai nicio grijă pentru ziua de mâine, să-ţi faci 
planuri cu prietenii pentru vară, deşi abia dacă a 
trecut ! Să te uiţi pe cer şi să-ţi imaginezi mii de 
lucruri. Să asemenea fiecare nor cu un personaj 
dintr-un film sau cu un animăluţ de pluş din cameră.  
Să nu-ţi fie frică de viitor pentru că aproape că nici 
nu există decât prezentul!
         Evident că fiecare om a fost copil, dar mă tem 
că nu toţi au ştiut să aprecieze această parte a vieţii 
care niciodată nu se mai întoarce. Copiii vor să devină 
adulţi, iar adulţii ar da orice ca să se mai întoarcă, 
măcar odată, pe la ei, o zi din copilărie…
         Toţi copiii ar vrea să scape de şcoală, de 
trezit dimineaţa, de mate, de teste şi de teme, dar 
nu toţi îşi dau seama că şcoala este oceanul copilăriei 
şi că îţi face viaţa mai frumoasă, umplându-ţi timpul 
şi învăţându-te să navighezi prin furtuni. Câteodată 
abia aştepţi ziua de mâine ca să vezi ce notă ai luat la 
un  test sau dacă te va asculta la vreo materie… Pare 
greu, dar pentru un copil acestea sunt singurele griji 
ale unei zile obişnuite !
         Copilăria sete un sentiment nepreţuit. Nu poate 
fi explicat în cuvinte, deşi am încercat. Câteodată, 
când mă uit în albumele cu poze şi mă vad jucându-
mă cu vechile păpuşi (care acum au un loc „special” în 
podul bunicii), mă cuprinde un sentiment de regret că 
toate acele lucruri au rămas doar amintiri, doar nişte 

imagini dintr-un album şi îmi promit să urc 
odată în podul cu amintiri. Dar…
         Deşi şi acum sunt tot copil, parcă nu 

mai este la fel ca acum patru-cinci ani, când mă uitam 
la Tom şi Jery, sau când mă jucam în sufragerie cu 
toate jucăriile aduse din camera mea. Într-adevăr, 
acele momente au trecut, dar le păstrez în mintea 
şi inima mea ca pe cea mai frumoasă parte a acelei 
copilării…mici (da, şi copilăria are vârstele ei!).
         La această vârstă a copilăriei mele simt că 
mă aşteaptă aventuri la tot pasul, clipe pe care 
doar un copil ca şi mine le poate înţelege, simt că 
am şi o misiune. Vin încercări…micuţe, dar pot deveni 
complicate, deşi sunt special pregătite pentru copii! 
Simt că doar noi, copiii, putem să la facem faţă, căci 
pentru un adult ar fi…complicat de simplu !
         Adulţii uită cum e copilăria !Îi uită definiţia, îi 
uită semnificaţia… Doar unii mai păstrează o părticică 
din acel secret, aceea că, din când în când, e bine să 
ai munte şi suflet de copil, dar, din păcate, asta e 
doar o piesă din marele puzzle al copilăriei…
         Am încercat să vă explic  tuturor ce înseamnă 
copilăria, dar am încercat să vă spun şi un secret 
din lumea mea; chiar dacă sunt puţin mai mare, 
încă cunosc toate secretele acestei vârste şi le voi 
cunoaşte pentru mult timp. Câteodată şi eu vreau să 
cresc mai repede, dar sunt în jurul meu unele lucruri 
care îmi amintesc ce sunt şi mă determină să mă 
bucur cât mai pot. Deşi mai am destul timp să trăiesc 
această parte a vieţii, ştiu că timpul trece, dar nu 
vreau să mă gândesc la asta, ci doar la faptul că încă 
sunt un copil.
         Da, sunt copil, şi preţuiesc fiecare secundă, 
fiecare minut, fiecare oră din viaţa aceasta, pentru că 
e minunată, cu toate temele ei, cu toate „obligaţiile” 
ei ! Ştiu că, din păcate, nu toţi pot vedea viaţa prin 
ochii noştri blânzi şi sinceri. Ştiu că sunt oameni a 
căror copilărie a fost distrusă fără voia lor, dar n-ar 

    COMOARA DIN SUFLET
UN VERB LA INFINITIV:

A COPILĂRI – COPILĂRIRE, A FI COPILĂRIT
Ştefania Azoiţei, clasa a VII-a A,

Menţiune la etapa naţională a Concursului de creaţie „ARS NOVA” 
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    COMOARA DIN SUFLET

CASA DIN VIS

trebui decât să încerce să refacă cu sufletul măcar 
un joc, măcar o poveste, chiar dacă nu mai par să aibă 
acelaşi farmec !
         Copilăria face cât toate bogăţiile lumii, dar nici 
cei mai bogaţi oameni nu şi-o pot cumpăra, pentru că 
nu e de vânzare ! Toţi am avut-o sau o mai avem, am 
preţuit-o sau nu i-am dat atenţie, pentru unii poate 
fi prea târziu… Cine ştie ?

         Şi acum secretul: secretul este că, orice vârstă 
ai avea, poţi deţine o inimă de copil şi, dacă ţi-e dor 
de acele momente, poţi ruga un paznic al micuţei 
lumi să-ţi arate măcar o parte din paradisul nostru, 
numit COPILĂRIE. Şi poate am folosit de prea multe 
ori substantivele copil şi copilărie, dar un copil ar 
înţelege de ce…!

Iasmina Ursan, clasa a VI-a B,
Premiul al III-lea naţional la concursul „Cartea, un tovarăş de drum”

Într-o dimineaţă
Cu multă ceaţă,
Am privit spre munte
Cu luare aminte
Şi am zărit, 
Uimit,
O albă cărare
Ca urma unei căprioare,
Şerpuind
Ca un gând
Printre brazi şi fagi,
Carpeni şi stejari.

Şi am pornit
Pe misterioasa cărare
Şi mai că am amuţit
Când am zărit
În colţ de pădure,
Prin aluniş
O căsuţă albă.

Am privit pe furiş
Şi am văzut că o nalbă
Îmbrăca toată căsuţa
Ca pe o nestemată.
Atunci am ştiut
Că am văzut
Căsuţa crăiesei pădurii,
Căsuţa naturii
Ce mă înconjura 
Cu aura sa.

Dar, când să privesc
Pe geamul căsuţei,
Am început să mă dumiresc.
Şi,
Oricât am mai încercat,
Visul să-l aduc înapoi,
Nu m-am mai descurcat.

Oricât m-am străduit
Să închid ochii.



Revista Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”8

   În acest articol vă voi prezenta unele din principalele activităţi mai importante din şcoala noastră, Şcoala 
Gimnazială “ Mihail Sadoveanu “ din Fălticeni.
   Mai întâi, să povestim câte ceva despre echipa de volei a şcolii care, reprezentându-ne, ajunge câştigătoarea 
finalei Olimpiadei Naţionale a Sporturilor. Să descriem puţin cronologic evenimentele: 
      Timp de trei zile, echipe reprezentând judeţele Alba, Cluj, Dolj, Prahova, Sălaj, Suceava şi municipiul 
Bucureşti, şi-au disputat la Oradea titlul naţional la volei.
        Cu două victorii în calificările pentru semifinale, 3-0 în fata unei echipe din Craiova şi 3-0, cu echipa 
din Şimleul Silvaniei, echipa pregătită de profesorii Daniela Moroşanu si Ioan Chivu (sprijiniţi de profesorul 
Marius Stan de la CSS “Nicu Gane”), au ajuns în semifinale, acolo unde au trecut tot cu 3-0 de echipa Blajului. 
În urma acestui rezultat, Şcoala “Mihail Sadoveanu” a disputat duminică, de la ora 11, finala competiţiei, 
împotriva echipei din Craiova.
        Fălticenenii au început meciul ca favoriţi în adjudecarea titlul naţional, finala reeditând primul meci 
disputat vineri între Fălticeni şi Craiova, meci câştigat cu 3-0 de echipa din urbea de pe Şomuz. Şi de 
această dată, colegii noştri s-au impus cu 3-0 în faţa reprezentantei Craiovei şi au câştigat titlul naţional.
       În turneul final, echipa din Fălticeni nu a pierdut nici un set în cele patru partide disputate.
       Micii voleibalişti din Fălticeni au fost remarcaţi şi individual: Teodor Călugariţa a fost desemnat cel mai 
bun ridicător al turneului, iar David Miron a primit diploma de “jucător de perspectiva”.
      Sportivii care au contribuit la acest prim succes naţional al voleiului fălticenean în sezonul 2012 – 2013 
sunt: Teodor Călugariţa, David Miron, Alexandru Albu, Cosmin Cernăuţean, Andrei Pricob, Cristian Frâncu, 
Marian Mucileniţa, Denis Hoza (participanţi la turneul final), Sebastian Murărescu, Răzvan Săndulescu, 
Gabriel Albu, Denis Irimescu, Ionuţ Tudosă şi Cătălin Ţăranu (care au evoluat şi in etapele premergătoare 
finalei).

   De asemenea, în şcoală au avut 
loc şi multe alte concursuri sau  
proiecte educaţionale.
Aici s-a desfăşurat Etapa 
Judeţeană a concursului ± 
POEZIE, despre care putem spune că  trebuie înţeles ca un pariu pe care încă nu l-am 
câştigat, dar pe care ne ambiţionăm să îl câştigăm, un pariu că putem într-adevăr să educăm 
noile generaţii în spiritul unei solidarităţi între umanistică şi ştiinţele exacte.”
       Un proiect important a fost cel numit „ PATRULA DE RECICLARE” – Un program pentru 
educaţie ecologică şi comportament etic, iniţiat de RoRec, care urmăreşte încurajarea obiceiului 
de colectare selectivă. În plus, programul are şi o componentă educaţională puternică, prin care 
ajută elevii să înţeleagă unele dintre cauzele poluării mediului şi să conştientizeze faptul că 
reducerea acestora depinde de fiecare dintre noi. Mai mult, copiii pot deveni ambasadori ai unui 
mesaj ecologic şi modele pentru cei din jur. Ei bine la acest proiect Şcoala Gimnazială  „Mihail 
Sadoveanu „ a strâns cea mai mare cantitate de DEEE din oraş.
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         La proiectul - concurs naţional „Cartea, 
tovarăş de drum”                                                         
echipa clasei mele, a VI-a B (din  care am făcut parte 
şi eu), coordonată de doamna profesor Cristina 
Stoleriu, a obţinut  locul I naţional cu cartea  
„PERIPEŢII ÎN CĂUTAREA LUI APOLODOR”.
        Deci, ne putem mândri cu şcoala noastră, cu 
elevii ei şi cu cadrele sale didactice.
           Cam atât pentru astăzi, dar revenim în 
numărul viitor cu alte evenimente importante. Pe 
curând! 
                                                               Redactor: 

Macsim Oana
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Jurnal Școlar

         În perioada februarie – aprilie 2013, şcoala noastră a desfăşurat un proiect internaţional 
în parteneriat cu AIESEC – o organizaţie studenţească internaţională, intitulat K.I.D.Camp. 
Doi studenţi – unul din Pakistan şi celălalt din Taiwan au fost alături de noi la ore şi activităţi 
extraşcolare, ne-au prezentat obiceiurile din ţările lor, limba pe care o vorbesc, ne-au servit 
cu dulciuri tradiţionale. Am discutat numai în limba engleză şi am fost felicitaţi pentru cât de 
bine o stăpânim. Nici noi nu ne-am lăsat mai prejos şi le-am prezentat din tradiţiile noastre; 
formaţia de dansuri populare a clasei a III-a B, condusă de doamna profesor Felicia Loghin şi 
domnul învăţător Gheorghe Popa le-a încântat sufletul, ba chiar au învăţat şi câţiva paşi.

PRIETENI 
DE PE ALTE 

CONTINENTE 
Cosmin Boambă,

clasa a VI-a C

FOTOREPORTER DE TEREN – 
SĂPTĂMÂNA „SĂ ŞTII MAI MULTE, 

SĂ FII MAI BUN”
 Astăzi am avut ocazia să fiu jurnalist. Devenind jurnalist, am avut o mare responsabilitate, aceea că, atât 
timp cât devin jurnalist , devin şi reprezentant al revistei şcolii. Este o experienţă foarte interesantă şi 
distractivă. Am avut ocazia să cunosc elevi, să împărtăşesc şi să-mi împărtăşească ideile şi părerile despre 
săptămâna,,Să ştii mai multe, să fii mai bun” şi activităţile desfăşurate.  Părerea mea este că elevii sunt 
foarte atraşi şi entuziasmaţi de această  ,,Şcoală altfel” , nu numai pentru că au un prilej bun de a nu li se da 
teme şi note , ci şi pentru un alt lucru important, acela fiind dobândirea şi punerea în practică a unor altfel de 
cunoştinţe.  Am participat la activităţi, fiecare având câte un subiect diferit, dar scopul acelaşi. Unul dintre 
cele mai importante scopuri fiind dezvoltarea cunoştinţelor prin metode diferite celor obişnuite la clasă. 

     CLUBUL JURNALIŞTILOR a fost o activitate la care am mers cu cea mai mare plăcere. Această 
activitate este o oportunitate pentru elevi, deoarece îşi pot dezvolta cunoştinţele, dar pot şi dezbate lucruri 
interesante în funcţie de subiect. Având în vedere că a fost primul meu interviu , elevul care a fost încântat 
să îmi acorde unul a fost Ştefan Jora. El are o părere foarte bună despre această activitate, deoarece 
modul de desfăşurare este unul foarte bun, el primind până acum indicaţii foarte preţioase pentru a lua 
un interviu. O impresie la fel de bună 
i-a făcut numărul mare de elevi care îşi 
doresc să devină jurnalişti în viitorul 
apropiat. 

       Doamna profesor Cristina Stoleriu 
ne-a arătat vechea revistă, scrisă de 
mână de redactorii ei. Acest lucru ne-a 
ambiţionat şi mai mult pe noi, membrii 
clubului şi redactorii revistei pe care 

tocmai o citeşti. Vrei să ştii 
cum era cea veche? Iată două 
numere din fosta revistă:
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     Cel de-al patrulea club la care am participat a fost CEL DE ŞAH. Asistând la această activitate, 
mi-am dat seama că elevii sunt foarte implicaţi în ceea ce fac, ceea ce demonstrează faptul că munca 
profesorilor în ceea ce priveşte domeniul de activitate dă roade. Aici m-am întâlnit cu Vlad Zavaleche, care 
mi-a împărtăşit impresiile lui legate de cluburi. Părerea lui este una pozitivă pentru ambele cluburi la care a 
participat până în prezent, ele fiind distractive şi interesante. 

     Al cincilea club este AL CINEFILILOR. Aici, Denisa Iftimescu a spus că are o părere bună despre 
acest club,  ei plăcându-i modul de desfăşurare şi filmul vizionat. Din partea mea, impresia este una pozitivă, 
deoarece elevii îşi pot dezvolta cunoştinţele în domeniul filmului. 

    CLUBUL DE RELIGIE are şi el o mare importanţă în dezvoltarea educaţională a elevului. Aici elevii 
îşi pot afirma , dar şi pot înţelege cât de importantă este credinţa. Andrada Plăcintă a participat la această 

activitate, ceea ce i-a plăcut fiind modul de 
desfăşurare, dar şi subiectele în sine. 

    CLUBUL MICILOR POMPIERI a 
prilejuit membrilor săi o intervenţie „pe viu” a 
ISU, în  care au fost implicaţi direct. Aproape 
că-mi era ciudă că sunt doar fotoreporter şi nu 
pot decât să asist !

     Chiar dacă nu citesc cât de mult mi-aş dori, nu 
am putut rata ocazia de a asista la CLUBUL 
CITITORILOR. Aici am surprins-o pe 
Andreea Apetrei citind o carte despre Harry 
Potter, care părea destul de interesantă. 
M-am apropiat de ea cerându-i să îmi acorde 

un interviu. Ea a fost foarte încântată de idee. Andreei i-a plăcut foarte mult atmosfera, care a fost una 
plăcută şi liniştită. Părerea mea este că ideea pentru o astfel de activitate este foarte bună, deoarece copiii 
nu prea mai citesc, ceea ce este o mare greşeală. Cu ocazia acestei activităţi, elevii îşi pot da seama cât de 
importantă este arta cititului şi cât de frumoasă poate fi.
     Chiar dacă nu am prea multe cunoştinţe despre fotbal, mi-am spus că nu ar fi o pierdere de timp  dacă 
aş trece pe la CLUBUL SPORTIV. Aici m-am întâlnit cu Răzvan Săndulescu, care a fost 
încântat să îmi acorde un interviu. El mi-a dezvăluit una dintre plăcerile lui , aceea fiind fotbalul 
. Mi-a spus că îi place mult să joace fotbal,  mai ales cu prietenii , de aceea a ales clubul sportiv. 

Jurnal Școlar

       O altă uşă deschisă, de data aceasta 
CLUBUL CHITARIŞTILOR. Aici m-am 
întâlnit cu un vechi prieten de-al meu, Alexandru 
Dulgheriu. El mi-a împărtăşit multe păreri despre 
această activitate, una dintre ele fiind foarte 
sinceră, aceea că poate asculta muzică gratis. Am 
o părere bună despre această activitate, deoarece 
poate dezvolta elevului talentul pentru muzică, dar 
şi urechea muzicală.
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Răzvan mi-a detaliat pe scurt meciul desfăşurat în 
cadrul acelei zile, care s-a jucat pe echipe. O veste 
nu prea plăcută a fost aceea că echipa în care juca 
nu a câştigat , dar acest lucru nu a fost unul aşa de 
grav, deoarece a fost un simplu joc de plăcere şi 
distracţie. Părerea mea despre grupul sportiv este 
una foarte pozitivă , deoarece acest club oferă 
elevilor o oportunitate foarte bună pentru a face 
sport – nu numai fotbal, ci şi volei, tenis, baschet - 
dar în acelaşi timp putând înţelege cât de important 
este un mod de viaţă sănătos.
     Astăzi  am participat la o altă activitate, de data 
aceasta în aer liber: cea din cadrul CLUBULUI 
VIITORILOR CERCETAŞI. A fost o oră 
frumoasă, elevii având ocazia să îşi facă prieteni noi, 
dar şi să înveţe jocuri noi. Mi-a plăcut foarte mult 
modul de desfăşurare, care era foarte bine pus la 
punct, ceea ce dovedea  că organizatorii erau foarte 
bine pregătiţi. Nici nu se putea altefel, pentru că 
erau voluntarii GTL – Aripi în Europa, conduşi de 
doamna profesor Cristina Crăciun. Elevii au fost 
grupaţi de către îndrumători în grupuri de câte 10-11 
elevi. Pe urmă, au mers în sălile de clasă, fiecare cu 
îndrumătorii lui. Acolo au jucat multe jocuri , printre 
care ,,Adam”, ,,bomba” etc. După ce au terminat 
distracţia din clase , elevii au ieşit afară pentru o 

nouă rundă de distracţie, de data aceasta în aer 
liber. Mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte frumos, 
ceea ce mă face să îmi doresc să mai vin odată.

        CLUBUL GASTRONOMILOR şi-a 
propus să prepare bucate şi să aranjeze masa festivă. 
Deşi au promis că mă aşteaptă până îmi termin 
misiunea, mâncaseră deja totul în nici jumătate de 
ceas”
        Un alt club organizat de cei din clasele mici 
a fost CLUBUL MâINILOR DIBACE. 
Dacă i-aţi fi văzut cu câtă bucurie, dar şi grijă au 
lucrat mărţişoarele ce urmau să le dăruiască celor 
dragi ! CLUBUL MICILOR ACTORI a pus 
în scenă o dramatizare a basmului „Albă-ca-zăpada”,  
CLUBUL DE JUDO  a adunat pe cei ce ştiu să 
respecte codul onoarei, iar cei înscrişi la CLUBUL 
ECOLOGIŞTILOR au făcut curăţenie în zonă, 
dar şi-au susţinut crezul şi printr-un panou.

Ştefan Constantin, clasa a VI-a  B

Jurnal Școlar

12 Revista Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”
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Ce  spune bunica Ce spune medicul

1. Te doare măseaua sau urechea? Pune o 
bucată de usturoi şi trece – usturoiul este 

leac pentru orice.

1. Bunica are parţial dreptate, usturoiul ajută 
la apărarea organismului dacă este consumat în 
alimentaţie. Ai grijă însă, pentru că nu trebuie 

pus direct pe rană, indiferent dacă este vorba de 
o măsea sau de o ureche! Rana se va inflama mai 

tare!

2. Arsurile se tratează cu ulei, unt sau…
margarină.

2. Există multe  creme pentru piele care conţin 
unt de cacao, dar acesta este diferit de untul 

alimentar. Aşadar, nu e bine să pui pe arsuri unt 
sau margarină, pentru că se pot agrava. Mai bine 

foloseşti un spray special de la farmacie.

3. Dacă ai ochii roşii, o compresă cu ceai de 
muşeţel te rezolvă.

3. Bunica are destul de multă dreptate: ceaiul de 
muşeţel este bun pentru ochi, însă numai cel din 
pliculeţe. Asta pentru că materialul pliculeţelor 

opreşte trecerea unor substanţe care, dacă ajung 
pe ochi, devin hrana unor bacterii. Dar aste e 

valabil numai pentru ochi! Ceaiul de muşeţel băut e 
bun, indiferent dacă este din plic sau nu!

4. Ca să nu ai dureri de spate, trebuie să 
dormi pe un pat cât mai tare.

4. Este adevărat că spatele stă mai bine pe un pat 
drept şi destul de rigid, dar nu înseamnă că patul 

pe care dormi trebuie să fie ca lemnul de dur! 
Dimpotrivă: un pat de duritate medie se potriveşte 
mai bine coloanei vertebrale şi îi asigură o poziţie 

sănătoasă.

5. Dacă pui la ochi ochelarii altcuiva îţi strici 
vederea.

5. Bunica are dreptate într-o anumită măsură, dar 
nu întru totul. Dacă doar probezi ochelarii unui 

cunoscut ai căror dioptrii sunt diferite de ale tale 
nu-ţi strici vederea. Însă dacă îi porţi ca şi cum 

ar fi ai tăi, atunci ochii vor avea de suferit.

DOCTOR SMS
Bunica sau doctorul – pe cine să credem?

         Ne iubim bunicile şi le respectăm bătrâneţea şi înţelepciunea. Ele ne dau sfaturi legate de sănătate 
care sunt bine intenţionate, dar, din păcate, uneori mai şi greşesc. Părerea cea mai corectă este cea a unui 
medic specialist, aşa că… hai să vedem ce ar spune medicul diferit de ce ar spune bunica!

    După cum vedeţi, bunica are dreptate într-o anumită măsură, dar nu uitaţi să cereţi şi sfatul unui medic 
pentru a fi siguri ca ceea ce aflaţi despre sănătatea voastră este cu adevărat corect! Există însă 
o situaţie când bunica nu greşeşte niciodată: când ne iubeşte!

Vasile Lupu, clasa a VII-a C
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10. Devil May Cry
Capcom a dezvăluit că versiunea PC a hack a 

slash-ului Devil May Cry 4 va fi lansată în această 
vară, ea urmând să includă suport pentru DirectX 
10, noi nivele, două noi moduri de joc – Turbo şi 
Legendary Dark Knight – cât şi cut-scene-uri la un 
framerate mai ridicat. De asemenea, o versiune 
demonstrativă va fi disponibilă înainte de lansarea 
oficială, jucătorii având posibilitatea să testeze 
comportamentul jocului pe sistemul propriu folosind 
modul benchmark.

9. The Darkness 2
Primul joc din seria The Darkness a fost lansat 

in 2007 si a trecut in mare parte neobservat de 
masele de gameri.  Acest lucru s-a intamplat 
deoarece acesta era lansat numai pe PlayStation 
3 si Xbox 360, intr-o perioada in care nu foarte 
multi jucatori detineau aceste console. Intre 
timp, studioul care a produs primul joc a renuntat 
la serie, iar 2K Games i-a ales pe cei de la Digital 
Extremes pentru a dezvolta un nou joc. Astfel a 
luat fiinta noul The Darkness II, care vine cu un 
nou stil artistic, mai apropiat de cel al benzilor 
desenate omonime.

Poveste
Chiar dacă s-a schimbat echipa de producţie, 

scenariul a fost scris de acelasi Paul Jenkins, care a 
continuat povestea lui Jackie Estacado într-o direcţie 
foarte interesantă. După evenimentele primului titlu, 
în care Jackie s-a răzbunat pe întreaga familie de 

mafioţi din New York din care făcea parte 
pentru moartea iubitei lui, Jenny, acesta 
a preluat controlul şi a devenit capul 
organizaţiei. În tot acest timp, Jackie şi-a 

păstrat puterile “întunecate” ascunse. Începutul 
noului joc marchează însă momentul în care acesta 
este nevoit să le folosească din nou, în urma unui 
atac asupra “familiei”.

Evident, lucrurile nu sunt aşa cum par. Cei care 
au dat lovitura fac parte dintr-o organizaţie secretă 
numită “The Brotherhood”, al cărei singur scop este 
să pună mâna pe entitatea pe care o cunoaştem ca 
“The Darkness”, care trăieşte în corpul lui Jackie. 
Acesta este nevoit astfel să işi protejeze demonul 
din interior, pentru a nu-l lăsa pe mâna unora care pot 
face lucruri mult mai malefice cu ajutorul puterilor 
acestuia.

8. Uncharted: Golden Abyss
Despre Uncharted Golden Abyss – titlu exclusiv 

PS Vita – încă se mai pot spune multe poveşti la gura 
sobei! Echipa  a fost foarte bucuroasă iniţial, când a 
auzit că Uncharted o să devină un joc de…buzunar 
şi tocmai de aceea el a primit un mini-preview, în 
care am despicat fiecare element intrigant al lui 
Uncharted Golden Abyss în patru.

Apoi, aşa cum ne este caracteristic – cu răbdare 
şi calcul – ne-am aşteptat frumos rândul pentru a lua 
consola la teste şi a  juca până la final unul dintre 
cele mai superbe titluri oferite de Sony!

Inevitabilul s-a produs şi am reuşit să mă ”cuplez” 
cu Nathan Drake, frumuşelul de el, fiindu-i alături 
la bine şi la greu, până când genericul de final ne-a 
despărţit! Nici nu cred că mai este necesar să  încep 
cu laude, critici, faze tari sau părţi de gameplay, 
bune ori rele, pentru că Uncharted Golden Abyss 
este mai mult decât un simplu joc video, fiind chiar 
o ”experienţă de viaţă” oferită gamerilor!

Am urmărit cu atenţie fiecare detaliu de gameplay 

Salut, astăzi am să vă prezint top 10 jocuri din toată lumea 
(acest top 10 a fost realizat cu ajutorul unui sondaj online) 

Lumea a votat aşa cum a vrut şi sondajul sta cam aşa:
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Top 10 
jocuri tari 
din toată lumea

şi pot spune că orice gest al personajelor s-a  simţit 
atât de natural astfel încât am ajuns să îi iubesc pe 
Nathan, Sully şi Chase, dar să îi detest pe Guerro şi 
pe Dante!

Hmm, cred că deja eşti curios cu privire la cine 
sunt ei şi ce le poate pielea, sau, dacă deja  ai jucat 
Uncharted Golden Abyss, sigur ai dori să afli mai 
multe despre aceştia!

 
7. Mass Effect 3

Mass Effect 3 este concluzia la aţiunea 
dezvoltatorului BioWare rol-joc sci-fi trilogia şi 
completează povestea protagonistului său comandant 
Shepard. Acest joc finală în seria urmează 
evenimentele din Mass Effect 2 DLC pack „sosire” şi 
urmăreşte misiunea lui Shepard a salva galaxia de la 
Reapers malefice prin unirea civilizaţiilor disparute 
şi încurajându-le să lupte împreună. Jucătorii cu 
fişierele de joc din Mass Effect şi Mass Effect 2 au 
posibilitatea de a le importa în Mass Effect 3, astfel 
încât deciziile luate în aceste aventuri anterioare au 
un impact direct asupra poveştii.

 
6. Metal Gear Rising: Revengeance

Metal Gear Rising: Revengeance (Japanese: メタ

ルギア ライジング リベンジェンス Hepburn: Metaru 
Gia Raijingu: Ribenjensu?) is an action video 
game developed by Platinum Games and produced 
by Kojima Productions, for the PlayStation 3,Xbox 
360 and Microsoft Windows. Although a Japanese 
release for the Xbox 360 platform was planned, 
that version was canceled.[7] It is a spin-off of 
the Metal Gear series set four years after the 
events of Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, 
where players control Raiden (now a cyborg) as he 
confronts the private military companyDesperado 
Enforcement.

The game focuses on fighting enemies using a 
sword and multiple subweapons to perform combos 
and counterattacks. Through the use of Blade 

Mode, Raiden can dismember cyborgs in slow motion 
and steal parts stored in their bodies. The series’ 
stealth elements are also optional to reduce combat. 
The game was originally announced in 2009 under the 
title of Metal Gear Solid: Rising, and was intended to 
act as an interquelbetween the events of Metal Gear 
Solid 2: Sons of Liberty and Metal Gear Solid 4: 
Guns of the Patriots. This form of the game was to 
be produced solely by Kojima Productions. However, 
the team met with difficulties in developing a game 
based on swordplay, so executive producer Hideo 
Kojima canceled it. A solution was found, in late 
2011, with Platinum Games taking over development. 
Under the guidance of the new team, Metal Gear 
Rising: Revengeance was revealed, with a significant 
change in gameplay and storyline. Kojima Productions 
retained responsibility for the game’s overall plot 
and Raiden’s design.

Metal Gear Rising: Revengeance was well 
received by critics with the staff noting a growing 
popularity despite initial mixed reactions to Platinum 
Games’ involvement. The game was praised for 
it sophisticated cutting system, its use of Metal 
Gear elements to complement the story despite 
the game’s focus on action and its intensive boss 
fights. However, reviewers have criticized the 
game for its camera and story mode’s length. 

5.Transformers (last version)
Are grafici uimitoare si poate fi utilizat pe orice 

computer (PC).

4. Grand Theft Auto IV
3. Diablo (last version)
2. Hallo 3 
1. The Last of Us

Rareş Axinte, clasa a VI-a B
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Luna aprilie în librării: 
	De câteva zile, la editura All, a apărut cartea Regim naturist de slăbire, de Fănica Voinea 

Ene !

	La începutul lunii aprilie 2013, la editura Alffa, în colecţia „Iubiri de altădată”, a apărut 
cartea Dragostea în spaniolă !

	La aceeaşi editură, în Colecţia „Strada ficţiunii – bestseller”, a apărut cartea Îndrăgostită 
de un înger, de Federica Bosco ! 

	Editura „Litera” a lansat zilele acestea o carte foarte interesantă despre medicina 
alternativă: Ceaiuri medicinale şi remedii naturale pentru a trata cu delicateţe afecţiuni 
mărunte!

	Tot luna aprilie aduce la Polirom cartea O vară de răscruce, de Thruman Capote !

	La editura Miron, noua apariţie se numeşte Doar dragostea ta, autor Lisa Kleypas !

VĂ ŢINEM LA CURENTVĂ ŢINEM LA CURENT

             Ştim cu toţii că la prima întâlnire trebuie să facem o impresie…perfectă. Să 
ne îmbrăcăm foarte elegant? Să fim … trendy? Părul cu gel sau fără?

         Adevărul e că îţi trebuie minte, nu haine!

         La prima întâlnire nu vorbeşti doar despre ce îţi 
place ţie, gen campionatele de fotbal, karate şi altele 
asemenea. Trebuie să porţi o conversaţie cu fata cu 
care ai ieşit, să o întrebi ce îi place, să pari cât mai 
interesat de ea!

         Dacă te întreabă de ce o placi? Atunci trebuie 
să te gândeşti (dar nu prea mult), enumeri câteva 
însuşiri ale fetei – adică spune-i că e frumoasă, adorabilă 
şi altele de acest tip, poate te va crede.

CUM SĂ N-O DAI ÎN BARĂ DE LA PRIMA ÎNTâLNIRE
(ce spun băieţii…)
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1. au trecut două ore şi tu nici nu ţi-ai dat seama, te simţi bine şi te distrezi 
de minune;
2. nu ai simţit nevoia să îţi scoţi telefonul deloc ! 8sau…aproape deloc);
3. faceţi referinţa la un anume film care urmează să apară în curând la 
cinema sau la un concert planificat în oraş în zilele următoare;
4. vă puneţi întrebări pe rând, altele mai ceva decât banale: „ce faci?”, „ce 
şcoală frecventezi?”, „unde ai crescut?” etc.;
5. purtaţi discuţii mai lungi, pe un subiect sau altul, pe care la găsiţi 
interesante, iar pauzele ciudate sau tăcerile stânjenitoare sunt rare sau 
deloc;

6. la sfârşit te întreabă cum te simţi şi îţi propune încă un suc înainte de a 
pleca;

7. finalul nu e abrupt, seara se încheie natural, nu cu pretextul că „trebuie 
să mă trezesc de dimineaţă”;

8. se oferă să te conducă acasă – acceptul tău va fi indiciul care îl va 
face şi pe el fericit;

9. te sună sau îţi trimite SMS în aceeaşi seară, pe motiv că vrea să se 
asigure că totul este în ordine şi ţine să-ţi reamintească faptul că s-a 
simţit foarte bine în compania ta !

Bianca Bahnă, clasa a VI-a C

9 SEMNE 
CĂ PRIMA ÎNTâLNIRE A DECURS BINE

(ce spun fetele…)

         Fii cât mai glumeţ, arată că ştii multe lucruri, dar ai grijă să nu pari un tocilar!

         Creează momente de linişte şi priveşte-o în ochi (fără să zâmbeşti).

         Poţi ţine  o floare în mână, pe care să i-o dăruieşti la despărţire - nu de la început, ca să creezi 
emoţia aşteptării!

         Dacă a mers, spune-mi şi mie, să procedez la fel!
Vasile Lupu, clasa a VI-a C
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    PASIUNI  şi  PASIONAŢI
   Ciocolata! Ba nu, ba nu… e acel lucru, ştii tu… cafeaua. Nu, nu! E… shoppingul! Eh, astea-s chestii de 
copii… cititul, o carte bună, asta contează! Sau mai bine, un film care mă pune pe gânduri apoi!

         Indiferent de răspuns, fiecare dintre noi are ceva ce îi place. Ceva care ne relaxează şi ne 
ajută să ne deconectăm de la problemele cotidiene. Ceva ce ne face să nu răspundem la telefon ore 
în şir sau să pierdem noţiunea timpului. Este vorba, desigur, despre hobby-uri, sau, mai pe româneşte 
spus, pasiuni.

         Ce sunt hobby-urile? Nu o să dăm o definiţie tipică DEX, ci vom explica această noţiune de origine 
engleză într-un mod cât mai simplu: o activitate care îţi face plăcere, o pasiune pentru ceva anume. Iar dacă 
este ceva ce ne face plăcere, atunci automat înseamnă că este şi ceva ce ne detensionează, ne eliberează 
mintea şi gândul, ne scoate din rutina zilnică şi din plictiseală, şi (de ce să nu recunoaştem?), ne oferă bucurie 
şi bună dispoziţie.

          E sănătos să ai hobby-uri. Mai ales pentru psihic. Nu o să spun că este totdeauna şi din punct de vedere 
fizic, deoarece un practicant de bungee jumping, de exemplu, se expune la mult prea multe riscuri. Revenind 

însă la psihic, un hobby ne poate ajuta mai mult decat pentru motivele enumerate mai sus. Pictura 
sau desenul, de exemplu, ne ajută să devenim mai creativi, să învăţăm tehnici noi, să ne documentăm 
şi să ne provocăm perspectiva din care gândim şi vedem lucrurile.
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Pasiunea mea este şahul.
Rareş Axinte, clasa a VI-a B

Istoria şahului

 Forma curentă a jocului a apărut în sudul Europei, în a doua jumătate a secolului al 15-lea, după ce a 
evoluat de la un joc similar mult mai vechi din India. 

 În ziua de azi şahul este cel mai popular joc ce se poate juca acasă, în cluburi, pe internet, prin 
corespondenţă sau în turnee.

Reguli de joc 

 
 Regulile oficiale ale jocului sunt întreţinute de Federaţia Internaţională de şah sau FIDE. Jocul se 
desfăşoară pe tabla de şah. Aceasta are o formă pătrată şi este împărţită în 8 linii şi 8 coloane ce formează 
64 de pătrate cu suprafeţe egale, numite câmpuri colorate alternativ în alb şi negru. 
 La început fiecare jucător are 16 piese: 8 pioni, 2 turnuri (ture), 2 cai, 2 nebuni, un rege şi o regină. 
Unul dintre jucători controlează piesele albe iar celălalt piesele negre. 
 Jucătorii mută pe rând, respectând anumite reguli; prima mutare (începutul partidei) revine 
jucătorului cu piese albe.
 Scopul jocului este obţinerea matului. Acesta survine atunci când un rege este atacat şi nu poate 
evita capturarea.

    PASIUNI  şi  PASIONAŢI

Piesa Rege Regină Turn Nebun Cal Pion
Număr 1 1 2 2 2 8
Valoare 9 5 3 3 1

Simbol       

           Fiecare hobby aduce astfel şi beneficii secundare: sportul ne face mai sănătoşi, ne îmbunătăţeşte 
timpii de reacţie şi ne corectează poziţia corpului, muzica ne ajută să vedem firul logic al unor probleme, iar 
shopping-ul (consumat cu moderaţie!) ne poate ajuta să devenim mai economi, şi, de ce nu, să apreciem corect 
valoarea unui obiect.

           Chiar de asta este recomandat să ne dedicăm cât mai mult unui hobby. Însă nu trebuie să ne temem 
să ne lărgim orizonturile şi să explorăm noi pasiuni. Câţi dintre noi s-au gândit la un moment dat ce beneficii 
ne-ar putea aduce o pasiune precum colecţionarea de anumite obiecte, pescuitul sau chiar şi jocurile pe 
calculator?

           De aceea, vă invit să exploraţi, să nu vă fie teamă să încercaţi lucruri noi, şi mai ales să încercaţi 
să priviţi în adâncime şi să vă gândiţi la ce alte beneficii pot izvorî din activitaţile care va fac plăcere şi vă 
relaxează zi de zi.
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CIMITIRUL 
VESEL 
DE LA 

SĂPâNŢA

PARADISUL 
NOSTRU

         Cimitirul vesel de la Săpânţa este poate cel mai neobişnuit obiectiv turistic 
al ţării noastre. Sunt convinsă că se poate spune că este unic în lume, nicăieri 
nemaiexistând un cimitir cu un aer atât de vesel.
         La Săpânţa, moartea este văzută altfel. Aici nu e vorba de lacrimi sau de 
tristeţe, pentru că, în spirit mioritic, moartea este cunoscută ca o mare trecere a 
sufletului într-o altă dimensiune şi tocmai din acest motiv, nu trebuie să fim trişti 
atunci când vizităm acest cimitir.
         Picturile naive de pe cruci sunt menite a ilustra momente extrem de importante 
din viaţa celui îngropat în acel loc, la fel şi epitafurile, multe dintre ele în versuri.
         Meşterii populari care au construit crucile au dat dovadă de originalitate, 
împodobindu-le într-un mod cât se poate de unic şi, duă cum i-o spune şi numele, 
vesel.
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PRIETENI FĂRĂ GRAI

Labradorul este una dintre cele mai populare rase de câini din întreaga lume. Pe lângă rolul de 
animal de companie, aceşti câini sunt folosiţi in foarte multe ţări şi pentru prinderea infractorilor 
sau asistenţa persoanelor suferinde. Labradorii sunt gentili, inteligenţi şi plini de energie, fiind 
recomandaţi persoanelor de orice vârstă. Această rasă, cunoscută şi sub numele de Câinele 
Sfântului Ioan, îşi are originile în Canada, unde era folosit la prinderea peştilor.

Temperament
Câinii din rasa labrador sunt recunoscuţi pentru firea lor echilibrată. Labradorii sunt foarte 
adaptabili la diferitele activităţi pentru care sunt antrenaţi. De asemenea, indiferent 
dacă sunt crescuţi la curte sau în apartament, aceste patrupede învaţă repede să respecte 
regulile casei. Faţă de alte rase, labradorii nu sunt foarte teritoriali. Aceste patrupede 
sunt rareori distructive, hipersensibile sau agresive, fiind nişte animale de companie 
ideale. Având în vedere trecutul lor de copoi, labradorilor le place foarte mult să poarte 
obiecte în gură. Stăpânul unui astfel de câine îşi poate pune mâna în gura patrupedului 
fără nicio grijă, labradorii fiind foarte atenţi să nu muşte din greşeală. Aceşti câini au o 
reputaţie excelentă legată de viaţa în familie. Labradorii se înţeleg foarte bine cu copiii şi 
dau dovadă de răbdare în relaţia cu cei mici sau cu celelalte animale de companie din casă.  
Labradorii au un caracter stabil şi se sperie foarte greu atunci când sunt puşi în faţa unei 
situaţii neaşteptate. Aceşti câini sunt predispuşi la probleme cu mestecatul excesiv, dar pot 
fi antrenaţi foarte uşor pentru a scăpa de astfel de obiceiuri inadecvate. Labradorii vor lătra 
atunci când nu identifică sursa unui sunet dar, de obicei, sunt destul de tăcuţi. Din cauza faptului 
că sunt foarte toleranţi cu străinii, labradorii nu sunt nişte câini de pază foarte buni. Labradorii 
sunt foarte puţin dispuşi să „scape” din locurile pe care le cunosc şi vor sări gardul sau vor ieşi 
pe uşă doar pentru că sunt foarte curioşi şi au un acut  simţ de explorator. Aceşti câini adoră 
compania oamenilor şi vor căuta permanent interacţiunea cu stăpânii lor. 

Labradorul - putere şi inteligenţă

Oana Macsim, clasa a VI-a B     
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3. Acum începem împletirea.

4. Din cele 4 fire, duceţi: 
A peste B, B peste C, C peste D şi D prin bucla 

formată în firul A. 

Cum se face
 

 
 

 
 

 
Cum se face o brăţară circulară 

1. Luaţi patru fire: firul A, firul B, firul C şi firul D. 

 

2. Faceţi un nod la capătul firelor.  
3. Acum începem împletirea. 

4. Din cele 4 fire, duceţi: A peste B, B peste C, C peste D şi D prin 

 

 
 

 
 

 
Cum se face o brăţară circulară 

1. Luaţi patru fire: firul A, firul B, firul C şi firul D. 

 

2. Faceţi un nod la capătul firelor.  
3. Acum începem împletirea. 

4. Din cele 4 fire, duceţi: A peste B, B peste C, C peste D şi D prin 

bucla formată în firul A.  
Faceţi tot aşa până se termină firele şi veţi avea propria 

brăţară personalizată. 
 
 

Emilian Anton, clasa a VI-a C 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
GLUME…BUNE RĂU! 
 
 În faţa unei şcoli a fost aşezat un nou indicator, pe care scria: „Conduceţi cu atenţie, 

ca să nu loviţi elevii !”. A doua zi a apărut un alt indicator, pe care scria: „Aşteptaţi să 
apară profesorul!” 

 
 O fetiţă o întreabă pe mama ei: „ mama, de ce unele din firele părului tău sunt albe?”. 

Mama îi răspunde: „ Vezi tu, de te ori faci vreo boacănă şi mă superi, unul din firele 

Emilian Anton, clasa a VI-a C

o brãtarã 
circularã

1. Luaţi patru fire: firul A, firul B, firul C şi firul D. 

2. Faceţi un nod la capătul firelor.

Faceţi tot aşa până se termină firele şi veţi 
avea propria brăţară personalizată.
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GLUME…BUNE RĂU!
	În faţa unei şcoli a fost aşezat un nou indicator, pe care scria: „Conduceţi cu atenţie, 

ca să nu loviţi elevii !”. A doua zi a apărut un alt indicator, pe care scria: „Aşteptaţi 
să apară profesorul!”

	O fetiţă o întreabă pe mama ei: „ mama, de ce unele din firele părului tău sunt albe?”. 
Mama îi răspunde: „ Vezi tu, de te ori faci vreo boacănă şi mă superi, unul din firele 
mele de păr se albeşte”. Fetiţa stă puţin pe gânduri şi spune: „ Atunci, cum se face 
că toate firele din părul bunicii sunt albe?”

	Într-o şcoală se aude un zgomot teribil dintr-o clasă. Directorul intră şi vede îngrozit 
cum toţi strigă, sar pe bănci...Se repede la cel mai zgomotos şi îl dă afară din sală, 
apoi întreabă: „Unde este profesorul vostru?” „Tocmai l-aţi dat afară”, răspund copiii.

	„Câte continente sunt?”, întreabă profesorul. „Cinci” – răspunde elevul. „Atunci 
numără-le!”. „ 1,2,3,4,5!”

	„Unde ai vrea să susţii examenul?” este întrebat un elev. „Pe lună, pentru că acolo 
materiile sunt de 6 ori mai uşoare!”

	La ora de limba română, doi elevi nu sunt atenţi, iar profa spune: „ Cine se tot 
învârte?” „Pământul!” „Cine a spus asta?” „G alileo Galilei”

	Doi elevi discută: „Ai rezolvat testul la mate?” „Nu, am dat foaia goală!” „Dumnezeule, 
acum profesorul va crede că am copiat de la tine?”

	Î: Cum se poate obţine lumina cu ajutorul apei? 
R: Spălând geamurile.

MICII CÂRCOTAŞI
	Acu’ şapte milioane de ani, săptămâna trecută s-a întâmplat ceva amuzant… Marţi 

la ora de franceză un copil nu şi-a făcut tema şi spusele domnului profesor au 
fost cam aşa: „Ţi-ai făcut tema băi… castravete?” apoi toţi au început să râdă în 
hohote. 

	Ziua următoare, la ora de jurnalism, cred că doamna profesoară se gândea la ceva 
provizii, pentru că în loc să zică Andrei a zis ardei… nu ştiu dacă a făcut-o cu a sa 
voinţă, dar cred că face o zacuscă excelentă.
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 HUIDUITĂ DE FANI
         Au apus vremurile în care fanii o idolatrizau pe 
Rihanna. Acum , a ajuns să fie huiduită pe scenă! Diva a fost 
taxată de Fani la concertul de la Boston,după ce a întârziat 
trei ore. Fanii o aşteptau deja de trei luni, căci concertul 
fusese amânat din cauza unei laringite. I-a revenit vocea, 
dar se pare că nu i-a folosit: Rihanna ar fi făcut playback, 
spre nemulţumirea publicului.

Andra Chelaru, clasa a VI- a

• s-a născut în luna aprilie în Bucureşti, iar la vârsta de 9 ani s-a mutat 
cu părinţii în SUA.
• Antonia Iacobescu şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa în Utah şi 
Las Vegas, unde a terminat liceul şi a făcut primii paşi în modelling.
• A participat la sute de şedinţe foto şi a ajuns să colaboreze cu 
agenţii mari din America: Lenz, Ford models.
• A rămas cu un gusta amar în urma experienţei de model, din cauza 
răutăţii dintre manechine.
• Cântă de la 10 ani şi a făcut studii muzicale în SUA.
• Faptul că a trăit printre oamenii de culoare a influenţat-o în muzică.

Andreea Buculei, clasa a VI-a CAntonia

Rihanna

Selena Gomez

*Selena îşi întăreşte statutul de divă disponibilă şi ţine morţiş 
să-i arate lui Bieber ce-a avut şi ce-a pierdut.

* Ca şi cum mesajul din piesa „Come And Get It” n-ar fi de 
ajuns, Selenita arată că a trecut mai departe şi nu ocoleşte 
subiectul în interviuri: „Its unconfortable that everywhere 
I go, people know. I dont like that. Justin and I never 
really focused on the attention”

* Mda... ce să zică şi ea... Cine îi obligă să posteze pe Instagram 
tot felul de poze?. Adevărul este că cei doi au profitat cât au 
putut de toată atenţia acordată cuplului.

Cezar Munteanu, clasa a VI-a B
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	Nilul: 1 – 7 ianuarie; 19 – 28 iunie; 1 septembrie.

	Amon – Ra : 8 – 21 ianuarie; 1 – 11 februarie; 18 – 26 noiembrie.

	Mout : 22 – 31 ianuarie; 8 – 22 septembrie.

	Geb: 12 – 29 februarie; 20 – 31 august.

	Osiris: 1 – 10 martie; 27 noiembrie – 18 decembrie.

	Isis: 11 – 31 martie; 18 – 29 octombrie; 19 – 31 decembrie.

	Thoth: 1- 19 aprilie; 8 – 17 noiembrie.

	Horus: 20 aprilie – 7 mai; 12 – 19 august.

	Anubis: 8 – 27 mai; 29 iunie – 13 iulie.

	Seth: 28 mai – 18 iunie; 28 septemnrie – 2 octombrie.

	Bastet: 14 – 28 iulie; 23 – 27 septembrie; 3 – 17 octombrie.

	Sekhmett: 29 iulie – 11 august; 30 octombrie – 7 noiembrie.

Află-ţi viitorul cu... 

CEZAR

Fotbalistul Lionel Messi doarme câte 12 ore pe noapte! Starul argentinian a urmat în 
copilărie un program hormonal pentru creştere, medicii recomandându-i un somn cât mai 

lung în fiecare noapte, pentru regenerarea celulelor.  
Fotbalistul argentinian şi-a păstrat obiceiul, somnul lung ajutându-l să se refacă după 

efortul depus în timpul meciurilor de fotbal, din timpul zilei.
***

Cel mai bogat om din lume, este, în 2013, pentru al patrulea an consecutiv, Carlos Slim, 
potrivit Forbes, cu 73 de miliarde de dolari americani, în creştere cu 4 miliarde faţă de 

2012.  
Pe locul 2 se află Bill Gates (67 de miliarde de dolari), urmat de spaniolul Amancio Ortega 

(57 de miliarde de dolari).
***

De ce nu s-a prăbuşit până acum Turnul din Pisa, din Italia, deşi vârful său s-a înclinat cu 
aproximativ 4 metri faţă de axa verticală?

Deşi s-a tot înclinat, încă de la începutul construcţiei - datorită solului de proastă 
calitate, centrul de greutate al turnului cade în continuare tot în interiorul suprafeţei 

de sprijin de pe pământ.

 Astrologia egipteană este una dintre cele mai vechi 
din lume, zodiile fiind reprezentările zeilor în mitologia 

egipteană. Află în ce zodie te-ai născut. Caracteristicile 
zodiei tale vor apărea în numărul viitor
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Începând cu 2001, specialiştii constructori au inclus turnul într-un program prin care au reuşit să 
încetinească înclinarea accelerată a turnului, problema nefiind însă definitiv rezolvată.

***
Marea Moartă este cea mai sărată mare din lume, cu o concentraţie de sare care depăşeşte aproape de 
zece ori concentraţia de sare dintr-o mare normală (uzual, în apa de mare se găsesc aproximativ 35 de 

grame de sare la litru).  
 *** 

Marea Moartă este atât de sărată, încât corpul uman pluteşte pe suprafaţa apei, fiind celebre pozele cu 
oameni care stau pe spate, în apă şi citesc diverse cărţi.  

*** 
În Marea Moartă nu trăiesc peşti, apa acestei mări fiind mult prea sărată pentru dezvoltarea vieţii. Totuşi, 

anumite bacterii şi plante rezistă şi în acest mediu ostil.  
*** 

Marea, cu o suprafaţă de doar 600 de km2, este alimentată cu apă doar de râul Iordan şi este o mare 
închisă, nu are deschidere la vreo altă mare.  

*** 
Nivelul crescut de salinitate al apei este explicată prin evaporarea intensă datorată situării acestei mări în 
Deşertul Iudaic, măsurătorile dovedind faptul că marea se află în pericol de secare. În trecut, oglinda apei 

era la 396 de metri sub nivelul mării (nivelul de referinţă), în prezent acest nivel depăşind 400 de metri 
sub nivelul mării. În plus, apa râului Iordan este din ce în ce mai mult folosită de Israel şi Iordania, ca 

sursă de apă potabilă, fapt care accelerează creşterea salinităţii şi secarea mării, în timp.
***

În 24 de ore, plămânii sunt traversaţi de 10.000 de litri de aer şi de 800 litri de sânge ?
***

Un om respiră cam 174 de milioane de litri de aer de-a lungul vieţii?
***

Pe parcursul vieţii, omul se hrăneşte circa 4 ani?
***

Pe parcursul a circa 70 de ani, inima unui om bate de 3 miliarde de ori?
***

Inima pompează în organism cam 5 litri de sânge pe minut, deci în 70 de ani de viaţă, inima pompează cam 
180.000 de tone de sânge?

***
Unghiile cresc, în medie, cu 0,5 mm pe săptămână?

***
Firul de păr creşte cu circa 1,3 cm pe lună şi are o durată de viaţă de aproximativ 3 ani?

***
De la 30 de ani, oamenii încep să scadă în înălţime, iar dimineaţa, corpul este mai lung cu circa 1-2 cm?

***

Cele mai puţin cunoscute zile mondiale:
	1 martie: Ziua mondială a păsărilor;

	22 martie: ziua mondială a apei;

	23 martie: Ziua mondială a meteorologiei;

	22 aprilie: Ziua mondială a pământului;

	15 mai: Ziua mondială de acţiune pentru climă;

	23 mai: Ziua mondială a biodiversităţii;

	24 mai; Ziua mondială a Parcurilor naţionale;

	31 mai: Ziua mondială împotriva fumatului;

	5 iunie: Ziua mondială a mediului;

	8 iunie: Ziua mondială a oceanelor;

	 21 iunie: Ziua Soarelui;

	29 iunie: Ziua Dunării.

Anda Trifănucă, clasa a VI-a B
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1. The Sevent Son

2. The  Hobbit > The Desolation of Smaug

3. Fast & Furios

4. Fantastic Four

5. Mortal KombaT

6. Hannibal

7. Riddick

8. Now You See Me

9. Snow and the Seven

10. Star Trek Into Darkness

TOP SMS
MUZICĂ

FILME 2013

1. Andra - Inevitabil va fi bine
2. Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell
3. J Balvin - Tranquila
4. Carla`s Dreams feat. INNA - P.O.H.U.I.
5. Macklemore & Ryan Lewis - Thrift Shop Feat. Wanz
6. Elena feat. Glance - Ecou
7. Antonia - Marabou
8. Delia - Doi în unu ft. Mihai Bendeac
9. Voltaj - Pic Pic
10. Naughty Boy - La La La ft. Sam Smith
11. Connect-R & Cortes - Vedeta mea
12. Caitlyn feat Mr Diliman - Milionar de vară
13. Smiley & Alex Velea - Dincolo de cuvinte
14. Laurentiu Duta - Raza mea de soare ft. Kaira
15. Red Blonde - BLL ( Be Le Le ) feat. Krem
16. J.Yolo - Te pup, Pa Pa!
17. Adrian Sina - Pierdevară feat. CoJo
18. Delia - Cineva La Uşa Mea
19. Puya si Don Baxter - Bagă Bani
20. INNA - Spre Mare
21. Matteo - Amândoi
22. Simona Nae feat. Juju - 2 Nebuni
23. Leticia - Pijamaua ta
24. Alex Velea - E marfă tare
25. VUNK - Asa, şi?!
26. Giulia - Azi
27. Khaled - C`est la vie
28. Stefan Stan - Domnişoara
29. Andreea Bănică feat. What`s Up – În lipsa ta
30. INNA feat. Reik - Dame Tu Amor (Party Never Ends)

Oana Macsim, clasa a VI-a B, Călin Ursuţu, clasa a VI-a C
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„Vara aceasta, nu trebuie ratate 
accesoriile în culori îndrăzneţe, cu design 
unic. Nimic nu va fi prea mult pentru acest 
sezon, iar accentele de culoare sunt foarte 
importante”, este de părere Oana Lazăr, 
Director de Marketing al Meli Melo Paris. 
Astfel, aceasta recomandă alegerea de accesorii 
în nuanţe de verde şi galben electric, dar şi 
contraste alb-negru, pentru o întoarcere în timp. 

Iată un top 5 al celor mai cool accesorii de vară: 
1. Ochelarii de soare se află pe prima poziţie. Ei pot înveseli orice ţinută şi pot transforma 

radical imaginea. 
2. După ce ochelarii sunt deja trecuţi pe lista accesoriilor importante din această vară, 

stiliştii recomandă pălăriile. Acestea, fie ca sunt cu boruri mari sau nu, au ataşate panglici viu 
colorate şi cu siguranţă nu sunt doar utile ci şi de efect. 3. Eşarfa este şi ea la modă în această 
vară! Motivul este foarte simplu – poate fi prinsă lejer pe umeri, în serile mai răcoroase, sau poate 
fi folosită pe plajă pentru a strânge părul în stilul retro – la modă în acest sezon.   

4. Şi pentru că vara se anunţă una toridă, stiliştii sunt de părere că unei împătimite de 
modă nu trebuie să îi lipsească nici un evantai pe măsură! Accesoriu feminin de sute de ani, acesta 
conturează, o dată în plus, stilul retro! 

5. Geanta oversized rămâne şi ea vedeta sezonului! Fie că este folosită pentru shopping sau 
pentru plajă, aceasta în mod clar nu are cum să nu existe în noua garderobă de vară a femeilor.

MODA ŞI NOI
Andra Chelariu, 

clasa a VI-a


