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COPII ȘI ADULȚI 

(Scrisoare către Moș Crăciun) 

 

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

 

 

 

Copiii, când cresc și devin adulți, nu știu din ce motiv, viața lor devine foarte 

plictisitoare. Ei se trezesc pe la ora 6 dimineața și beau o cafeluță, merg la muncă și se 

întorc acasă seara. Și apoi repeta același program în fiecare zi. 

Viața copiilor este mult mai interesantă și lipsită de griji.  

Adulții mereu se îngrijorează pentru ziua de mâine. Se plâng întotdeauna că nu au 

destui bani să cumpere diferite lucruri, sau că au foarte multă treabă, dar eu cred că 

viața copiilor este mai grea! 

Noi, copiii, mereu trebuie să ascultăm de adulți, de parcă ei ar fi cei mai înțelepți și 

știu mereu ce e bine și ce e rău pentru noi! De exemplu: ne spun mereu să nu mâncăm multe 

dulciuri pentru că o să avem carii și va trebui să mergem la dentist. Păi, atunci, dacă nu 

vreți să ni le dați, de ce le cumpărați și le puneți acolo sus pe dulap, astfel încât să nu 

putem ajunge la ele? Nu mai bine le mâncăm decât să expire? Că doar două-trei bomboane, 

trei cutii cu ciocolată, două pungi de caramele și cinci borcane de dulceață NU e mult! 

Măcar știm că voi, adulții, nu le mâncați: țineți dietă, trebuie să slăbiți…(deși știm că, pe la 

11,30 noaptea, mâncați dulciuri pe ascuns). 

Un mare defect al adulților este că folosesc prea mult cuvântul NU! De exemplu: 

”Mama, îmi cumperi păpușa aceea? NU”, „Mama, îmi cumperi o înghețată? NU!” Este o 

boală foarte gravă, de care suferă toți adulții. Singurul leac este să le luați copiilor voștri 

tot ce își doresc. 
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Mă întreb de ce copiii, atunci când cresc și devin adulți, nu mai au aceleași vise și 

aceeași imaginație ca în copilărie…Noi, copiii, avem o imaginație bogată și o mulțime de 

vise. Voi, adulții, cred că aveți un singur vis: să aveți o familie fericită și sănătoasă, care 

să trăiască într-o vilă, cu o piscină plină cu bani și să conduceți o mașină frumoasă. DA: 

oferim adulților premiul pentru cel mai plictisitor vis din lume. Cu felicitări! 

Noi suntem experți atunci când vine vorba de imaginație. Ne putem imagina precum 

un dinozaur cu șapte capete, opt picioare, optsprezece ochi și trei guri, care se joacă. 

Cred că singurul lucru pe care și-l pot imagina adulții este că, peste aproximativ trei 

miliarde de ani, vor putea inventa o mașină a timpului care îi va putea face din nou copii, 

pentru a nu se mai plânge atât de des în fața noastră: „Aș da orice să mai fiu măcar un 

minut copil” sau „E tare greu să fii adult!” Oare de aceea ne spun atât de des nouă, 

copiilor, „Trăiți-vă copilăria!”? 

Păi, deocamdată eu asta fac: îmi trăiesc copilăria. Vouă, adulților, v-aș recomanda să 

ascultați mai mult de copiii voștri, să le oferiți mai mult din timpul vostru și, Doamne, 

INVENTAȚI ODATĂ MAȘINA TIMPULUI! 
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UN COPIL SPECIAL … ȘI COLEGII LUI SPECIALI! 

 
În clasa a V-a C există un copil special. 

Se numește Briana Maria Manolache. Briana are 

numai note de 9 și de 10.  Briana are colegi care 

nu au numai note de 9 și de 10 și care sunt lângă 

ea. Nu pare nimic special, nu-i așa? 

Briana duce pe umeri o boală grea. Colegii 

îi sunt mereu alături. Nimic special? 

Faceți cunoștință cu Briana prin propriile 

ei cuvinte: 

 

 

VISURILE UNUI COPIL SPECIAL 
Briana Maria Manolache, clasa a V-a C 

 
 

În acest articol voi vorbi despre visele mele, visele unui copil de 12 ani. 
Visele mele au început, firește, atunci când m-am născut. Faptul că am o mică 

problemă și că sunt o persoană care nu se poate descurca singură în anumite activități nu 
înseamnă că nu pot duce o viață normală, sau că nu pot să am vise. Chiar dacă visele mele 
sunt poate greu de realizat, asta nu trebuie să împiedice realizarea lor. 

Vă spuneam că visele mele au început atunci când m-am născut. Ei bine, nu e chiar 
așa, însă din acel moment am luptat să trăiesc pentru visele pe care le am astăzi. Și uitați 
că am reușit! 

Am luptat pentru visele mele și așa mi-am împlinit primul vis, al meu și al familiei 
mele: să trăiesc. Apoi am avut alte vise. În primul rând să fac  progrese zilnice, apoi să 
citesc cât mai multe povestioare și să le spun… Deși nu am mers niciodată la grădiniță, 
familia mea m-a învățat tot ce trebuie să știe un copil până la vârsta de 6 ani. 
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Apoi, am aflat că pot merge la școală! Aici m-am întâlnit cu oameni minunați, care m-
au ajutat și m-au susținut în momente grele și cărora le mulțumesc. Le mulțumesc și 
copiilor (colegilor) care mă iubesc, mă susțin și care îmi sunt prieteni!   

Acum am trei vise mari: să pot merge singură, să iau note bune și, într-o zi, să devin 
doctor. 

Acesta a fost articolul despre visele mele și viața mea.  
 
Colegii de clasă, dar și elevii și cadrele didactice din școală se străduiesc, 

deopotrivă, să o ajute cum pot. În semestrul I am organizat două acțiuni  caritabile 

de colectare fonduri, pentru că tratamentele pe care le urmează sunt extraordinar 

de scumpe. La „Zilele Școlii”, mămicile au pregătit prăjituri care au fost cumpărate 

de invitații de la spectacolul festiv, iar de „Ziua mărului”, organizată de Primăria 

municipiului Fălticeni, am pus în vânzare dulcețuri, gemuri, compoturi, zacuscă, totul 

hand made. Din puțin efort s-a născut mare bucurie. 
  Și acum faceți cunoștință colegii Brianei, gândurile lor despre ea și cu ceea ce 

au întreprins concret pentru Briana lor: 

 

Briana este o fată deșteptă, frumoasă și minunată. Eu cred că ar fi o prietenă minunată 
pentru toți colegii din clasă. Dragostea noastră este 
totul pentru Briana, ca să o ajutăm să meargă.  
( Miruna Hlihor) 
 

Briana este foarte harnică și niciodată nu a luat o 
notă rea. Ea e ca un înger printre oameni pentru că 
ea n-a făcut niciodată un lucru rău. Mereu și-a făcut 
temele și mereu a învățat. Părerea mea e că este un 
exemplu pentru noi. (Laris Bobuțanu) 
 

Briana este o fată cuminte, amuzantă, 

zâmbăreață și deșteaptă. Ea ne ajută mereu 

când nu știm un lucru. Noi trebuie să luăm 

exemplu de la ea. Noi o iubim foarte mult pe 

Briana! (Gabriela Sabina Tofan) 
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Dragă Briana, îți doresc multă sănătate și fericire 

și să înveți foarte mult la școală, să fii mereu 

deșteaptă. Ești o curajoasă și foarte puternică 

(Sabin Burlacu) 

 

Briana este un înger care se bate pentru a merge. 

Este foarte puternică și deșteaptă. Briana este 

un exemplu pentru noi și de aceea o respectăm. 

Briana, luptă în continuare! (Diana Enache) 

 

Nu știu cum s-a întâmplat problema ta cu picioarele, dar cred că este foarte greu să nu  

poți merge singur. Îți doresc numai sănătate. (Călin Adam) 

 

Dragă Briana, cred că este greu să stai tot 

timpul în bancă, să nu te joci în pauză. Îți 

doresc să poți merge singură, spor la note și 

să fii fericită. (Valentin Dăscălescu) 

 

 

Briana este o persoană deosebită și, chiar 

dacă are o problemă, asta nu înseamnă că este 

mai prejos decât noi. Mereu va avea prieteni 

lângă ea. Toți o iubim mult. Sunt convinsă că o 

să te faci bine și că o să ajungem să ne putem 

juca toți împreună! (Mădălina Șcheuleac) 

 

 

 

Dragă Briana, ești frumoasă ca soarele de pe cer. 

Ești harnică și ești un copil minunat. Mă bucur că 

ești prietena mea. (Elena Honcea) 

 

Dragă Briana, eu îți doresc o însănătoșire rapidă 

și să fii fericită cu ai tăi, fiindcă dragostea este 

un medicament care nu expiră, așa că îți urez 

multă sănătate! (Ionuț Păduraru) 
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Briana, dacă mă apuc să vorbesc 

despre tine, nu mai termin. Ești o 

fată minunată, ești foarte 

inteligentă și isteață. Noi toți te 

iubim foarte, foarte mult. De 

fiecare dată când vii la școală, ne 

faci să avem zâmbetul pe buze. 

(Florina Enachi) 

 

Briana este o ființă minunată, care 

totdeauna este cu zâmbetul pe buze. 

O iubim foarte mult pentru că este 

de încredere, frumoasă și iubitoare. 

O susținem foarte mult, orice ar face. Niciodată nu o vom lăsa baltă, în niciun moment al 

vieții. (Raisa Apetri) 

 

Briana, vrem toată clasa să te faci bine și să mergi. Ești deșteaptă, frumoasă, bună la 

matematică, la română și la desen. (Bianca Drăgoi) 

 

Briana este o fată inteligentă și bună la suflet. 

(Salah Hrițcu) 

În ochii mei, o văd pe Briana foarte isteață și 

deșteaptă, frumușică și amuzantă. Este o 

persoană foarte de treabă. (Denis Tudosă) 

 

Briana este bună la suflet. (Florin Bogdan) 

 

 

Briana are o exprimare foarte artistică 

pentru că citește foarte multe cărți. Are 

talent și la desen. Din păcate are o boală care 

o împiedică să meargă. Cu toții sperăm că se va 

face bine. (Iacob Ionuț) 

 

Briana este o fată isteață, frumoasă, drăguță 

și înțelegătoare. Este foarte bună și cuminte. 

Mă înțeleg foarte bine cu ea. (Fabiola 

Gherasim) 
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Briana este frumoasă, talentată, bună la română și la matematică și acum poate chiar bine 

să meargă pe picioare. (Marian Timofte) 

 

Dragă Briana, eu te iubesc foarte mult, ca și colegii tăi, și în fiecare seară mă rog să te 

faci bine. Te iubim toți la un loc. (Malvina Macsim) 

 

Briana este un înger. Avem de luat exemplu 

de la ea: învață bine, este puternică și nu 

renunță. Este cea mai bună prietenă a mea. 

Suntem împreună din clasa pregătitoare. Este 

mereu fericită, iubită de cei dragi și foarte 

încrezătoare. Pentru mine e ca o soră. Este o 

persoană minunată. Îi doresc sănătate! 

(Alexandra Lateș) 

 

 

 

O parte dintre colegi și părinții lor, aducându-i prinosul de ajutor. 

Luptă, Briana ! 
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ACTIVITĂȚILE NOASTRE ÎN IMAGINI… 

 

 

LET ‛S DO IT, ROMÂNIA! – 21 septembrie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR – 26 septembrie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

ZIUA EDUCAȚIEI – 5 octombrie 2019 
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FABRICA DE BANI – 29 octombrie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIUA TOLERANȚEI  –16 noiembrie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE – 18 – 24 noiembrie 2019 
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ZIUA ȘTAFETEI – „ACUM DECID EU!” – 18 – 22 noiembrie 2019 

 

…farmacist?                                                                       …medic veterinar? 

 

          …vânzătoare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOZIE DE DESENE ALE ELEVILOR ȘCOLII - PE HOLUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 

FĂLTICENI -  
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LA MULȚIANI, ROMÂNIA! – 29 noiembrie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii claselor mici sunt, totdeauna, români MARI!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZILELE ȘCOLII „MIHAIL SADOVEANU” 

11 – 15 noiembrie 2019 

 

Și în acest an, „Zilele Școlii” au fost pentru toți un 

prilej de sărbătoare. Am organizat tot felul de 

activități, care de care mai interesantă. A fost, mai 

întâi, o expoziție de desene, care, după ce a fost 

admirată în spațiul expozițional al școlii, a „plecat în 

vizită” la Primărie, să ne vadă toată lumea cât de 

talentați suntem 
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Nu a lipsit tradiționalul Concurs interșcolar interdisciplinar „SADOVENIANA”, la 

care au participat anul acesta, alături de echipajul școlii noastre,  elevi din școlile 

Dolheștii Mici, Fântâna Mare și Bunești.  

 

Școala „M. Sadoveanu”                                        Școala Dolheștii Mici 

 
Școala „I. Muceleanu”, Fântâna Mare                   Școala „Artur Gorovei”, Bunești 

 

 

 

 

 

 

 

 

O altă activitate devenită tradițională la Zilele Școlii este Concursul „Miss Lizuca”, 

adresat elevelor din clasele pregătitoare, clasele I, dar și celor de grădiniță. 
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Săptămâna dedicată sărbătoririi școlii noastre dragi s-a încheiat cu un mult 

așteptat program artistic, prezentat de Karina Crețu și Elena Irimia, din clasa a V-a A, la 

care au participat cu entuziasm:  

 

 

Corul școlii, Fantezia, condus de doamna profesor de muzică Mirabela Apopei, ne-a 

delectat cu trei melodii. 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Olaru și 

Ștefan 

Vizeteu, din 

clasa 

pregătitoare SBS, profesori Roxana Gherman și Felicia Loghin, au dansat Valsul primăverii 
 

Trupa de teatru „Cum vă place” a clasei a VI-a A, coordonator profesor Cristina Stoleriu 

ne-au făcut martori la piesa cu care au obținut un premiu deosebit la nivel județean. 

 

Denisa Pavaloaia, din clasa a VII-a A ne-a cântat 

piesa „La Marianna”, îmbrăcată în costum 

tradițional italian. 

 

 

 

Elevii clasei a 

II-a A, 

profesor 

Maria Lupu, au dansat cu pasiune pe ritmuri mexicane. 
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Eduard Atomei, clasa pregătitoare   SBS ,  a recitat poezia 

„În Țara lui Mură-n gură”, stârnind ropote de aplauze. 

 

 

 

Elevii clasei a IV-a C, profesor Elena Filip, au prezentat un 

dans grecesc, 

 

 

 

 

 

în timp ce elevii clasei a III-a B, profesor Simona 

Bejenariu, au ales un dans spaniol. 

 

 

 

 

 

 

Programul artistic s-a încheiat cu Grupul vocal al 

școlii, proaspăt înființat de doamna profesor de 

biologie Roxana Maxim care ne-a delectat cu două 

piese îndrăgite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fotoreporter, Darius Avrămia, clasa a V-a A) 
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Nu putem încheia rubrica „Jurnal școlar” fără să vorbim și despre premiile 

câștigate în acest semestru. Deci: 

 

CONCURSUL DE TEATRU „MĂȘTI ȘI CHIPURI”, Suceava, 17 octombrie 2019 

 

Problema traficului de ființe umane 

devine din ce în ce mai acută. Departamentul 

ANTITRAFIC din cadrul Inspectoratului 

Județean de Poliție, în colaborare cu 

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” au 

organizat un concurs de teatru la care au 

participat școlile din județ. Piesa trebuia să 

fie originală și să se înscrie în tematica 

abordată. La îndemnul doamnei profesor 

Elena Filip, Consilierul educativ al școlii, noi, 

cei din VI A, ne-am pus pe treabă. Doamna 

profesor de limba română, Cristina Stoleriu, 

regizor ad-hoc, a scris sceneta intitulată Mai bine un covrig, despre o fetiță răpită și pusă 

să cerșească. Au fost aleși actorii: Maria Cărnăreasa, Francesca Zimbru, Giulia Dominte, 

Denisa Bendescu, Isabela Cîrnăreasa, Radu Jucan, Iustin Găleată, Andrei Șoldănescu și 

Iustin Irimia. Juriul, din care au făcut parte și regizori și actori ai teatrului sucevean, ne-

a acordat „PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI”, de care suntem grozav de mândri: e primul 

nostru contact cu arta dramatică! Iată-ne pe scena din Sala „Auditorium” a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, locul unde s-a desfășurat concursul, după ce ne-am primit 

premiul. A, era să uit: am primit nu numai 

diplome, ci și ghiozdane și mici gadgeturi. 

Și pentru că cei din școală nu au putut fi de 

față să ne urmărească, am reluat spectacolul și 

pe scena Casei de Cultură din oraș, în cadrul 

„Zilelor Școlii”. După ce am fost aplaudați 

îndelung, domnul director ne-a înmânat 

diplomele personale, pe care doamna profesor 

de română și doamna Consilier educativ le-au 

ținut secrete până atunci (cireașa de pe tort!) 

Noi pe scena „de acasă”, surprinși că suntem din 

nou premiați, în fața școlii și a invitaților. 

(a consemnat Francesca Zimbru, clasa a VI-a A) 
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CONCURSUL JUDEȚEAN DE COLINDE -  14 decembrie 2019 

 

În fiecare an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, la Shoping Citty, la Suceava, se 

desfășoară concursul „Colinde de Crăciun”. Anul acesta s-a desfășurat ediția a IX-a. Corul 

școlii noastre, Fantezia, condus de doamna profesor Mirabela Apopei, nu putea să 

lipsească. Ei, și dacă tot am participat, am luat și un premiu: PREMIUL I.   

 

 
 

(a consemnat Denisa Pavaloaia, clasa a VII-a A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresca de pe holul de la intrarea principală, realizată de domnul profesor de desen Alin Agape și 

de elevele Elisa Calistru și Denisa Negel, clasa a VII-a B, Irina Maxim și Amalia Cara, clasa 

a VIII-a A 
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PEȘTERA URȘILOR 
 

Ariadna Samson, clasa a V-a A 

 

   Scurt istoric al Peșterii Urșilor 
 

      Din Chișcău, județul Bihor, a fost descoperită accidental în anul 

1975. În urma exploatărilor miniere locale, deschiderea spre golul 

subteran a fost realizată prin dinamitarea intrării. Minerul Traian 

Curta a fost cel care a coborât pentru prima dată în această 

peșteră, parcurgând galeria până la Sala Mare a peșterii. 

      Au urmat noi explorări ale peșterii de către grupul de speologi 

amatori "Speodava" din Ștei, iar, mai apoi, de către specialiștii 

Institutului de Speologie "Emil Racoviță", în colaborare cu 

reprezentanții Muzeului Țării Crișurilor din Oradea. În anul 1980, după 5 ani de explorări și 

amenajări, Peștera Urșilor a fost deschisă pentru vizitare. 

 

 

     Descoperă Peștera Urșilor 
      Peștera Urșilor este formată din 4 galerii 

principale: Galeria Oaselor, Galeria Emil Racoviță, 

Galeria Lumânărilor și Galeria Științifică. 

 

 

 

 

        Galeria Oaselor este porțiunea de peșteră aflată 

la intrare. Denumirea de    Galerie a oaselor provine de 

la numărul mare de fosile ale ursului de Cavernă găsite 

la descoperirea peșterii. Chiar la intrarea in Galeria 

Oaselor, care coincide cu intrarea în peșteră, grosimea 

tavanului are cea mai mica grosime din toată peștera, 

loc în care se vede crăpătura rezultată în urma 
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exploziei care a dus la descoperirea acestui minunat obiectiv turistic, de către Traian Curta, la 

data de 17 septembrie 1975. De o parte si de alta a trotuarului de acces se pot observa 

numeroase oase ale urșilor de cavernă.   Galeria Oaselor este cea mai îngustă porțiune din zona 

vizitabilă a peșterii. Tendința vizitatorilor este de a efectua un număr mare de fotografii în 

această galerie, deoarece intra prima dată în contact cu o lume deosebită, iar pe de altă parte nu 

au cunoștința despre ceea ce urmează să vadă, formațiuni calcaroase mult mai grandioase și mult 

mai spectaculoase. 

 

         Galeria Emil Racoviță este porțiunea cea mai lungă din Peștera Urșilor, începe de la 

"intersecția" dintre cele trei galerii și se termină la intrarea în galeria sau cum este cunoscută - 

Rezervația Științifică 

 

 Galeria Lumânărilor este porțiunea din peșteră care 

începe la "intersecția"' dintre cele trei galerii și se 

termină la ieșire. d Denumirea de Galerie a Lumânărilor 

provine de la numeroasele stalactite care se ridică la 

diferite înălțimi, semănând cu niște lumânări. 

 

 
 Galeria Științifică se află în continuarea Galeriei Emil Racoviță. De fapt, accesul în Rezervația 

Științifică se face din galeria Emil Racoviță, printr-un puț de cca 30 m. Din acest motiv, dar nu 

numai, accesul în această parte a peșterii este permis numai speologilor profesioniști. 

 

 

 

 

 

 

 
În cele 3 galerii principale ale Peșterii Urșilor accesibile publicului vei putea descoperi rămășițele 

ursului de cavernă, printr-un număr mare de fosile, care au dat și denumirea peșterii, dar și 

diverse formațiuni naturale impresionante, ca stalactite și stalagmite, unele dintre ele primind și 

nume pentru caracteristicile pe care le denotă, cum ar fi: Palatul Fermecat, Căsuța Piticilor, Lacul 

cu Nuferi, Sfatul Bătrânilor și așa mai departe. 
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Sabina Mitache, clasa a V-a A 

 

Sezonul iernii se apropie odată cu apariția sărbătorilor cele îndrăgite, atât de copii 

cât și de adulți. Aceasta perioadă a anului este plină de veselie și voie bună. Deoarece 

iarna aduce cu ea, pe lângă toate aceste sărbători, și lucruri mai puțin plăcute, cum ar fi 

bolile, este indicat - pentru a le evita sau înfrunta, să consumăm vitamine. 

 

VITAMINA C 

Aceasta luptă împotriva gripei în sezonul rece. Ea nu împiedică bolile sau răcelile  dar 

reduce durata și intensitatea simptomelor. Pe scurt, 

aceasta protejează organismul împotriva bolilor, mai 

ales a celor cardio-vasculare sau a cancerului. Prin 

consumarea fructelor și a legumelor obținem o doză de 

astfel de vitamină în organismul nostru. 

 

VITAMINA A 

Ea ajută ochii să se adapteze diferitor nivele de lumină, lucru important în sezonul de 

iarnă. Aceasta are scopul de a repara țesuturile necesare pentru creșterea și dezvoltarea 

organismului. Laptele, margarina fortificată, galbenușul de ou, ficatul, peștele gras, 

morcovii, roșiile, fructele, legumele conțin această 

vitamină. 
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VITAMINA E  

   Aceasta acționează ca un antioxidant cu scopul de a proteja membranele celulare de 

diferite mărimi  și este se consideră că poate apăra 

celulele, mai ales de boli cum ar fi cele cardio-vasculare 

sau cancer. Nucile, uleiurile vegetale, legumele cu frunze 

verzi si cerealele conțin vitamina E. 

 

 

VITAMINA D    

 Este furnizată de lumina soarelui, cel care nu prea se mai zărește iarna, așa că locuitorii 

din nord nu prea au cum să beneficieze de ea. Lipsa acesteia poate duce la apariția 

astmului, a bolilor cardio-vasculare sau a cancerului.  Lactatele, pestele gras,                       

ouăle și margarina conțin vitamina D. 

 

 

 

 

 

VITAMINA B  

Această vitamină este foarte importantă pentru dezvoltarea  sănătoasă a părului, 

unghiilor și a pieli. Este mai importantă decât cremele, unguentele sau șampoanele. 

 

 

 

     Toate vitaminele sunt necesare în sezonul de 

iarnă. Acestea sunt cele mai importante 

 

 

 



                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni  22 

 
 

 

 

Ștefan Pavel, clasa a V-a A 

 

TOP 5 JOCURI 2019 

 

 

 

Fortnite este un shooter game care a 

apărut în anul 2017, creat de către 

developerul EPIC GAMES. Acesta are mai 

multe tipuri de joc, care sunt: 

· SAVE THE WORLD 

· BATTLE ROYALE 

· CREATIVE 

 

 

Forza Horizon 4 este un joc despre mașini care a fost înființat în anul 2018 de către 

Playground Games. Este un joc open world, 

în care Playground Games a introdus 450 de 

mașini licențiate și harta este cea a Marii 

Britanii. Cei care joacă acest joc au 

experiența de a  juca cu mulți alți jucători 

din toată lumea, pe un server de maxim 72 

oameni. 

În plus, în joc, anotimpurile se schimbă de la 

o săptămână la alta, venind cu noi provocări. 
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Cuphead este un joc înființat în anul 2017 de 

către Studio MDHR. Acesta se bazează pe 

grafica din anul 1930 folosită de Walt Disney 

Animation Studios. Acesta este un joc de un 

jucător sau doi, care se confruntă cu unii bossi. 

Serialul The Cuphead Show, care va apărea în 

2020, se bazează pe acest joc. 

 

 

Metro Exodus este un joc care a 

fost înființat în anul 2019 de către 

Deep Silver. Este un first-person 

shooter cu un singur jucător. Acesta 

se bazează pe post-apocalipsa 

provocată de  Federația Rusă. 

 

 

 

Call of  Duty Mobile este un joc înființat de 

Activision în 2019. Acesta este un free to play-

first person shooter. Și acesta are mai multe tipuri 

de joc: 

· Zombies; 

· MultiPlayer; 

· Battle Royale; 

Din păcate, se găsește numai pe telefoane. 
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Pisica Bengaleză 
Ariana Șchiopu, clasa a V-a A 

 

Bengaleză este numele unei rase de pisici obținute prin combinația pisicii domestice cu 

pisica Leopard, realizată în 1963 în Statele Unite. Corpul acestei 

feline este lung și solid, constituit din oase robuste cu mușchi 

puternici. Fălcile sale sunt late, cu contur rotunjit care formează 

un bot masiv. În schimb urechile au dimensiuni relativ mici spre 

medii, cu o bază lată și vârfuri rotunjite. Ochii au o formă ovală, 

putând fi ușor migdalați. Ei sunt mari și foarte depărtați. Corpul 

se termină cu o coadă groasă, ascuțită spre capăt și cu vârful 

rotunjit. Blana este scurtă 

cu firul gros, deasă și 

neobișnuit de moale la 

atingere. Culoarea blănii 

poate fi cafeniu tigrat, linx 

pătat și sepia tigrată. Aceasta nu necesită îngrijire 

excesivă, dar pisica se va bucura de atenția primită 

în urma îngrijirii. Ca și majoritatea raselor cu păr 

scurt, pisicile Bengaleze sunt foarte atente cu blana 

lor. 

 

 Pisica Bengaleză își ia numele de la 

denumirea latină a strămoșului ei, Felis Bengalensis, 

adică Pisica Leopard Asiatică. Scopul dezvoltării rasei de pisici domestice Bengaleze a 

fost acela de a păstra o cât mai mare asemănare fizică cu strămoșul ei. Ele sunt de obicei 

afectuoase. Prin natura lor sunt extrem de energice și jucăușe. Acestea sunt inteligente și 

agile. Le place să se cațăre și pot fi gălăgioase. Pisicile Bengaleze sunt o rasă foarte vocală 

și au un vocabular bogat, care uneori poate fi destul de strident, în special în situații 

necunoscute. Au nevoie de companie în timpul zilei pentru a nu se plictisi, precum și 

oportunități de a se cățăra și a simula vânătoarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Fiecare pisică este unică și fiecare are propriile preferințe, mofturi și nevoi când 

vine vorba de stilul lor de viață.                                                                                                                                                           
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Radu Mario Jucan, clasa a VI-a A 
 

 

Continuă prezentarea zodiilor din horoscopul mayaș cu încă șase. Fiți atenți! 

 

 

CALCEDONIE: 02.06 – 21.06 

 

Pe nativii acestei zodii nu-i interesează problemele pământești, 

ei vor să rezolve probleme „adevărate” și de aceea își caută 

îndrumători spirituali. Îi preocupă înțelegerea și vor să fie 

independenți cu orice preț. 

 

 

 

SELENIT: 22.06 – 11.07 

 

Sunt persoane comode, care apreciază tactul și bunele 

maniere, sunt sensibili și duc o viață liberă. Nu le plac 

schimbările. Au o intuiție neobișnuită. 

 

 

 

 

SMARALD: 12.07 – 31.07 

 

Tinerețea este o perioadă grea pentru acești nativi. 

Au parte de o școală a vieții dură, dar înțeleg lecțiile 

primite și se maturizează repede. Sunt inteligenți și 

dinamici, iar atunci când se implică într-o acțiune o 

fac din toată inima. În timp, toți au succes în carieră. 

Dăruiesc multă afecțiune persoanelor apropiate. 
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TOPAZ: 01.08 – 20.08 

 

Nativii acestei zodii sunt veseli, plini de viață, uneori impulsivi, 

dar supărările lor nu țin mult. Sunt persoane elegante, cărora 

le place confortul și adoră complimentele. Sunt foarte 

ambițioși. 

 

 

 

 

JAD: 21.08 – 09.09 

 

Cei născuți sub acest semn vor avea succes în viața privată și 

în carieră, fiindcă știu să profite de ocaziile apărute și 

acționează cu diplomație. Ca parteneri, își aleg persoane 

care se deosebesc de cei din mediul lor. 

 

 

 

CARNEOL: 10.09 – 29.09 

 

Sunt persoane care întotdeauna se lasă conduse de rațiune. 

Știu să treacă peste greutățile vieții folosindu-se de 

inteligență. Deși sunt deschiși și direcți, nu prea le place să 

facă confesiuni.  

 

 

 

 

 

 

Ultimele șase pietre prețioase, în numărul viitor! 
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VĂ ȚINEM LA CURENT… 
PREMIILE GRAMMY 2020 

Elena Irimia, clasa a V-a A 

 

Premiile Gramyy au ajuns la cea de-a șaizeci și doua 

ediție. La ediția de anul acesta, Billie Eilish a fost marea 

câștigătoare a serii. A câștigat aproape tot ce era de câștigat, 

reușind să-și atribuie cele 4 trofee  de la categoriile principale 

ale Premiilor Grammy 2020. Ea a obținut, în total, 5 premii din 

cele 6 la care fusese nominalizată. 

    

 Principalele categorii de la Premiile Grammy 2020 au fost:  

 Înregistrarea anului (premiu care se acordă pentru interpretare):Billie Eilish – 

„Bad Guy”  

 Piesa anului (premiu care se acordă pentru compoziție): Billie Eilish – „Bad Guy” 

Albumul Anului: Billie Eilish – „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”  

 Cel mai bun artist nou: Billie Eilish 

 

 

Ceilalți câștigători au fost: 

 

 Cea mai bună performanță solo : Truth Hurts de Lizzo  

 Cea mai bună performanță Duo/grup : Old Town Road de Lil Nas X și Billy Ray 

Cirus                      

 Cel mai bun album vocal,  pop, tradițional: Look Now de  Elvis Costello and The 

Imposters 

 Cel mai bun album vocal, pop : When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? de 

Billie Eilish  

 Cea mai bună piesă “dance” : Got To Keep On de The Chemical Brother  

 Cel mai bun album dance/electronic: No Geography de The Chemical Brothers  

 

 Cel mai bun album instrumental contemporan: Mettavolution de Rodrigo y 

Gabriela  

 Cea mai bună performanță rock: This Land de Garry Clark Jr.  

 Cea mai bună performanță Metal: 7empest de Tool  
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 Cel mai bun cântec rock: This Land de Garry Clark Jr.  

 Cel mai bun album rock: Social Cues de Cage The Elephant 

 Cel mai bun album de muzică alternativă : Father Of The Bride de Vampire 

Weekend  

 Cea mai bună performanță R&B: Come Home de Anderson .Paak featuring 

André 3000  

 Cea mai bună performanță tradițională R&B: Jerome de Lizzo  

 Cel mai bun cântec R&B: Say So  de PJ Morton featuring JoJo 

 Cel mai bun album contemporan, urban : Cuz I Love You  de Lizzo 

 Cel mai bun album R&B: Ventura de Anderson .Paak 

 Cea mai bună performanță rock: Racks in the Middle de Nipsey Hussle 

featuring Roddy Ricch & Hit-Boy 

 Cea mai bună performanță Rap/Sung: Higher de DJ Khaled featuring Nipsey 

Hussle & John Legend 

 Cel mai bun cântec rap: A Lot de  21 Savage featuring J. Cole 

 Cel mai bun album rap: Igor de Tyler, The Creator 

 Cea mai bună performanță solo country : Ride Me Back Home de Willie Nelson 

 Cel mai bun album pop Latin : #ELDISCO de Alejandro Sanz 

 Cea mai bună perfomanță American Roots: Saint Honesty de Sara Bareilles 

 Cel mai bun album Raggae: Rapture, Koffee 

 Cel mai bun album spoken word (include poezie , cărți audio și povești): 

Becoming de Michelle Obama 

 Cea mai bună compilație de coloană sonoră visual media: A Star Is Born de 

Lady Gaga & Bradley Cooper 

 Cel mai bun cântec scris pentru visual media: I‛ll Never Love Agai de Lady Gaga 

& Bradley Cooper (A Star Is Born) 

 Cel mai bun videoclip musical : Old Town Road (Official Movie) de Lil Nas X & 

Billy Ray Cyrus 

 Cel mai bun film muzical: Homecoming de Beyoncé 

 

 

 

 

 ( Billie Eilish, 18 ani, marea câștigătoare) 
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TOP  MUZICĂ 2019 
Elisa Nechifor, clasa a V-a A 

 

 

1. Rosalia și J Balvin - Con Altura 

2. Mark  Ronson și Lykke Li - Late Night  Feelings 
3. Lizzo - Juice 
4. Lil Nas X și Billy Ray Cyrus - Old Town Road 
5. Jonas Brothers - Suker  
6. Guaynaa - Rebota 
7. G-Eazy, Blueface, ALLBLACK și YG - West Coast 
8. FKA twings - Cellophone 
9. Cautions Clay - Sidewinder 
10. Anitta și Prince Royce - Rosa 
 

 

  

 

  Piesele anului  2019  preferate de mine sunt: 

            - Bilie Elish - Lovely 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Ariana Grande - One Last Time 
 

                    

                          



 

 

 

 
 

… o husă pentru telefon personalizată 
Sara Vieru, clasa a V-a A 

 

Ai o husă pentru telefon uzată, roasă și murdară? Vrei să ți-o schimbi dar 

nu găsești niciuna pe gustul tău? Nu te mai îngrijora și fii ceva mai creativ! Iată 

aici un mic ghid, ca să zic așa, pentru o husă personalizată. Îți voi da câteva 

exemple la finalul acestui articol, poate îți place unul dintre ele sau poate te vei 

simți mai inspirat și mai ușurat deoarece…nu este atât de greu! 

Pasul 1:  

Găsește o husa transparentă sau de o singură culoare (uniformă sau cu 

treceri de la o nuanță la alta dar, în orice caz, nu cu desene).  

Pasul 2: 

Procură-ți materialele de care crezi că ai nevoie (de exemplu: acuarele, 

abțibilduri, lac de unghii, materiale pentru colaj etc.). 

Pasul 3: 

Cu atenție, începe să pictezi (dacă e nevoie) sau să aranjezi elementele pe 

care vrei sa le lipești aproximativ pe unde vrei să le pui. 

Pasul 4: 

Treci la lipit! Ai grijă deoarece, o dată lipit, atunci când dezlipești pentru 

a rearanja un element va rămâne o suprafață cleioasă care va strica aspectul 

husei tale.  
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… CELE MAI VIZITATE ȚĂRI ÎN 2019 AU FOST: 

 

1.  FRANȚA: 86,9 milioane de vizitatori 

2.  SPANIA: 81,8 milioane de vizitatori 

3.  STATELE UNITE ALE AMERICII: 76,9 

milioane de vizitatori 

4.  CHINA: 60,7 milioane de vizitatori 

5.  ITALIA: 58,3 milioane de vizitatori 

6.  MEXIC: 39,3 milioane de vizitatori 

7.  MAREA BRITANIE: 37,7 milioane de vizitatori 

8.  TURCIA: 37,6 milioane de vizitatori 

9.  GERMANIA: 37,5 milioane de vizitatori 

10.THAILANDA: 35,4 milioane de vizitatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Karina Robu, clasa a VII-a A) 
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Sara Vieru, clasa a V-a A 
 

 

 

 

Cerbi în răsărit 

 

 
 

In răsărit de soare, 

Sperând că nu va fi  

O zi cu ploaie, 

Strălucind în raze mii  

Animale pe câmpii...  

Trec doi cerbi împreună 

Alergând pe-aici strună. 

Amândoi sunt fericiți, 

Și, fiind deja porniți, 

Alergau rapid pe-aici 

Cu coarnele lor mici. 

După cum se vede, sunt copii 

Și-nvățând ce-s pomii,  

Ce sunt florile din soare 

Sau cum crește un cerb 

mare, 

Când m-au văzut, au fugit 

Speriați, de parcă i-am rănit. 

Apoi, doar umbra le-am 

văzut, 

Și imediat au și dispărut. 
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Iarina Amariei, clasa a V-a A 

 

Outfituri de toamnă- iarnă 
 

 

Vă voi prezenta două ținute de toamnă și una de iarnă. Aceste ținute cred că vă 

vor plăcea foarte mult. 

 

Această ținută este pentru luna noiembrie. Dacă nu este pe stilul vostru o puteți 

personaliza așa cum doriți. Este o ținută foarte 

elegantă pentru a merge în oraș sau la o ocazie 

specială. Nu este nevoie să adăugați alte 

accesorii, ca de exemplu o geantă, pentru că 

veți încărca vestimentația și nu este nevoie. 

Culorile sunt foarte vii și frumoase. Oamenilor 

le va plăcea vestimentația pe care o veți purta. 

Toată îmbrăcămintea este una foarte frumoasă. 

După cum vedeți, avem o căciulă portocalie și un 

palton de asemenea, mai avem și niște pantaloni 

albaștri cu o curea neagră, iar bluza este 

neagră. 

Cam atât 

vă pot 

spune despre asta. 

 

 

Această ținută este pentru luna 

septembrie. Este o ținută adecvată pentru o 

ieșire la plimbare cu prietenii. Conține un 

pulover gri, o pereche de blugi albaștri, o 

geantă și adidași albi. După cum observați, 

este o ținută lejeră ce vă oferă un maxim 
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confort. Culorile sunt plăcute și bine asortate. Nu aveți nevoie de alte accesorii. 

Părul poate fi prins într-un coc sau o coadă împletită. Acesta este un model de 

ținută pentru toate adolescentele. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ținuta aceasta arată super drăguț. Căciula și paltonul sunt gri deschis. Cizmele 

sunt lungi și negre, iar bluza este pufoasă. Tânăra portă blugi negri, iar ochelarii 

și mănușile pot fi accesorii pentru acest sezon. Puteți să vă îmbrăcați așa, când 

mergeți într-o stațiune montană sau drumeție. Nu trebuie să vă luați geantă, un 

mic rucsac este mult mai potrivit pentru această ținută.  Nonculorile sunt 

potrivite vestimentației.  

 

 

 
 
 

Paul Alexandru Aioanei, clasa a V-a A 
 

JOCURILE COPILĂRIILOR 
 

Am denumit așa aceasta  prezentare jurnalistică pentru că vreau să arăt 

diferența dintre copilăria părinților noștri și copilăria noastră. Apoi, spre final, să 

tragem o concluzie despre cele două copilării. 

Auzim la părinții noștri toată ziua cuvintele :”Apoi eu, pe vremea mea…..”și pentru 

un moment am impresia că părinții  parcă au fost colegi cu Ion Creangă, cred că 

sunteți de acord cu mine. Așa mi-a venit idea să realizez o paralelă între copilăria 

părinților mei și copilăria mea. 
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In acele vremuri  aveau doar o jumătate de oră de desene animate  la televizor, 

jocuri electronice nu existau și nici calculatoare. Fetele jucau coarda, elastic , șotron 

uneori aceste jocuri se mai practicau și la școală în pauze. Seara se adunau și 

povesteau, până ce erau chemați de părinți, cărora nu le era frică că pățesc ceva, în 

case, la masă.  

Nu putem spune că aveau o copilărie tristă, știau să se distreze din orice, erau 

inventivi. Jucăriile lor se procurau cu greutate și erau identice, aveau portocale doar 

de Crăciun, nici hainele nu erau așa de multe și calitative. 

Copiii din ziua de azi au calculatoare, telefoane performante, ceasuri inteligente, 

dar oare știu să sară coarda, să joace șotron, să ochească cu praștia? 

Tata mi-a povestit ca pe vremea când era el copil nu erau așa multe mașini pe 

străzi, în vacante era dus la bunici, unde era pus uneori la treabă -  după puterile lui. 

În oraș avea foarte mulți vecini de bloc de vârste apropiate cu el și se jucau printre 

blocuri tot felul de jocuri:  
 

 

Baba-oarba: 
Spațiul de joc era bine delimitat, iar cine îl 

depășea devenea automat Baba oarba. Copiii se 

așezau în cerc, iar cel desemnat Baba oarba era legat 

la ochi și așezat în mijloc. Ceilalți se răspândeau și îl 

provocau, făcând  zgomot. Dacă cel ales reușea să 

prindă pe cineva și să-i ghicească numele, rolurile se 

schimbau și jocul continua…până se însera! 

 

Elasticul: 
Jocul începea cu doi jucători care stau față în față și întind elasticul între ei la o 

lățime aleasă de comun acord. Un al treilea jucător sare peste elastic, în interiorul 

cercului, cu un picior sau cu amândouă, atâta 

timp cât nu calcă elasticul. Când a greșit, 

locul îi este luat de următorul jucător. 

Existau mai multe variante: se sare la 

înălțimea gleznei, a genunchiului, la brâu, 

existând diferite tipuri de sărituri. Fiecare 

jucător sare de la o dificultate mică, apoi se 

crește dificultatea până la prima greșeală. 

Jocul se poate juca și în triunghi sau în 

pătrat, cu câte trei sau patru copii ținând elasticul. 
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Ascunsa: 
Era unul dintre jocurile cele mai iubite de 

copiii de pe vremea alor mei. Se juca afară, dar 

putea fi jucat și în interior. Unul dintre copii 

„amija”, adică își ținea ochii închiși, iar ceilalți se 

ascundeau cât număra până la 100, dar din 10 în 

10. Apoi, cu vorbele „Cine nu-i gata, îl iau cu 

lopata”, copilul pornea să-și caute prietenii, 

pentru a le bate „tic-tac-ul”. Primul găsit îi lua 

locul. 

 

Rațele și vânătorii:  
Dintre cei care joacă, doi vor fi 

„vânătorii”, iar ceilalți rațele. Vânătorii 

se îndepărtează unul de celălalt, iar 

„rațele” se așezau între ei. Exista și o 

minge, pe care cei doi și-o aruncau unul 

spre altul, încercând să nimerească 

rațele, care trebuiau să se ferească. 

Dacă o rață era atinsă, ieșea din joc. Rața 

ajunsă în runda finală trebuia să se 

ferească de „glonțul” vânătorilor de un număr de ori egal cu vârsta pe care o avea. 

Din câte observ, pe ei îi făcea fericiți orice lucru mărunt, noi suntem altfel, vrem 

telefoane tot mai performante, uneori nu știm să ne comportam cu colegii noștri și 

devenim agresivi din cauza jocurilor pe care le jucăm pe internet. Dar nu suntem noi 

de vină că societatea și tehnologia au evoluat, numai că noi trebuie să avem grijă cât 

de mult ne folosim de această tehnologie, care uneori este benefică, dar alteori nu. 
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BĂTRÂNUL ȘI MAREA, Ernest Hemingway 

 

Denisa Negel, clasa a VII-a B 

 

Pentru că Paul, colegul meu de redacție, 

a propus o incursiune în copilăria părinților 

noștri, m-am gândit să vă propun și eu o 

lectură clasică, o carte care a încântat 

copilăria zecilor de generații dinaintea 

noastră. 

Este vorba despre un pescar bătrân din 

Cuba, pe nume Santiago, care, în ultimele 84 

de zile nu a mai prins nici un pește. Acesta 

pleacă în Gulfstream însoțit de un puști pe 

nume Manolin, dar, deoarece bătrânul nu 

reușește nici acum să prindă nimic, copilul nu 

mai vrea să iasă cu acesta pe mare. 

Într-o seară, Santiago hotărăște să iasă pe mare și, spre dimineață, un 

pește cu o greutate foarte mare îi face o vizită bătrânului. Ce se întâmplă în 

continuare? Citiți și n-o să vă pară rău! 
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Marius Daniel Steluță, clasa a V-a A 

 

       Unora li se pare ca viața de sportiv este ușoară, dar în realitate nu 

este așa. Pentru a face performanță este nevoie de multe ore de antrenament și 

efort maxim. Ca sportiv trebuie să fii pregătit atât 

fizic cât și moral pentru fiecare competiție. 

                 Trebuie să știi să  te bucuri  atunci când 

câștigi, dar și să  recunoști înfrângerea,  promițându-ți 

că data viitoare vei fi mai bun. 

                  Și eu, la un moment dat, mi-am dorit să 

practic un sport . Am auzit că se fac înscrieri pentru 

echipa de volei a clubului sportiv C.S.S., Colegiul 

Național  „Nicu Gane” și m-am înscris.  

                   Așa se face că 

practic volei de 3 ani. În 

acești 3 ani am învățat să nu 

mă dau bătut și să  muncesc 

pentru visele mele. 

                   Munca mea și a 

echipei din care fac partea 

dat roade. În anul școlar 2018-2019  am fost înscriși 

pentru prima dată în Campionatul Național de minivolei, 

iar anul acesta am fost înscriși din nou. Vă pot spune cu 

mândrie justificată că în momentul de față suntem pe 

locul întâi.  

                Pentru a ajunge la această performanță ne 

antrenăm zilnic . Deși anul trecut am pierdut, părinții 

și doamna antrenor ne-au susținut și ne-au încurajat. 

Nici noi nu ne-am dat bătuți și am muncit mai mult, așa  

ca anul acesta să ieșim victorioși din competiție.  

                 Deși viața de sportiv este grea, cu 

antrenamentele aproape epuizante, aceasta are și o parte bună. Partea frumoasă 

constă în timpul petrecut cu colegii în cantonamente și în  clipele frumoase trăite 

împreună cu ei.  
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 
 

 

Au încheiat semestrul cu media 10 (zece): 

 

 Karina Crețu, clasa a V-a A 

 Elena Irimia, clasa a V-a A 

 Ștefan Lavric, clasa a V-a A 

 Delia Pântea – Zaharia, clasa a V-a A 

 Ariadna Samson, clasa a V-a A 

 Ariana Șchiopu, clasa a V-a A 

 Sara Vieru, clasa a V-a A 

 Teofana Pavăl, clasa a V-a B 

 Briana Manolache, clasa a V-a C 

 Ecaterina Grigorescu, clasa a VII-a A 

 Ștefania Pistinciuc, clasa a VII-a A 

 Maria Apetrei, clasa a VII-a B 

 

 

 

FELICITĂRI ȘI … SĂ DEVINĂ „CONTAGIOȘI”! 
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CUPRINS: 

 

 

 
Copii și adulți, Karina Crețu pag.  2 

Vocea elevului  pag.  4 

Jurnal școlar, Darius Avrămia pag.  9 

„Zilele școlii” pag. 12 

Concursuri și premii, Francesca Zimbru, Denisa Pavaloaia pag. 16  

„Paradisul nostru”, Ariadna Samson pag. 18 

„Doctor SMS”, Sabina Mitache pag. 20 

League of PC Ștefan Pavel pag. 22 

„Prieteni fără grai”, Ariana Șchiopu pag. 24 

„Pagina de astrologie”, Radu Jucan pag. 25 

Vă ținem la curent, Elena Irimia pag. 27 

TOP SMS, Elisa Nechifor  pag. 29 

„Cum se face?”, Sara Vieru pag. 30 

Știați că…? pag. 31 

„Comoara din sufler”, Sara Vieru pag. 32 

Moda și noi, Iarina Amariei pag. 33 

„Cutia Pandorei”: Jocurile copilăriilor, Paul Aioanei pag. 34 

„Fișa de lectură”, Denisa Negel pag. 37 

„Pasiuni și pasionați”, Daniel Steluță pag. 38 

La închiderea ediției pag. 39 
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COLECTIVUL DE REDACŢIE: 
 

 

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

Redactor-șef adjunct: Radu Jucan, clasa a VI-a A 

Secretar general de redacție: Ariadna Samson, clasa a V-a A 

Fotoreporter: Darius Avrămia, clasa a V-a A 

Tehnoredactor: Ștefan Pavel, clasa a V-a A 

 

Redactori-responsabili: 

 Denisa Negel, clasa a VII-a B, Fișa de lectură 

 Sara Vieru, clasa a V-a A, Cum se face? 

 Sabina Mitache, clasa a V-a A, Doctor SMS 

 Alexandra Stafie, clasa a V-a A, Moda Și noi, 
 Karina Robu, clasa a VII-a A, Comoara din suflet, Lecția de romantism 

 Elena Irimia, clasa a V-a A, Vă ținem la curent 
  Elisa Nechifor, clasa a V-a A, Top SMS 

 Ariana Șchiopu, clasa a V-a A, Prieteni fără grai 
 

 

 

 

Au colaborat: Briana Manolache și elevii clasei a V-a C, Paul Aioanei, clasa a V-a A, 

Daniel Steluță, clasa a V-a A, Iarina Amariei, clasa a V-a A, Francesca Zimbru, clasa a 

VI-a A, Denisa Pavaloaia, clasa a VII-a A. 

 

Asta nu înseamnă că ei sunt singurii care vor scrie în revista noastră. Lor vă 

puteți adresa atunci când aveți un material de publicat, cu ei veți colabora în redactarea 

lui și da, ei vă vor da B.T. (adică: bun de tipar). 

 

Profesor coordonator: Cristina Anca Stoleriu, profesor de limba și literatura 

română 
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