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Un altfel de Crăciun 

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

 

          Crăciunul din acest an nu va arăta cu siguranță ca cele din anii trecuți. Anul 

acesta, din cauza virusului COVID19, cei dragi nu vor putea veni acasă să ia parte 

la masa de sărbători, iar copiii nu vor putea merge să colinde. Mă întreb, însă, 

cum se va descurca anul ăsta Moș Crăciun să livreze cadourile pentru copiii 

cuminți? 

Da, cei dragi nu ne pot fi 

alături la masa de Crăciun din 

cauza pandemiei. Nu-i nimic! 

Există o soluție pentru asta. 

Putem să îi sunăm pe Zoom și să 

îi vedem, chiar dacă nu va fi la 

fel ca în ceilalți ani. Înainte, la 

masa de Crăciun, făceam glume și 

toată lumea râdea. Acum o să râdem 

când o să se blocheze imaginea și o 

să rămână cineva cu gura căscată, 

într-o poziție ciudată, iar noi o să 

putem să îi numărăm toți dinții, sau, 

mă    rog, câți mai are. 

 

           Să nu uităm de bradul de Crăciun!  Ce credeți că face 

acum lumea cu toată hârtia igienică cumpărată în perioada 

carantinei? Vă spun eu, împodobește bradul ! E perfectă 

pentru a ține loculul betelii, iar măștile vor ține loc 

globurilor, pentru ca bradul să fie în ton cu moda anului 2020. 

 

Și la Polul Nord anul acesta va fi de două ori mai multă treabă decât în anii 

trecuți. Elfii trebuie să poarte măști și mănuși și să păstreze distanțarea și 

toate cadourile trebuie dezinfectate.  Mai mult decât atât, după ora 23, Moș 

Crăciun trebuie să aibă la el o declarație pe propria răspundere pentru că nimeni 

nu vrea ca el să întârzie împărțirea cadourilor din cauza nerespectării legii.  Iar 
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în seara de Crăciun, când va intra pe horn, unul din părinți va trebui să îi ia 

temperatura. 

         Crăciunul e aproape, iar virusul e peste tot, dar nu ar trebui să ne gândim 

prea mult la lucrurile astea. O idee proastă ar fi să ne uităm la știri. Toată ziua, 

de dimineață până seara, numai: ,,Astăzi numărul de cazuri de COVID a crescut 

cu…..’’, sau ,,Vaccinul contra COVID19 a fost găsit! Aflați noi informații despre 

,cine….’’, sau ,, Pandemia împiedică copiii să se întoarcă la școală. Cum se vor 

descurca elevii…..’’. Bine, și când, în sfârșit, dai de publicitate și crezi că auzi 

altceva, din nou, ,,Măsuri de protecție contra răspândirii virusului!” sau ,,Păstrați 

distanța!’’ (mâine o să ne spună că și fulgii de zăpadă trebuie să o păstreze și că 

oamenii de zăpadă vor trebui să poarte măști). Și asta auzi de dimineață până 

seara pe toate canalele. 

 O altă idee ar fi să ne uităm pe Google atunci când ne curge nasul sau 

tușim. Cu siguranță, toate site-urile o să ne spună că avem COVID și o să ne 

ofere zeci de tratamente naturiste. Și intrăm în panică, ne izolăm, apoi ne 

informăm mai mult pe internet și decidem ca a doua zi să mergem să facem un 

test, să fim siguri. Și ce să vezi? A doua zi ne simțim perfect! E clar, statul în 

casă chiar nu ne face bine.        

Deci, în concluzie, eu aș propune să facem ceva care nu implică tehnologia. 

Ce?... Să vorbim cu prietenii (dacă mai avem…), să îi sunăm pe cei dragi (nu cu o 

ocazie, ci doar pentru a afla cum sunt), să desenăm sau să pictăm (nu contează 

dacă avem sau nu talent, e doar pentru distracție, nu înseamnă că trebuie să 

mergem la facultatea de 

arte), să citim o carte (cititul 

ne poate limpezi gândurile, 

exact de ce avem nevoie!) sau 

să organizăm camera 

(curățenie, curățenie, 

curățenie). 

 Nu ne mai rămâne 

decât un singur lucru de 

făcut… să îi scriem lui Moș 

Crăciun! Anul acesta, 

dorințele copiilor cred că vor fi diferite. Nu cred că o să își mai dorească 

telefoane, jocuri, păpuși, mașini, haine sau altele. Cred că o să își dorească, ca și 

mine, nu să ne aducă ceva, ci să ne ia. Să ne ia pandemia! 
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Cristina Stoleriu, profesor coordonator 

 
  Deși titlul rubricii este cel care este, de data asta o semnez eu, 

profesorul, dar numai pentru că am centralizat ceea ce au gândit ei, elevii. 

Colectivul de redacție a avut ideea unui „studiu” în legătură cu ce-și doresc 

colegii lor din școală cel mai mult și mai mult de la Moș Crăciun anul acesta. Tema 

anchetei a fost „Trei dorințe de Crăciun”. Iată concluziile, în urma centralizării 

răspunsurilor. Eșantionul a fost format din 100 de elevi din clasele V –VIII. 

Marja de eroare este de 0%. 

 

LOCUL I: ”Să fie familia sănătoasă” = 83 de elevi 

 

LOCUL II: „Să scăpăm de COVID” = 60 de elevi 

 

LOCUL III: ”Să se redeschidă școala” = 43 de elevi 

 

LOCUL IV: „Să primesc jucării =23 de elevi 

  

LOCUL V: ”Să ningă” = 19 elevi 

 

LOCUL VI: „Să termin semestrul cu medie mare” = 12 

elevi 

 

LOCUL VII: ”Să primesc o pisică / un cățel” = 10 elevi 

 

LOCUL VIII: ”Să fie sărbătorile ca altădată” = 9 elevi 

 

LOCUL IX: „Să am un laptop” = 6 elevi 

 

LOCUL X: ”Să primesc dulciuri” =  3 elevi  

 

No comment! 
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Maldivele de la Aghireş 

 
                                                          Samson Ariadna, clasa a VI-a A 

 
        Chiar lângă comuna Aghireșu, la  30-40 de kilometri de Cluj-Napoca, un paradis 

minunat, parcă rupt din Maldive, te poate fermeca fără să-ți dai seama. Localnicii  

numesc locul și „Laguna Albastră” Bineînțeles, acolo nu veți da de căldura 

insulelor Maldive și nici de nisipul fin și alb în care picioarele se scufundă la fiecare pas, 

dar este destul de aproape, și asta pentru că priveliștea oferită de micul lac artificial 

acolo te trimite cu gândul. 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cu o culoare neobișnuită ce seamănă cu 

azurul, dune de nisip imense, tufișuri de 

papură de un verde viu, nisipul alb arată de 

parcă ar fi scos dintr-un basm. Și cel mai bun 

lucru dintre toate, este foarte retras. 

Acesta nu este inclus în niciun circuit 

turistic, astfel că este cunoscut doar de 

către localnici. 

 

 

 
 

http://destinatii.eu/ksamil-beach-albania-caraibe-cu-buget-redus/
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 Lacul s-a format pe un fost sit minier, 

într-un crater din care se extrăgea 

caolin. Caolinul este o argilă albă moale, 

cu nuanțe de verde și galben, iar 

resturile din această piatră ce se 

găsesc pe fundul lacului sunt cele care 

dau apei acel albastru ca cerul. 

 

 

 

 

 Laguna Albastră este situată în mijlocul 

unui crater, care a fost excavat de 

utilaje. Iar apa, provenind din ploi și 

izvoare subterane, s-a colectat aici și a 

creat lacul. 

 

 

 

 

 

       Ciudat cum se schimbă perspectiva în numai 30 de kilometri. Fugi dintre betoanele 

orașului, treci prin frumoasa zonă rurală a României, ca apoi să dai de un paradis exotic, 

în inima României. 

       In unele locuri, din cauza excavațiilor, lacul  ajunge și la o adâncime de 15 metri. 

Iar ca să ajungi acolo, nu ai nevoie decât de puțin răbdare pentru că locul nu este prea 

bine semnalizat.  

       In apropierea Lagunei Albastre se poate găsi și „Laguna Verde” o rezervație 

naturală, pe care aș putea să v-o prezint în numărul viitor. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://destinatii.eu/satul-cu-o-mie-de-pivnite-legendele-catunului-salacea/
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ISTORIA VACCINURILOR 
Sabina Mitache, clasa a VI-a A 

        Istoria oficială a vaccinurilor a început la sfârșitul secolului al XVIII-lea. 

De la sfârșitul secolului al XIX-lea, vaccinurile au putut fi dezvoltate în 

laborator. Cu toate acestea, în secolul XX a devenit posibilă dezvoltarea de 

vaccinuri bazate pe markeri imunologici, iar din secolul XXI, biologia moleculară 

permite dezvoltarea de vaccinuri care nu a fost posibilă înainte. 

        Povestea vaccinului începe însă cu mult timp în urmă, încă din anul 1000, 

când s-a descoperit folosirea de către poporul chinez a practicii de variolare, 

predecesorul vaccinării.  

          În Europa, primul vaccin a fost cel împotriva variolei, descoperit de 

medicul englez Edward Jenner. În 14 mai 1796 el a inoculat o formă ușoară de 

variolă, Variolae vaccinae, fiului grădinarului său, în vârstă de opt ani, 

demonstrând că în anumite 

condiții corpul uman poate 

fi provocat să lupte singur 

împotriva bolilor. Această 

boală, care a ucis în timp 

cam 300 de milioane de 

oameni, a fost eradicată în 

1979. 

        Mai târziu, la finalul secolului al XIX-lea, Louis Pasteur împreună cu 

colaboratorii săi, a pus la punct un vaccin împotriva holerei, pe care îl aplică cu 

succes în 1881. Tot el a dezvoltat un vaccin împotriva rabiei (turbare) pornind de 

la o tulpină atenuată a virusului, izolată din măduva spinării uscată a unui animal 

infectat. Astfel, în iunie 1885, a făcut prima serie de injecții unui copil mușcat 

de un câine turbat, iar trei luni mai târziu copilul era vindecat complet.  
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        În 1896 Pfeifer și Kolle în Germania și Wright în Anglia, realizează primul 

vaccin pentru uz uman împotriva febrei tifoide, testat pe voluntarii din armata 

britanică, aparținând trupelor care mergeau în război în Africa de Sud. 

        La începutul secolului XX, doi bacteriologi francezi de la Institutul Pasteur 

din Lille, Albert Calmette și Camille Guerin, au reușit, după un studiu întins pe 

durata câtorva ani, să obțină primul vaccin eficient împotriva tuberculozei pe 

care l-au denumit pe scurt BBCG, ulterior devenind doar BCG. Inițial vaccinul s-a 

administrat pe cale orală, în iulie 1921, unui copil a cărui mamă murise de 

tuberculoză la naștere. După anul 1924, datorită rezultatelor obținute în timpul 

ultimilor trei ani, vaccinarea nou-născuților a devenit obligatorie în Franța, 

ulterior și în alte țări, printre care și România. 

       După studii începute încă din anii 1890, în care se foloseau cu succes seruri 

imune contra difteriei și tetanosului - așa numita imunizare pasivă, au fost 

ulterior descoperite vaccinuri împotriva difteriei (1923), tetanosului (1927) 

având loc campanii de imunizare activă. Tot în această perioadă au început să fie 

folosite sărurile de aluminiu pentru creșterea eficienței vaccinurilor. 

        Cercetările privind producerea unui vaccin împotriva malariei (febra 

galbenă) au început prin anul 1927. Inițial au existat vaccinuri inactivate, care nu 

au oferit rezultatele așteptate, mai apoi fiind înlocuite cu cele cu virus viu 

atenuat, care au fost eficiente.   

       În 1944-1945 s-a desfășurat prima campanie de vaccinare împotriva gripei, 

pentru a proteja soldații americani trimiși în luptele din Europa. 

      Un virus care a îmbolnăvit multe persoane de-a lungul timpului, în special 

copii, a fost cel poliomielitic. Primul vaccin împotriva poliomielitei a fost cel 

injectabil cu viruși inactivați, descoperit de Jonas Salk, în 1950. La scurt timp 

însă, Albert Sabin introduce VPO - vaccinul poliomielitic oral, din virus atenuat 

care, fiind mai avantajos ca preț și mai ușor de administrat, a fost larg folosit în 

campania OMS de eradicare a poliomielitei (în Europa a fost eradicată în 2002).  

      Enders și Peebles descoperă virusul rujeolei (pojarului) în 1954 și reușesc să 

fabrice un vaccin împotriva bolii la sfârșitul anilor 1950. 

      În anul 1982, au apărut primele vaccinuri eficiente împotriva hepatitei B, 

folosindu-se antigen HBs colectat din plasma pacienților cu infecții cronice. 

Ulterior s-au dezvoltat tehnologii recombinate pentru producerea antigenului 

HBs pe scară largă. În țările în care vaccinarea a fost introdusă în programele 

naționale de imunizare, s-a înregistrat o scădere remarcabilă a incidenței 

hepatitei B printre nou-născuți, copii și adolescenți.  
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     Elisa Nechifor, clasa a VI-a A 
                                                           

       Pandemie sau nu, îngrijirea 
animalelor este la fel de importantă! 

În cazul câinilor, un ritual ideal de îngrijire ar trebui să  țină cont de nevoile 
specifice ale fiecărui animal. Astfel, curățarea urechilor se face cu produse 
specifice, odată la două sau trei săptămâni, unghiile se ajustează periodic, în 
funcție de gradul lor de tocire - o unghie cu o lungime normală nu trebuie să 
atingă solul atunci când animalul pășește. Zona ochilor se șterge în funcție de 
necesități, cu produse adecvate. Blănița trebuie periată zilnic dacă este lungă și 
cam o dată pe săptămână, dacă este scurtă. 
     Pisoii își petrec foarte mult din orele de veghe toaletându-se, dar, în calitate 
de proprietar, și tu ai responsabilități și un rol de jucat atunci când este vorba 
de toaletarea și igiena pisoiului tău. Îngrijind pisoiul în acest mod, nu doar că îi 
vei susține sănătatea și bunăstarea, ci 
vei crea și o relație foarte strânsă.  
Întreținerea blănii pisoiului: periajul 
regulat al pisoiului îți va permite să 
verifici dacă acesta are paraziți cum ar 
fi puricii și căpușele, dar și să previi 
formarea   ghemurilor de blană care se 
pot acumula în stomac.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIETENI FĂRĂ GRAI 
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RENUL 
 

 

 Ariana Șchiopu, clasa a VI-a A 
 

 

 

Renul este un animal rumegător 

mai mic decât elanul, trăiește în 

regiunea arctică de tundra sau taiga, 

din nordul Europei, Asiei, Americii de 

nord și Groenlandei.    

Cele mai cunoscute rude ale 

cerbului și căprioarei, renii populează 

un imens areal din nordul Terrei, în 

speță tundrele și imensele păduri 

boreale. În timpul marilor glaciațiuni cuaternare, renii trăiau și în țara noastră, 

ajungând până în Mongolia de astăzi sau teritoriile Spaniei și Greciei. Astăzi, sub 

presiunea exercitată de fenomenul încălzirii globale și de vânătoarea exagerată, 

renii au dispărut din multe zone unde erau prezenți de mii de ani. Din fericire, se 

mai întâlnesc populații stabile în 

Siberia, Groenlanda, Alaska, 

Scandinavia și Canada.                 

Renii sunt înotători puternici, 

cu copite late și plate. Acestea le 

oferă stabilitate vara, pe pământul 

moale, și servesc drept rachete de 

zăpadă iarna, devenind mai tari și mai ascuțite. În ciuda copitelor late, pot alerga 

cu până la 80 km/h.                                                                                     Dincolo 

de utilitatea și simbolistica sa, renul rămâne un animal cu adaptări extrem de 

interesante. Pentru populațiile 

tradiționale nordice, renii 

reprezintă și în prag de secol XXI 

un factor-cheie al supraviețuirii în 

unul dintre cele mai ostile medii de  

viață de pe Terra. 

Imaginea renului este 

asociată încă din primii ani ai 
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copilăriei cu venirea lui inconfundabilă alături de Moș Crăciun. Renul este prezent 

în imaginația tuturor mai ales în apropierea sărbătorilor de iarnă. Clasica figură a 

lui Moș Crăciun este aceea de bătrân supraponderal și binevoitor, care poartă o 

barbă albă și este îmbrăcat în haine roșii tivite cu alb. Conform acestui popular 

mit modern, sania Moşului este trasă de 8 reni care pot zbura – simpaticii 

Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner și Blitzen. La sfârşitul 

anilor 1930, imaginea s-a îmbogățit: celor 8 li s-a adăugat încă un ren, celebrul 

Rudolf, conducătorul atelajului, renul al cărui nas roșu-strălucitor luminează 

calea celui care aduce, an de an, daruri copiilor. 

            Renul este un animal special și eu consider că ar trebui să cunoaștem mai 

multe informații despre el. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alexandra Stafie, clasa a VI-a A 
 

 
 

Moda Iarnă-Primăvară 2020-2021 

 

 
Culorile la modă 2020-2021 în haine ne 

vor încânta prin prospețimea nuanțelor de 

verde, luminozitatea tonului galben și 

moderarea paletei maro. 

Culoarea la modă a hainelor sunt alunele, 

vara culoarea portocalelor coapte este 

portocalie, iar neliniștită și pozitivă este galben 

însorit. 
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 Nimic nu oprește cele mai în vogă tendințe în materie de modă, nici măcar 

pandemia de Covid. Deci trebuie să profiți de fiecare ieșire pentru a fi cel mai 

stilat și cel mai modern în același timp. Iată deci care sunt cele mai în vogă 

tendințe pentru sezonul iarnă-primăvară 2020-2021. Și nu uita un lucru - chiar și 

cu mască poți să fii cel mai stilat si mai rafinat. 

 

 

 

  

 Cardiganele foarte retro revin în forță. Oare cine ar fi putut ghici că cele 

mai retro modele de cardigane revin ? Foarte prezente pe podiumuri la cele mai 

recente prezentări de modă, au decis să invadeze străzile. Hainele din piele de 

oaie sau shearling sunt foarte în vogă și ele, fiind cea mai bună alegere pentru cei 

care preferă confortul unei haine călduroase și elegante pe timp de iarnă. Alături 

de un șal gros și călduros în aceeași nuanță cu haina va arata cel mai bine! 
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 Mă numesc Alecsia-Maria Tenciu și sunt elevă în clasa a V-a C a 

Școlii Gimnaziale „M. Sadoveanu” și vreau să vă vorbesc despre pasiunea mea. 

Practic înotul de la vârsta de 6 ani, după 

începerea anului școlar de clasă pregătitoare. 

 La început, cu toate că cei doi 

antrenori se străduiau cu mine, era destul de 

greu să mă acomodez cu apa și cu 

antrenamentele solicitante. 

 Încetul cu încetul am reușit să înot 

tot mai mult si mai bine, intensificând   

antrenamentele. 

   Zi de zi aveam un program foarte 

bine stabilit. Dimineața mergeam la școală iar 

după-amiaza aveam două ore de antrenament 

si uneori sală.  

 Am participat la mai multe concursuri organizate în țară între cluburi, 

unde am urcat aproape de fiecare dată pe podium ocupând locurile I, II sau III, 

dar și în Ungaria la Budapesta, unde am obținut două medalii. 

  Cele mai importante concursuri au 

fost  naționalele din anul 2019, când m-am 

clasat pe locul III - la proba de 50 metri bras 

fete 10 ani, și din anul 2020, la care m-am 

clasat pe locul II - la proba de 100 metri bras 

fete 11 ani,  obținând titlul de vicecampioană 

națională. 

 Fac parte din clubul A.C.S. Nada 

Florilor 

Fălticeni, unde mă antrenez zilnic împreună 

cu ceilalți colegi, care la rândul lor au 

numeroase performanțe  la concursuri. 

 Pentru mine înotul este o parte din 

viața mea, este un sport complex și îmi 

doresc să ajung campioană națională.  
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SMS 

PARANORMAL 
 

LOCURI „BÂNTUITE” DIN ROMÂNIA 
 

Ioana Burulea, clasa a VIII-a A 

 
 

1. CASTELUL „IULIA HAȘDEU”, CÂMPINA 

Se spune că ar fi bântuit de fantoma Iuliei, fiica scriitorului Bogdan Petriceicu 

Hașdeu, copil genial și fenomen 

unic în cultura românească. A 

murit de tuberculoză la doar 18 

ani, iar tatăl ei, copleșit de 

durere, a început ședințe de 

spiritism și a luat legătura cu 

fiica sa. Aceasta i-a transmis 

planurile castelului, care a fost 

ridicat între anii 1984 – 1986. 

Vizitatorii castelului-muzeu spun că au auzit pianul fetei cântând singur, iar 

locuitorii orașului susțin că o aud deseori pe Iulia cântând la pian și chiar că o 

văd, uneori, la fereastră. 

 

2. ORFELINATUL DE PE STRADA FRANCEZĂ, BUCUREȘTI   

Se spune că această casă a devenit orfelinat, adăpostind 203 de copii, legați de 

paturi cu lanțuri și ținuți fără apă și mâncare. Mulți dintre ei 

ar fi murit din cauza condițiilor inumane sau din cauza 

bătăilor frecvente. Cei care trec seara prin Centrul vechi 

susțin că  mai aud strigătele și plânsetele copiilor. 
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3. DEALUL LUNGANILOR, JUDEȚUL 

IAȘI 

 În timpul primului Război Mondial, aici s-

ar fi dat lupte crâncene și un întreg 

batalion de soldați și-ar fi găsit sfârșitul 

pe acele locuri. Localnicii susțin că și azi 

se mai aud marșuri, zgomote de arme sau 

chiar de pași și că, uneori, o pâclă deasa 

iese din pământ și lumini zboară prin aer. 

 

 

 

4. CASTELUL BRAN, BRAȘOV 

Legendarul castel ar fi bântuit de însuși Vlad 

Țepeș și de victimele lui, ba, uneori, apare 

însăți Regina Maria. Mulți vizitatori ai 

castelului susțin că, în camera reginei, se simte 

un suav parfum de lavandă, ba chiar că s-au 

simțit înconjurați de „prezențe necunoscute” 

pe durata vizitei. 

 

 

 

5. CASTELUL BANFFY, BONȚIDA (30 km. de Cluj-Napoca) 

Acest monument de arhitectură 

vechi de șapte secole are o 

legendă cutremurătoare. Se 

spune că una dintre prințesele 

care locuia aici a fost văzută 

ieșind din castel pentru o 

întâlnire romantică de către un 

tânăr grăjdar. Pentru a nu fi dată 

de gol, l-a sedus și apoi l-a ucis 

cu un cuțit. De atunci, fantoma 

tânărului bântuie prin castel. Ar 

exista și fotografii pe care apar entități inexplicabile. 
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Alexandru Lungu, clasa a VII-a A 

 
Dragi cititori, este, din păcate, ultimul articol pe 
care îl scriu în revista SMS, în calitate de 
redactor-responsabil al rubricii SMS SPORTIV. 
De ce? Pentru că, în urma unor probe grele și a 
unei selecții riguroase, am fost admis, începând cu 
semestrul al II-lea, la Liceul Sportiv pe care mi-l 
doream. Mă despart de voi, dar îmi voi urma visul. 
Deci, acum nu-mi rămâne decât să va spun la 
revedere și să vă dau un sfat: faceți cât mai multă 

mișcare, zilnic! 
 

MIȘCARE, MIȘCARE, MIȘCARE! 

 
 În timpul pandemiei de COVID-19, când mulți dintre noi suntem foarte 

restrânși în mișcările noastre, este și mai important ca persoanele de toate 

vârstele și abilitățile să fie cât mai active. 

 Chiar și o scurtă pauză la locul de muncă, în care vom face 3 – 5 minute 

de mișcare (mersul sau întinderi) va ajuta la ușurarea încordării musculare, la 

ameliorarea tensiunii mentale și la îmbunătățirea circulației sângelui. 

 Activitatea fizică regulată poate fi, de asemenea, un mod de a rămâne în 

contact cu familia și prietenii.. Activitatea fizică regulată poate reduce, de 

asemenea, tensiunea arterială ridicată, poate gestiona controlul greutății, reduce 

riscul bolilor cardio-vasculare, al accidentelor vasculare, al diabetului zaharat de 

tip 2, ba chiar al diferitelor tipuri de cancer. 
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Din istoria Bradului de Crăciun 

 

Ștefania Pistinciuc, clasa a VIII-a A 

O tradiție extrem de importantă asociată 

sărbătorii Crăciunului este împodobirea bradului de 

Crăciun. Se spune despre brad că este un pom al 

vieții datorită faptului că el rămâne verde tot timpul, 

simbolizându-l, astfel, pe Hristos, veșnic viu. 

O legendă, din nordul Europei, povestește că, 

odată, în vremi foarte îndepărtate, au pornit la drum lung 

trei virtuți surori (Speranța, Iubirea și Credința), 

căutând copacul care să le reprezinte: înalt ca Speranța, 

mare ca Iubirea și trainic precum Credința. După îndelungi 

căutări, surorile călătoare au găsit bradul, pe care l-au 

iluminat cu razele stelelor, devenind astfel primul pom 

sfânt împodobit de Crăciun. 

Tradiția împodobirii bradului și a casei cu crenguțe 

de brad este un obicei preluat pe la jumătatea mileniului 

trecut de la triburile germanice, bradul simbolizând prin 

forma sa triunghiulară Sfânta Treime, iar podoabele cu care bradul este împodobit 

semnificând cunoașterea și bogăția, asemeni pomului din Grădina Edenului, în care se 

găseau merele - fructele cunoașterii. 

Conform documentelor, în 1605, la Strasbourg a 

fost înălțat primul brad de Crăciun, într-o piață publică. 

Nu avea încă lumânări și era împodobit cu mere roșii. În 

1611, la Breslau, ducesa Dorothea Sybille von Schlesien 

împodobește primul brad așa cum îl cunoaștem noi 

astăzi. În 1776, prin intermediul soldaților germani care 

participau alături de englezi la războiul de 

independență, această tradiție ajunge și în Statele 

Unite, iar în 1880 cucerește și Casa Albă. 

În România bradul de Crăciun a fost împodobit 

pentru prima dată în palatul regelui Carol I de 

Hohenzollern, în anul 1866, iar de atunci românii au 

preluat această tradiție. 
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Bradul de Crăciun era împodobit, la început, cu fructe, flori, 

biscuiți, nuci poleite, lumânărele și panglici și simboliza pomul 

vieții, arborele fertilizator, de bun augur. Simbolul bradului 

se regăsește în foarte multe piese de artă populară precum 

covoarele, ștergarele și iile. În timp, s-a trecut la ornarea 

acestuia cu fel și fel de minunății, printre care: globulețele 

de sticlă, beteala, bomboanele de ciocolată, instalațiile 

luminoase, etc. Există, de asemenea, obiceiul ca în vârful 

bradului de Crăciun să se așeze o stea, simbol al stelei 

care i-a călăuzit pe magi până la Betleem. 

Puține persoane respectă data tradițională a acestui 

obicei. Oamenii își aleg momentul potrivit în funcție de 

timpul lor liber și dacă apare vreo ocazie specială în familie. 

Însă bradul ar trebui împodobit în Ajunul Crăciunului, anume 

în seara de 24 decembrie. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii alegeau în preajma 

acestei zile cel mai frumos pom de Crăciun și îl omagiau cu cele mai interesante 

decorațiuni pe care le aveau în casă. 

În zilele noastre împodobirea bradului de Crăciun a devenit una dintre cele mai 

iubite datini atât în mediul rural cât și urban, odată cu așteptarea în seara de Ajun a lui 

Moș Crăciun. În povestirile bunicilor noștri, de cele mai multe ori bradul era adus de Moș 

Crăciun, atunci când copiii dormeau. Sau în locul lui Moș Crăciun nu apucau să vadă decât 

bradul trecând pe sub fereastră. 

Se cunoaște foarte puțin faptul că și dacii aveau un cult pentru brad, dar cu 

înțeles total diferit: bradul era un copac ritual tăiat la nuntă sau la moartea cuiva. 

Obiceiul încă se păstrează în regiuni din Oltenia și sudul 

Banatului. Astfel, în cadrul ritualului de înmormântare 

bradul reprezintă nunta celui decedat cu divinitatea și 

natura. 

Din plastic sau natural, miniatural sau imens, bradul 

nu lipsește din nici o casă în Sfânta seară a Crăciunului și 

cu o nerăbdare crescută așteptăm înfrigurați, cu mic cu 

mare, momentul magic al împodobirii bradului. Beteala, 

globulețele colorate ce sclipesc în lumina lumânărilor și a 

luminițelor colorate ce dau parcă viață bradului, steaua 

vestitoare a Nașterii Domnului Iisus cocoțată în vârful 

bradului, îngerașii care ne îndeamnă să trăim emoțiile 

Nașterii Pruncului Sfânt, toate ne anunță Seara cea Mare. 

Bradul de Crăciun este cel mai îndrăgit obicei al 

sărbătorilor de iarnă, datorită simbolurilor care i se asociază, și anume: dragoste, 

bucurie, fericire, împlinire, speranță, viață, sănătate, magie…! 
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RAZA DIN CER 
MOȘ NICOLAE 

Ecaterina Grigorescu, clasa a VIII-a A 

 

Moș Nicolae, ca tradiție, își are 

originea în povestea unui personaj care 

a existat cu adevărat – arhiepiscopul  

din Myra-Lichia, pe meleagurile Turciei 

de astăzi, Sfântul Ierarh Nicolae, care 

a trăit în secolul al IV-lea și căruia îi 

sunt atribuite numeroase fapte bune 

față de cei săraci și nedreptățiți. 

Numele lui se traduce prin  „biruitor de popor”. Provenea dintr-o familie înstărită 

și, fiind crescut în spiritul poveței creștine „să împarți averea săracilor”, și-a 

dăruit, după moartea părinților săi, întreaga avere celor nevoiași. Este, de 

asemenea, protectorul copiilor, al marinarilor și al victimelor judecății nedrepte 

și este venerat în lumea întreagă.  

Una dintre cele mai cunoscute fapte ale Sfântului este cea în care a 

aruncat noaptea,  pe fereastră, trei săculeți de bani celor trei fete sărace care 

urmau să fie vândute de tatăl lor. Săculeții au căzut fie în ciorapii puși la uscat, 

fie în ghete, și așa a rămas obiceiul curățării ghetuțelor pentru a primi darurile 

moșului în seara de 5 decembrie. 

În tradițiile românești, Moș Nicolae apare pe un cal alb – simbol pentru 

prima zăpadă care cade la începutul iernii, păzește Soarele să nu se strecoare pe 

lângă el spre miazănoapte și să lase lumea fără lumină și căldură. 

În ziua de 6 decembrie, în unele zone ale țării, flăcăii se organizează în 

cete și își aleg gazda unde vor merge pentru repetițiile colindelor de Crăciun și 

de Anul Nou. Versurile colindelor vorbesc despre florile de măr, pentru că Moșul 



 

 
                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni   20 
  

lăsa copiilor obraznici o nuielușă de măr care era pusă în apă și, dacă înflorea 

până la Nașterea Domnului, însemna că Sfântul l-a iertat pe cel „vinovat”. 

 

MOȘ AJUN ȘI MOȘ CRĂCIUN 

 

Maria Grigorescu, clasa a VI-a A 

 

                Moș Crăciun și Moș Ajun sunt personaje 

care la sfârșitul anului calendaristic luminează zilele 

și  bucură oamenii. Ei erau frați. Bătrâni șăgalnici, 

seamănă ca două picături de apă: cu bărbi bogate și 

inimi aidoma, vizitează casele tuturor și împart din 

desagii veșnic încărcați daruri pentru copii.  

               Moș Ajun este sărbătorit pe 24 decembrie. 

El bucură copiii - care cutreieră vecinii, prietenii și rudele prin vesele colinde – cu 

nuci, pere, covrigi și colaci, plăcinte și bomboane. Moș Crăciun patronează ziua de 

25 decembrie și acelorași copii le aduce haine, încălțăminte, jucării și cărți. 

                 Despre Moș Crăciun se povestește că era un om foarte bogat, ursuz, 

hain și strâns la inimă. Crăciuneasa, soția lui, a trecut peste cuvântul Moșului 

Crăciun și i-a făcut loc Maicii Domnului în grajd, ajutând-o să nască. Nu-și 

închipuiau că în curtea lor avea să se nască Împăratul Cerului și al pământului, 

Iisus Hristos. Când Crăciun a aflat taina soției sale, i-a tăiat mâinile până la cot. 

Maica Domnului s-a rugat însă pentru ea și i-a lipit mâinile la loc, făcându-le mai 

mari și mai frumoase. Când Crăciun a văzut minunea și când a văzut cetele 

îngerești coborâte din cer și cântând colinde înveșmântați în lumină, s-a 

spăimântat și și-a cerut iertare. Ca răscumpărare a greșelii făcute și 

recunoscute, Moș Crăciun  a făgăduit să alerge în fiecare an să împartă daruri 

copiilor. 

 În zilele Crăciunului avem o datorie sfântă: să recunoaștem că mulțimea 

darurilor primite sunt roade ale bunătății lui Dumnezeu. Cel mai mare dar primit 

vreodată a fost dăruirea Fiului Sfânt, Domnul nostru Iisus Hristos, de către 
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Tatăl din cer ca să crească și  să ne mântuiască. Și ce daruri sunt mai prețioase 

pentru noi decât familia, bucuria, sănătatea, pacea, iubirea și mila? 

               Numele lui Moș Crăciun vine de la ziua Nașterii Domnului – Dies natalis. 

Știți cum i se spune lui Moș Crăciun în diferite țări? Father Christmas - în 

Anglia, Santa Claus - în America, Gaghant Baba - în Armenia, Papa Noël - în Egipt, 

Joulupukki - în Finlanda, Pere Noël - în Franţa, Weichnachtsmann - în Germania, 

Babbo Natale - în Italia, Baba Noel - în Iran, San Niklaw - în Malta, Pai Natal - în 

Portugalia, Papá Noel - în Spania, Mikulás - în Ungaria.  

              Crăciun e ziua bucuriei, căci mila Domnului o ține! 
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Alexandra Lateș, clasa a VI-a A 
 

VORTEXUL POLAR reprezintă 

circulația în sensul invers acelor de ceasornic 

a unor vânturi superioare puternice, care 

înconjoară cei doi poli ai planetei? Se poate 

întinde pe o distanță de 2.000 de kilometri, 

este specific zonelor arctice, dar, prin 

rupere sau descompunere, poate ajunge și în 

sud? 

PLOAIA ÎNGHEȚATĂ este un 

tip de precipitație lichidă care 

îngheață la contactul cu suprafețele 

reci, de obicei la 0 grade sau mai 

puțin? Picăturile deja suprarăcite 

îngheață instantaneu la atingerea 

solului sau a altor suprafețe. Acest 

fenomen este foarte periculos, 

ducând la formarea poleiului pe străzi 

sau pe liniile de înaltă tensiune. 

CUTREMURELE DE GHEAȚĂ 

(crioseismul) se formează când apa de sub 

pământ îngheață și se dilată? Acest 

fenomen duce la formarea unor crăpături 

la nivelul solului și al rocilor, atunci când 

zonele respective sunt saturate de apă și 

au fost surprinse brusc de o scădere a 

temperaturii mult sub 0 grade Celsius. 

 

NINSOAREA ÎNSOȚITĂ DE DESCĂRCĂRI ELECTRICE (thundersnow) se 

explică prin prezența unei zone de tranziție între aerul cald și cel rece deasupra 

unei regiuni litorale? Fenomenul este întâlnit 

destul de rar, mai ales la latitudinile medii. În 

timp ce masa de aer rece rămâne mai aproape 

de sol, cea caldă se ridică și astfel atmosfera 

este încărcată electric și apar tunetele și 

fulgerele specifice verii. 
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Cătălina Popa, clasa a VIII-a A 

 
 

 

 

DESPRE MINE 
 
 
Pot zice 
Că duc o viață normală. 
Învăț cât de cât bine la școală. 
Mă trezesc devreme 
Îmi fac și teme… 
Dar, 
Pe lângă toate acestea 
De la vârsta mea 
mi-am propus să muncesc pentru 
viitorul meu! 
Curățenie îmi fac singură, mereu, 
Am și o familie mare –  
De fapt, „colectivul de onoare”! 
Nu e ușor să fii sportiv, 
Dar eu am un obiectiv: 
Să ajung cât mai departe, 
De viitor să am parte! 
(un viitor luminos –  
ce poate fi mai frumos? ) 
 

 

Nota redacției: Cătălina este membră a echipei de canotaj a Clubului Sportiv 

CSM Suceava. 
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Iustin Irimia, clasa a VII-a A 

 

 

TOP 5 JOCURI ROMÂNEȘTI DE JUCAT ÎN PANDEMIE 

 

 
 

5. BOSSGARD (dezvoltat de Sand Sailor Studios) 

 

Platforma: STEAM 

Vârsta utilizatorului: audiență generală 

 

Este un bossfight multiplayer5 vs 1 intens, 

în care lupți împotriva unei echipe de cinci 

vikingi, fiecare cu abilitatea sa specială, iar 

TU poți să ajungi să fii cel mai mare BOSS!  

 

 

4. SECOND HAND: FRANKIE’S REVENGE (dezvoltat de Rikodu) 

 

Platforma: STEAM 

Vârsta utilizatorului: audiență generală 

 

Este un joc de acțiune, în care îți 

construiești roboți din orice: frigidere, 

drujbe, mingi disco și alte piese 

distractive. Poți să faci echipă cu 

prietenii – maxim patru jucători – pentru 

a învinge hoardele de roboți controlați de extratereștrii care au invadat lumea 

lui Frankie.  
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3. RAIDERS OF THE LOST ISLAND (dezvoltat de Last Tales) 

Platforma STREAM 

Vârsta utilizatorului: audiență generală 

 

Este un joc semi-cooperativ, în care 

patru aventurieri explorează o insulă, 

sub amenințarea constantă a apelor. Ei 

trebuie să lucreze împreună pentru a 

construi o barcă înainte ca valul final să-

i înece. Dacă supraviețuiesc, câștigă 

doar cel care a strâns cele mai multe 

comori. 

 

2. DOOR KIKERS: ACTION SQUAD (dezvoltat de KillHouse Games) 

Platforma: STEAM/PS4/Xbox/Nintendo Swich/Ios (din aprilie)/ Android (din 

aprilie) 

Vârsta utilizatorului: 16+ 

 

Un joc de acțiune side-scroller old school, în care 

poți juca rolul unui soldat SWAT care pleacă în 

căutarea unor băieți răi din diverse localități 

aflate în Nowhere City, SUA. Poate fi jucat și 

alături de un prieten. 

 

 

1. BRAWLOUR (dezvoltat de Angry Mob Games) 

Platforma: STREAM 

Vârste utilizatorului: 10+ 

 

Este destinat atât veteranului în lupta pe platforme, cât și 

noului venit. Fiecare personaj are propriul său stil de joc și 

se adaptează la arhetipuri de personaje specifice 

observate la alți luptători. 
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CUTIA PANDOREI 
 

Ce poate face un copil când nu are ore și nu poate ieși din casă? Poate privi 

și fotografia orașul de pe fereastră sau din balcon. Așa au făcut și colegele 

noastre, Karina Robu și Gabriela Tivodari din clasa a VIII-a A. Deci... 

 

ORAȘUL VĂZUT DE SUS… 

 

…din balcon, 

 

…prin geamul aburit… 
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…și din barcă, pe iaz, la antrenamentul de dimineață. 
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Proiectul național „Ziua Ștafetei” (18-26 noiembrie 2020), inițiat de 

fundația ”Terre des Hommes România„ 

Elevi participanți: 50 (clasele VI-VII) 

 

 

Profesori coordonatori: Pașcovici Elena, 

Anechiforesei Lăcrămioara, Bejenaru 

Simona 

 

Mentori: prof. Moisii Doina, Anechiforesei 

Lăcrămioara (Școala Gi,mazială „M. 

Sadoveanu”, Fălticeni), Benke Carmen 

(Școala Gimnazială „Al.I.Cuza”), Lorin 

Niculae (conf. dr. arhitect la Univ. de 

Arhitectură din București), Alexandros Pintilii Karciucas (pictor), Anton Codrin 

(fotograf), Iacob Mihaela (arheolog,), dr. LauraTeodorescu  (doctor medicină de 

familie, comuna Preutești), Mateiana Luculescu (educatoare la Grădinița 

Montessori Iași) 

Elevii au discutat online cu mentorii, în funcție de meseria aleasă și au aflat 

„secretele” reușitei în meseria respectivă. 

 

 

Proiectul național „Campania Globală pentru educație” (7-13 

decembrie 2020), inițiată de asociația „Salvați Copiii”, România. 

Elevi participanți: 440 (din clasele I A, IV 

B, II A, III B, I SBS, III A, II SBS, CP B, 

II B, IV A, VI B, VI A, VI C, V C, V B, VIII 

A, VII B, V A, VII A) 

Părinți participanți: 10 

 

 

 
JURNAL ȘCOLAR 
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Prof coordonatori: 

Elena Pașcovici, Magda 

Țugui, Simona 

Bejenaru, Mihaela 

Mărian, Mihaela Ichim, 

Roxana Gherman, 

Felicia Loghin, Maria 

Lupu, Cecilia Baciu, 

Angela Corduneanu, 

Cristina Lencu, Alina 

Pavăl, Doriana Stan (bibliotecar), Ana Butnaru, Mariana Ungureanu-Boboc, 

Nicoleta Dascălu, Daniela Moroșanu, Veronica Leț, Luiza Tanase, Alexandru 

Parasca, Doina Moisii, Marcela Turcu, Gabriela Ștefănescu, Maria Axinia, 

Lăcrămioara Anechiforesei  (consilier 

școlar), Ioan Mihai,  Simona Chiruță , Liviu 

Deleanu, Ovidiu Moroșanu. 

Campania a avut tema „Mandat 

pentru educație” și următoarele obiective: 

identificarea problemelor generate de 

pandemie și propunerea de soluții, 

identificarea (și transmiterea unui mesaj 

către Guvernul României) priorităților 

resimțite de elevi, părinți, profesori. 

În cadrul activităților (dezbateri, joc de rol, ateliere de creație artistică), 

participanții au subliniat importanța asigurării dreptului elevilor la o educație de 

calitate, în condițiile pandemiei. 
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Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc” (11 ianuarie 2021) 

Elevii și-au manifestat online recunoștința față de profesorii lor. 

Participanți : elevii claselor primare și elevii claselor V-VIII (400 elevi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SNAC - Shoe Box (decembrie 2020) 

Participanți: 40 elevi din clasele primare și din clasele 

V-VIII 

Individual, elevii au pregătit cadoul de Crăciun, l-au 

ambalat într-o cutie 

de pantofi, pe care, 

frumos ambalată, 

au dăruit-o cutia 

familii 

defavorizate, în 

care există copii. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 Nr. 16, serie nouă, semestrul I, 2020-2021 
  31 

 

 

Eminescu, poetul nostru național (ian.2021) 

Clasa a VIII-a A, profesor diriginte : Axinia Maria 

Au discutat despre Eminescu și opera lui, au recitat și au cântat melodii pe 

versurile poetului. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Campania „R.E.S.P.E.C.T.” 

 
În Săptămâna Nonviolenței în mediul școlar, în cadrul Campaniei de prevenire a 

violenței R.E.S.P.E.C.T., inițiată de I.S.J. Suceava, 

la Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Fălticeni 

s-au desfășurat activități deosebite ce au urmărit 

componentele campaniei: Responsabilitate. 

Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. 

Comunicare.Toleranță. 

 Elevii clasei pregătitoare A (prof. înv. 

primar Filip Elena) au descoperit „Pomul cu roade 

bune” și au scris cu litere abia învățate despre 

însușirile sau faptele omului BUN. Fiecare fruct 

desenat de copii a fost asociat cu una din 

trăsăturile: generos, cinstit, blând, împăciuitor, 

respectuos, mulțumitor, iubitor, înțelept, 

sufletist, înțelegător, silitor, recunoscător, 

politicos. 
 

 
 



 

 
                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni   32 
  

STOP bullying și cyberbullying!”  - clasa a VI – a C; ”STOP bullying! 

Prietenia contează!”- clasa  a VII – a A (Consilier școlar Anechiforesei 

Lăcrămioara) 

SCOP: constientizarea consecințelor negative ale bullying-ului/ și cyberbullying-

ului  asupra sănătății emoționale și a dezvoltării armonioase a elevilor. 

 În cadrul acestor activități, elevii au învățat să  explice ce înseamnă un 

comportament răutăcios în mediul online, în școală și în societate, să identifice 

trăirile unui copil hărțuit, să  dezvolte idei despre cum să reacționeze asertiv la 

comentarii răutăcioase, să determine posibilități de a întreprinde acțiuni și să 

determine posibilități de a cere ajutor în cazul în care sunt hărțuiți. 
 

 

 

 

 

Serbările de Crăciun s-au desfășurat, din păcate, tot on-line. Da… Și? Ne-

am „costumat” festiv, ne-am împodobit camerele și ne-am urat, într-un bâzâit 

cumplit din cauza microfoniei, să ne aducă Moșul tot ce ne dorim! 
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                                      Denisa Negel, clasa a VIII-a B 
 

 

                  În aceste luni, toți  am  învățat  să ne adaptăm, de la copiii de 4-5 ani, 

până  la adolescenții  de  18-19 ani. Tehnologia  ne-a unit  pentru a putea continua 

studiile...dar  în această perioadă mai mulți am avut  parte și de alte activități, 

cum ar fi cititul. Aceste două  cărți  m-au inspirat  să cred că orice este  posibil 

și să nu renunț. 

 

 
 

 

Flori pentru Algernon  de Daniel Keyes 
           Charlie ( personajul principal ), este supus unui 

experiment de a spori artificial inteligența. Acesta împreuna 

cu șoarecele Algernon vor trăi, fiecare în felul său, 

excepționalul de a vedea lumea printr-un alt coeficient de 

inteligență, suportând consecințele nebănuite  ale noii stări. 

     O carte provocatoare și emoțională, care pladează pentru 

supremația sufletului. 

 

Mințile lui Billy Milligan  de Daniel Keyes 
              În toamna anului 1977, William Stanley Milligan, este 

arestat. Milligan invocă incapacitatea mintală provocată de 

tulburarea de personalitate  multiplă de care suferă. Daniel 

Keyes spune povestea adevărată a lui Billy și a celor 24  de 

personalități. Are parte de diverse provocări neașteptate. 

         O carte captivantă, cutremurătoare și unică. 
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI… 

 
Au terminat semestrul I cu media 10 următorii elevi: 

 

Teodor Mitocariu – Nica, clasa a V-a B 

Andrada Maria Popa, clasa a V-a B 

Dragoș Todică, clasa a V-a B 

David Theodor Ungureanu, clasa a V-a B 

Iustinian Acatrinei, clasa a V-a C 

Maia Alexandra Bădărău, clasa a V-a C 

Maria Alessia Grigoraș, clasa a V-a C 

Mircea Ionuț, clasa a V-a C 

Șerban Paul Lencu, clasa a V-a C 

Alyia Ioana Mihai, clasa a V-a C 

Alecsia Maria Tenciu, clasa a V-a C 

Rebeka Ioana Vasiloaea, clasa a V-a C 

Alexia Iarina Amariei, clasa a VI-a A 

Darius Flavian Avrămia, clasa a VI-a A 

Maria Grigorescu, clasa a VI-a A 

Bianca Theodora Ifrim, clasa a VI-a A 

Elena Irimia, clasa a VI-a A 

Ștefan Lavric, clasa a VI-a A 

Alexandra Maxim clasa a VI-a A 

Sabina Maria Mitache, clasa a VI-a A 

Victoria Maria Musumeci, clasa a VI-a A 

Delia Maria Pântea – Zaharia, clasa a VI-a A 

Ariadna Samson, clasa a VI-a A 

Alexandra Elena Stafie, clasa a VI-a A 

Ariana Alexandra Șchiopu, clasa a VI-a A 

Teofana Mădălina Pavăl, clasa a VI-a B 

Maria Larisa Pricop, clasa a VI-a B 

Abdullah Tapeș, clasa a VI-a B 
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Briana Maria Manolache, clasa a VI-a C 

Mădălina Șcheuleac, clasa a VI-a C 

Radu Mario Jucan, clasa a VII-a A 

Raluca Mărian, clasa a VII-a A 

Simona Zaharia, clasa a VII-a A 

Daria Trofin, clasa a VII-a B 

Ecaterina Grigorescu, clasa a VIII-a A 

Ștefania Pistinciuc, clasa a VIII-a A 

Mara Apetrei, clasa a VIII-a B 

DENISA Negel, clasa a VIII-a B 

Maria Tcaciuc, clasa a VIII-a B 
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„Prieteni fără grai”, Elisa Nechifor, Ariana Șchiopu pag.  9 

„Moda și noi”, Alexandra Stafie pag. 11 

„Pasiuni și pasionați”, Alecsia Tenciu pag. 13 

„SMS Paranormal”, Ioana Burulea pag. 14 

„SMS sportiv”, Alexandru Lungu pag. 16 

„Din istoria bradului de Crăciun”, Ștefania Pistinciuc pag. 17 

„Raza din cer”, Maria Grigorescu, Ecaterina Grigorescu pag. 19 

„Știați că…?”, Alexandra Lateș pag. 22 

„Comoara din suflet”, Cătălina Popa pag. 23 

„League of PC”, Iustin Irimia pag. 24 

„Cutia Pandorei”, Karina Robu, Gabriela Tivodari pag. 26 

„Jurnal școlar” pag. 28 
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COLECTIVUL DE REDACŢIE: 

 

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

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

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

Fotoreporteri: Darius Avrămia, Elena Irimia, clasa a VI-a A 

Tehnoredactor: Ștefan Pavel, clasa a VI-a A 

 

Redactori-responsabili: 

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

 Ariana Șchiopu, clasa a VI-a A, Prieteni fără grai 
 Iustin Irimia, clasa a VII-a A, Legue of PC 

 Alexandru Lungu, clasa a VII-a A, SMS sportiv 
 Sabina Mitache, clasa a VII-a A, Doctor SMS 

 Ariadna Samson, clasa a VI-a A, Paradisul nostru 

 Alexandra Stafie, clasa a VI-a A, Moda și noi 
 Ștefania Pistinciuc clasa a VIII-a A, Comoara din suflet 
 Elena Irimia, clasa a VI-a A, Vă ținem la curent (cărți, filme, muzică) 
 Ecaterina Grigorescu, clasa a VIII-a A, Raza din cer 

 
 

 

 

 

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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