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Viața de pisică  

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

 

 

 E deja dimineață? Parcă aș mai dormi puțin… dar  înainte de 

asta, să văd ce face omul meu. Cred că doarme și el, deci pot să îmi 

continui somnul. Dar, dacă nu doarme?  Dacă doar mi se pare că 

doarme și de fapt… a murit!? Nu, nu , nu se poate! Dacă a murit,  

atunci cine îmi mai dă de mâncare? Cine mă  mai alintă? Cine mai 

strânge după mine? O  să îmi găsesc un om nou? În zilele de astăzi e 

greu să îți găsești un om bun și ascultător. Vai! Trezește-te, te rog! 

Regret toate zgârieturile pe care ți le-am făcut, regret  toate 

canapelele sfâșiate, regret toate  jucăriile care pe care le-am 

stricat, dar acum, trezeeeeește-te! Nu mă auzi? Deschide-ți ochii și 

dă-mi de mâncare! Miauuuuu! Miaaaaaauuuuuuuuu! În sfârșit, te-ai 

trezit! Ai face bine să nu mă mai sperii așa, căci altfel te vei alege cu 

niște zgârieturi destul de dureroase! Acum gata cu prostiile și 

coboară odată din pat și dă-mi de mâncare! 

 Bun, acum în sfârșit am mâncare…. Stai 

puțin... Asta e toată mâncarea? Nu, nu se poate, 

am să mor de foame! Of… deocamdată mă 

mulțumesc cu asta dar să știi că nu ai scăpat! Și ce 

fel de mâncare e asta? Asta nu e mâncarea mea! 

Doar nu crezi că eu am să mănânc asta! Mai bine 

mor e foame! Ar fi bine să îmi aduci mâncarea mea, 

dacă nu vrei să îmi pierd răbdarea ! 

 Acum ce faci? Te învârți prin toată casa. Ți-

ai schimbat și hainele… pleci, nu-i așa!? Unde pleci? 

De ce pleci? Mai rămâi puțin, că doar ce-i mai important pentru un om 

decât să își petreacă timp cu pisica lui? Așa că să nu îndrăznești să 

deschizi ușa, căci poate sunt eu mai mică, dar pot să te opresc ! Nu 

mă provoca! Hai te roooog! Mai stai! Nu vreau să stau iar singură 

toată ziua! Stai! Staaaai! Cum îndrăznești? După tot ce am făcut 
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pentru tine mă părăsești așa, fără nicio mângâiere? Fără nicio 

alintare? Ai să vezi tu! 

 Ia să vedem!  Dacă tot e perioada aceea  din an în care aduci un 

copac în casă, mare și plin de mingi colorate și luminițe, și de care tot 

mă ții departe, ar fi bine să profit și să mă răzbun. În sfârșit o să mă 

pot juca cu mingea aceea roșie pe care am admirat-o mereu! Dar cum 

ajung la ea? E atât de sus, aproape de vârf. Poate, 

dacă mă urc pe crengile astea verzi, am să o pot da 

jos. Bine, hai să încercăm! Aoleeeu, dar nu sunt deloc 

stabile! Dacă totuși aș sări repede până acolo?  Aș 

putea  să o prind cu lăbuțele și să o dau jos. Da, e o 

idee grozavă! La trei, sar cât de tare pot până sus. 

Un…. doi…trei…. BUF! Ce ușurare! Am scăpat! Am 

scăpat! Nu mi-am pierdut nicio viață! Copacul ăsta era 

cât pe ce să mă omoare! Nu pot să cred că omul nu m-

a avertizat în legătură cu asta. Cum îndrăznește să 

aducă pe teritoriul meu un copac ucigaș! Și… o nuuuuu! Mingea mea 

preferată s-a spart ! Toate astea din cauza omului meu nesăbuit și a 

ideilor lui trăsnite! N-am să-i mai permit să-mi mai pună jucăriile prin 

copaci! 

 Cum aș putea să mă mai răzbun pentru plecarea lui ? Of, nici să  

gândesc nu mai pot de la sperietura de mai devreme. Și încă mi-e  

foame, că nu am putut mânca mâncarea aia scârboasă. Dar, dacă nu 

mănânc, n-am să pot gândi un plan de răzbunare, iar omul meu nu o să 

își învețe niciodată lecția. Așadar, cred că trebuie să încerc  

mâncarea asta nouă, doar puțin, cât să rămân în viață. Doar o 

îmbucătură… Mmmmmm…!? De fapt cred că nu e chiar atât de rea… E 

chiar delicioooooasă! După așa o masă bună , mi-ar 

prinde bine un pui de somn. 

 Ce bine! Acum că am mâncat și m-am odihnit bine, 

e timpul să găsesc planul perfect pentru răzbunare. Aș 

putea să îi sparg cana lui de cafea preferată! Să îi 

desfac șireturile de la pantofi!  Să îi dau jos lucrurile de 

pe birou!  Să mușc din frunzele florii lui preferate!  Să 



 

 
                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni   4 
  

mă așez pe perna lui de pe pat! Sunt atâtea lucruri pe care aș putea 

să i le fac ca să mă răzbun! 

 O nuuu! E prea târziu! Omul a intrat în 

casă! Nu mai pot face nimic! Cred că de data 

asta, dar doar de data asta, voi lăsa de la 

mine și îl voi ierta. 

 Bine, acum că vezi  dezastrul și îți dai 

seama cât de aproape eram să-mi pierd o 

viață, ce ai de zis? Poate îți ceri scuze? Mie 

nu mi se pare că îți ceri scuze, din contra, îmi pari mai de grabă 

supărat și dezamăgit. Nu înțeleg nimic din comportamentul tău! 

Oamenii ăștia sunt tare ciudați!  Dar, dacă mă gândesc mai bine, 

poate că am greșit și eu. Poate nu trebuia să mă urc în copacul verde 

și  îmi pare rău că l-am stricat. Mai bine mă ascund, să nu mă certe. 

Poate chiar nu ar fi trebuit să mă răzbun! Și având în vedere și faptul  

că mâncarea era bună,  îl voi ierta. Dar el mă va ierta pe mine? Mai 

bine mă duc la el să îmi cer scuze. Uauuu! A reparat copacul! Dar 

mingea  roșie nu mai e! Offff ! Îmi pare așa de rău! Miauuuu! 

Miauuuuu! Mă ierți? Mă ierți? 

 Îmi oferă din nou un bol plin cu mâncarea aceea delicioasă iar 

apoi, omul se pregătește să se ducă la culcare. În seara asta, însă, 

cred că nu mă va primi să dorm lângă el având în vedere ce am făcut.  

Mai bine încerc să mă așez mai confortabil pe covor și să mă gândesc 

la alte metode prin care să îmi cer scuze. Hmmm? Mă cheamă lângă 

el! Cred că asta înseamnă că m-a iertat! Miauuu!  Mulțumesc! Îți 

promit că mâine dimineață am să am grijă să te trezesc din nou!  
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Al treilea an școlar sub semnul COVID-19! În speranța că va fi și ultimul, 

redactorii și colaboratorii revistei din clasa a VII-a A au pregătit un material 

complex care încearcă să pună cap la cap informațiile existente la nivel național 

și internațional, au realizat un sondaj privind intenția de vaccinare în rândul 

elevilor din ciclul gimnazial și au adresat trei întrebări elevilor care au ales deja 

să se vaccineze.  

Pentru început, are cuvântul Sabina Mitache, titulara rubricii „Doctor 

SMS”: 

Până acum doi ani de zile, viața noastră, copii și adulți deopotrivă, era 
„liberă”, fără restricții, fără constrângeri, fără limitarea dreptului la muncă sau 
educație. Doar că, dintr-un motiv de nimeni cunoscut cu adevărat, a apărut în 
viața noastră un virus (SARS-COV 2), care inițial a fost tratat de omenire ca 
oricare alt virus. Doar că, în scurt timp, s-a dovedit a fi unul dintre cei mai 
imprevizibili viruși, atât ca modalitate de transmitere și contaminare, dar mai 
ales tratament. 

Ușor, ușor, a început să aibă un impact devastator asupra noastră, a 
tuturor. Pentru că lumea medicală s-a bâlbâit în  găsi soluții de a eradica această 
boală, forurile competente au considerat că oportună ar fi izolarea și distanțarea 
socială. Această decizie ne-a marcat în mod direct pe noi, tinerii, pentru că 
principala modalitate de a comunica era, pentru noi, socializarea. 
Părinții și mai ales bunicii noștri au trăit momente de constrângere și limitare a 
drepturilor omului în perioada comunistă, dar pentru noi erau doar niște povești. 
Din nefericire, în ultimii doi ani am înțeles pe deplin fiecare dintre noi ce 
înseamnă să nu ai libertate de mișcare, de decizie, practic drepturi cu care ne 
născusem într-o țară liberă și democrată. 

Acum un an de zile a apărut o șansă ca noi să ne putem relua viața într-o 
manieră firească și corectă: VACCINAREA! Deși a născut foarte multe polemici, 
cu împărțirea umanității în două tabere: pro și contra, până în prezent se pare că 
vaccinul a rămas unica opțiune de a depăși această criză. 

Pentru mine personal este important ca viața să își reia cursul normal: să 
nu mai fiu nevoită să port mască în diferite împrejurări, să mă pot bucura de 
socializare cu prietenii mei, indiferent de numărul lor, cu alte cuvinte, îmi doresc 
să fiu din nou „liberă”! 
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Știu, atât din ce am citit, cât și din discuțiile cu părinții mei, amândoi 
medici, că vaccinarea a adus în mintea multora dintre noi temeri, unele obiective, 
altele subiective. Dar ar trebui să avem încredere în medicii din toată lumea 
atunci când afirmă că, cel puțin în momentul de față, vaccinarea este singura 
soluție spre  ne întoarce la o viață normală. 

 
Mădălina Șcheuleac  și Darius Avrămia au analizat rezultatele unui studiu 

on-line IPSOS efectuat în țara noastră în perioada 3-4 ianuarie 2021, pe un 

număr de 503 respondenți din mediul urban, cu vârsta de cel puțin 16 ani și iată 

ce au selectat pentru voi: 

 Este mai bine să te imunizezi prin vaccinare decât să te 
îmbolnăvești: 70% acord total/parțial și 16% dezacord total/parțial. 

 Dacă se vaccinează mai repede majoritatea populației planetei, vom 
scăpa mai repede de virus: 67% acord total/parțial și 19% dezacord 
total/parțial. 

 Vaccinul produce reacții adverse, care se vor vedea abia peste 
câțiva ani: 38% acord total/parțial și 33% dezacord total/parțial. 

 Vaccinul nu este util, pentru că rata de mortalitate provocată de 
COVID-19 este mică: 24% acord total/parțial și 58% dezacord 
total/parțial. 

 Vaccinul modifică ADN-ul uman: 17% acord total/parțial și 53% 
dezacord total/parțial. 

Din același sondaj, reiese că doar 13% dintre români au declarat că nu 

intenționează să se vaccineze. În ceea ce privește situația bolnavilor cronici, 

57% își doreau să se vaccineze, iar în rândul celor cu afecțiuni cardio-vasculare, 

intenția era de 67%.  

În ceea ce îi privește,  Mădălina și Darius s-au declarat ferm PRO 

vaccinare.  

 

Iată acum și câteva păreri ale elevilor din clasa a VII-a A cu privire la 

vaccinare: 

Bianca Ifrim: Consider că este important să mă vaccinez. Unul dintre motive 
este că ne oferă protecție nouă, un alt motiv ar fi că, prin vaccinare, oferim 
protecție celor dragi nouă: bunicii, frații mai mici, celor cu boli grave. Sunt una 
dintre persoanele care au trecut prin boală și nu mi-a fost deloc ușor, chiar dacă 
am avut o formă ușoară spre medie. Cred cu tărie că vaccinul mă va ajuta pe 
viitor și sper din tot sufletul să nu mai fiu niciodată infectată cu COVID-19! 
Victoria Musumeci: Sunt PRO vaccinare deoarece consider că este benefic atât 
pentru sănătatea populației cât și pentru economia țării. Urmăresc, pentru a mă 
informa, site-ul Agenției Europene pentru Medicamente (EMU) și informațiile 
citite m-au convins cât de sigur și benefic este vaccinul. 
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Elena Irimia: Din punctul meu de vedere, vaccinarea majorității populației este 
un lucru vital în „extirparea” epidemiei de COVID-19. Încurajez cât mai multe 
persoane să se vaccineze, nu doar pentru a se ajuta pe ei înșiși, ci și pentru a 
ajuta lumea să revină la normal. Din păcate, există persoane care sunt contra 
acestui vaccin, lansând diferite teorii – unele inteligibile, altele iraționale – ca 
scuze pentru evitarea vaccinării. Aceste scuze acoperă, de fapt, niște frici 
personale legate de sănătatea individului. 
Dacă aș fi întrebată, aș propune o metodă de a convinge oamenii să se vaccineze: 
punerea „la înaintare” a unor avantaje personale: continuarea performanței la 
locul de muncă / accesul în diferite locuri publice. 
 
Luca Burlacu: Eu consider că vaccinul împotriva COVID-19este un vaccin 
experimental și încă nesigur pentru oameni. După părerea mea, acest vaccin mai 
trebuie testat pentru a verifica dacă nu pot apărea efecte adverse pe termen 
lung. Pe internet circulă multe videoclipuri în care unele persoane se plâng de 
multe efecte adverse, unii chiar au avut probleme de sănătate după vaccinare. 
 
Daria Jitaru: După părerea mea, vaccinul împotriva COVID-19 nu este suficient 
de sigur, nu se cunosc foarte bine reacțiile adverse. Eu cred că fiecare este liber 
să aleagă ceea ce consideră că este bun sau rău pentru el. Nu trebuie să fim 
obligați să facem ceva împotriva voinței noastre. Chiar dacă ești vaccinat, tot te 
poți îmbolnăvi sau chiar muri… Deci, care sunt beneficiile vaccinului? Consider că 
obținem o mai bună imunitate atunci când organismul luptă singur cu virusul! 
 

În ceea ce privește rezultatele sondajului privind eventuala intenție de 

vaccinare, menționăm că au fost chestionați 195 de elevi din clasele V-VIII, 

din totalul de 236. Au răspuns cu DA doar 54 de elevi, ceea ce înseamnă 

27,69%.  

 

De asemenea, 13 elevi cu vârste eligibile sunt deja vaccinați. Acestora le-am 

adresat trei întrebări simple: 

1. De ce te-ai vaccinat? 

2. Ți-a fost frică? 

3. Cum te-ai simțit după administrarea serului? 

Au fost de acord să ne răspundă 10 colegi vaccinați: 

 

Șerban Lencu, clasa a VI-a C: 

Eu m-am vaccinat deoarece toți din familia mea s-au vaccinat, dar și ca să 

mă protejez pe mine și pe colegii mei. Nu mi-a fost frică, deoarece, dintre 

vaccinații pe care îi știu, nimănui nu i s-a întâmplat nimic. După vaccin, am simțit o 

mică durere, dar s-a dus în puțin timp. 
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Mircea Ionuț, clasa a VI-a C: M-am vaccinat deoarece vreau să fiu protejat, 
având în vedere că COVID-19 este o boală foarte gravă. Mie nu mi-a fost frică, 
părinților mei nu li s-a întâmplat nimic, deci nu aveam nici un motiv să-mi fie 
frică. A fost decizia mea să mă vaccinez imediat după ce am împlinit 12 ani!. Nu 
am avut simptome chiar așa de rele, m-au durut puțin capul și mâna. Chiar după 3 
luni de la vaccin, parcă stânga, în care m-am vaccinat, e încă sensibilă în locul 
înțepăturii. 
 

Delia Pântea Zaharia, clasa a VII-a A: M-am vaccinat în primul rând ca să mă 
protejez pe mine și pe cei din jurul meu, ca să ajut la oprirea pandemiei, dar și 
pentru a putea „vizita” orice loc public fără probleme. Da, mi-a fost frică la 
început, din cauza diferitelor zvonuri care circulau și din cauza fobiei de ace. 
După vaccin, fizic, m-am simțit destul de bine, nu am avut simptome, dor m-a 
durut brațul în zona respectivă. Important este că, în același timp, m-am simțit 
puternică, deoarece ce am reușit să fac asta și sunt fericită că am putu să fac un 
bine pentru toată lumea! 
 

Ștefan Pavel, clasa a VII-a A: M-am vaccinat pentru sănătatea mea și a celor 
din jur. Recunosc, după ce am intrat în Centrul de vaccinare, am fost puțin 
speriat, dar asistenta mi-a promis că nu o să pățesc nimic și chiar așa a fost. 
După prima doză nu am simțit chiar nimic, însă după cea de-a doua m-a durut 
brațul. 
 
Rareș Vîrlan, clasa a VII-a A: Recunosc că m-am vaccinat de frică: COVID-19 
este un virus urât, deci nu mi-a fost frică să mă vaccinez, ci să nu o fac! După 
imunizare m-am simțit foarte bine, nu m-a durut absolut nimic. 
 
Teofana Pavel, clasa a VII-a B: M-am vaccinat pentru sănătatea mea și a 
celor din jur și nu mi-a fost frică deloc. Chiar dacă m-a durut oarecum mâna, a 
meritat. E un preț mic pentru sănătatea mea. 
 
Matei Pavăl, clasa a VII-a B: M-am vaccinat pentru a mă proteja, pentru a-mi 
proteja părinții și bunicii. Nu mi-a fost frică și nici nu am avut reacții adverse. 
 
Melek Ozcan, clasa a VII-a B: Am ales să mă vaccinez pentru a mă proteja. 
Nu-mi doresc să jng la ATI! Nu mi-a fost frică, doar este un simplu vaccin. Nu am 
avut reacții adverse, doar o ușoară durere de braț. 
 
Nicoleta Buhăcianu, clasa a VIII-a A: A trebuit să mă vaccinez, deoarece așa 
mi-au zis cei de la Protecția Copilului și mi-a fost foarte frică. Cred că de aceea 



 

 Nr. 18, serie nouă, semestrul  I, 2021-2022  9 

 

m-a durut foarte tare brațul, am avut grețuri, dureri de cap, puteam să dorm 
numai pe o parte, am fost chiar la un pas de leșin. 
 
Radu Jucan, clasa a VIII-a A: M-am vaccinat deoarece am dorit să fiu și eu 
protejat împotriva COVID-19 și de aceea nu mi-a fost deloc frică. După 
vaccinare am avut o durere ușoară în brațul pătruns de ac. (Nota redacției: Radu 

a fost primul copil vaccinat din școală, pe 15.07.2021.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Și totuși… În numărul 16 al revistei, conform sondajului „Trei 

dorințe de Crăciun” publicat în această rubrică, elevii școlii își 

doreau în proporție de 60% „să scăpăm ce COVID!” 

Numărul 27,69 este egal, mai mare sau mai mic decât 60? 
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Pădurea Hoia-Baciu - mit sau realitate?             

 Ariadna Samson, clasa a VII-a A 

 
 

    Pădurea Hoia - Baciu este 

considerată una dintre cele mai 

înfricoșătoare din lume. Aceasta 

poate fi întâlnită la marginea 

orașului Cluj–Napoca și este 

întinsă pe circa 300 de hectare. 

     Se crede că numele pădurii, 

vine de la un cioban care a 

dispărut fără urmă, împreună cu 

cele 200 de oi ale sale. Această 

pădure mai este numită de către 

vizitatori și localnicii din împrejurimi „Triunghiul Bermudelor din România”. 

     Pădurea Hoia – Baciu, aflată pe un deal în apropiere de Cluj, și-a câștigat 

renumele de cea mai înfricoșătoare pădure de la noi și nu numai. Asta pentru că în 

această pădure au loc fenomene cu totul neobișnuite. 

    Aceasta este sursa multor povești și legende, unele dintre ele susținând că este 

un loc bântuit. Astfel, de-a lungul timpului, pădurea a devenit un obiectiv turistic 

apreciat, vizitat atât pe timp de zi, cât și noaptea. 

Pădurea Hoia-Baciu, între legendă și adevăr 
   Pădurea Hoia-Baciu a fost inclusă 

în diverse topuri ale celor mai 

înspăimântătoare locuri din lume, 

alături de alte zone cu fenomene 

asemănătoare, precum Deşertul 

Mojave şi Gloful Breeze din Statele 

Unite. În trecut, Pădurea Hoia-

Baciu Cluj era frecventată ca loc de 

picnic și era gazda festivităților 

legate de zilele de 1 Mai și 23 
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August. În prezent, în pădure se organizează, din când în când, diverse evenimente 

mai neconvenționale, iar clujenii și turiștii pot descoperi locul prin intermediul unor 

tururi ghidate nocturne sau pe timpul zilei. Pădurea Hoia-Baciu a devenit faimoasă 

începând cu anii 60, de când au început să fie semnalate tot felul de întâmplări: 

apariția unor așa-ziși strigoi și alte apariții inexplicabile în fotografii și insesizabile 

cu ochiul liber. De asemenea, au fost semnalate senzații auditive ciudate, ce dădea 

stări de anxietate celor care o vizitau și senzația că ar fi urmăriți. Cele mai 

frecvente anomalii care au fost semnalate în pădurea Hoia-Baciu de-a lungul 

timpului sunt problemele cu echipamentele electronice. La acestea se adaugă 

modificările de natură bio-fiziologică: senzații de rău, dureri de cap, frisoane, stări 

de greață. Astfel, pădurea a fost numită de către vizitatori și localnicii din 

împrejurimi „Triunghiul Bermudelor din România”.  Acest lucru este foarte 

interesant deoarece mai mulți oameni de știință nu au putut aduce dovezi pentru a 

explica într-un mod sau altul fenomenele diverse. 

Legenda pădurii Hoia-Baciu 
      Legenda spune că acum mulți ani, un cioban pe nume Hoia ar fi mers în pădure 

cu oile, dar nu s-a mai întors. Nu s-au găsit rămășițe umane sau animale după 

dispariția sa. Locul este făcut celebru după anul 1968. Se spune că în iulie o 

persoană, un vizitator, a observat patru figuri umanoide care se aflau la 250 – 300 

de metri de liziera pădurii, dar ceea ce face cu adevărat locul special este o 

fotografie din august 1968 atunci când se pare că pe respectiva fotografie ar 

apărea un OZN. De-a lungul anilor, oamenii au susținut că se întâmplă tot felul de 

fenomene paranormale în adâncul pădurii. Acum câțiva ani, o echipă de la Discovery 

Channel a venit și a investigat fenomenele paranormale care se întâmplă în pădure. 

În pădurea Hoia-Baciu, copacii au forme ciudate. În anul 1993, cercetătorul Adrian 

Pătruț a identificat în pădurea Hoia-Baciu o zonă aparte, pe care a denumit-o 

„Punctul 3 social activ”. Zona cu pricina pare a fi centrul de maximă activitate 

pentru fenomenele considerate paranormale observate în inima Ardealului. Un alt 

aspect care merită menționat este cel legat de stările tranzitorii între radiațiile 

gama și beta, amplificate de distorsiunile magnetice asociate deseori cu apariția 

unor siluete umanoide translucide. 

 

      Chiar vă sfătuiesc să vizitați Pădurea Hoia-Baciu dacă sunteți cu adevărat 

curajoși, dar aveți mare grijă la strigoi, fantome și mai ales la OZN-uri… să nu va 

treziți cu vreun extraterestru pe lângă voi… BAU!!!  
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PAGINA VERDE 
… cu V, de la VIITOR! 

 

 

Radu Jucan, clasa a VIII-a A, redactor-șef adjunct 

 

GHEȚARII LUMII ÎN PERICOL! 
 

 

Ghețarii – mase muntoase de gheață, ocupă 10% din suprafața Pământului. Dar, cu 

ajutorul imaginilor de înaltă rezoluție captate de sateliții NASA între anii 2000-

2019, specialiștii au constata că, exceptându-i pe cei din Antarctica și 

Groenlanda, ghețarii au pierdut, în medie, 267 de giga-tone de gheață pe an, 

printre cei mai afectați numărându-se cei din Alaska, Islanda, Alpi, Munții Pamir 

și Himalaya. Iată care sunt ghețarii cei mai amenințați de pe planetă: 

 

Furtwängler – punctul cel mai înalt al masivului 

Kilimanjaro, și-a pierdut jumătate din grosime. 

Topirea accelerată afectează milioane de persoane 

din țările sărace ale Africii, care depind de izvoarele 

care pornesc din acești ghețari pentru apa potabilă 

și pentru irigarea culturilor. 

 

 

Pine Island  și Thwaites  - acești ghețari 

impresionanți, aflați în Antarctica, se desprind în ritm 

alarmant din calota glaciară, ridicând nivelul global al 

mărilor și oceanelor cu aproximativ 5%. Thwaites are o 

suprafață comparabilă cu cea a Angliei, pierde anual 

cam 80 de miliarde de 

tone de gheață și, dacă s-

ar topi complet, nivelul 

apelor ar crește cu 

aproape 3 metri. Este 

numit, din această cauză, 

„Ghețarul Apocalipsei”. 
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! 

 

Aletsch – se întinde pe o suprafață de 23 de kilometri în Alpii elvețieni, într-o 

regiune inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO. Începând cu 1850, acest ghețar 

a pierdut aproximativ 69% din volumul total. La altitudinea de 3.466 de metri, 

unde ar trebui să fie mereu zăpadă, cantitatea actuală este mai redusă ca 

niciodată. Academia de Științe din Elveția a publicat un studiu în care se 

precizează că, până în 2100, 95% din masa de gheață vor dispărea dacă nu vor fi 

limitate emisiile de gaze cu efect de seră. 

 

 
 

 

Marea de gheață – este cel mai mare ghețar din 

Franța și al doilea ca mărime din Alpi. Situat pe Mont 

Blanc, oferă o priveliște impresionantă, dar, potrivit 

Bloomberg, din1900 s-a micșorat cu un sfert. Pierderile 

de apă ar echivala cu jumătate de milion de piscine 

olimpice! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENȚIE: ghețarii sunt foarte „receptivi” la condițiile de climă și „reacționează” 

imediat la temperatură! Pe caniculă, chiar și la altitudini de peste 2.500 de metri, 

pierd prin topire aproximativ 10 centimetri pe zi din grosimea lor! 
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Sabina Mitache, clasa a VII-a A 

 

 

CUM NE POATE AFECTA SEZONUL RECE 
 

 
      Cred că tuturor apariția sezonului rece ne aduce o stare de bucurie, 

deoarece cuvântul „iarna” ne duce cu gândul la sărbătorile specifice acestui 

anotimp, cum ar fi Sfântul Nicolae, Crăciunul, Revelionul etc. și la activitățile pe 

care le putem desfășura, cum ar fi patinatul, schiatul, snowboarding-ul plus multe 

altele. Dar, cu toate acestea, de multe ori uităm că acest anotimp, odată cu 

bucuria și magia sa, poate aduce și dezavantaje pentru organismul nostru și 

pentru sănătatea noastră. 

      Printre cel mai des întâlnite se afla: 

 

1. RĂCEALA COMUNĂ 

Aceasta poate fi determinată de peste 200 de 

viruși. Simptomele se manifestă treptat și pot 

include durere în gât, strănut, rinoree (atunci 

când ne curge nasul), congestia sinusurilor și a 

nasului, tuse sau răgușeală. 

2. SINUZITA 

Este o infecție care poate fi provocată de 

către virusurile răcelii sau de bacterii. 

Membrana sinusurilor se inflamează, 

împiedicând drenarea mucusului. Simptomele 

includ durere în jurul ochilor și la nivelul 

obrajilor, presiune, congestie nazală, 

diminuarea simțului olfactiv, oboseală, 

cefalee și febră. 
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3. BRONȘITA 

Este o inflamație a mucoasei tuburilor bronhice , pasajele care leagă traheea de 

plămâni. Virusurile determină majoritatea cazurilor de 

bronșită acută, chiar dacă și bacteriile pot provoca 

afecțiunea. Simptomele includ tusea productivă și 

presiunea toracică 

                        

 

 

 

4. PNEUMONIA 

Este o inflamație în profunzime a 

plămânilor, care afectează acinii 

pulmonari și țesutul din vecinătate. 

Afecțiunea poate fi determinata atât 

de virusuri, cât sș de bacterii. 

Simptomele includ tuse productivă, 

febră, frisoane, respirație dificilă, 

oboseală și, uneori, durere toracică 

atunci când respiri profund. Însă simptomele pneumoniei pot fi mai subtile. 

               

5. GRIPA  

Este o boală virală contagioasa și potențial 

fatală. Simptomele debutează brusc și includ 

febră, tuse, durere în gât, secreții nazale 

apoase, dureri musculare, oboseală și, uneori, 

diaree și vărsături. 

                   

6. INFECȚIILE DIGESTIVE 

Sunt produse de virusuri precum norovirusul, care este contagios și provoacă 

vărsături și diaree timp de câteva zile. Te 

poți îmbolnăvi de la o persoană infectata 

sau prin contactul cu băutura, mâncarea sau 

un obiect care au fost contaminate cu 

virusul. 
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      Pentru a evita îmbolnăvirile pe timpul sezonului rece este indicat să luăm 

măsuri suplimentare de prevenție. Este indicat să ne spălăm pe mâini înainte 

de a mânca sau de a face contact cu ochii, gura sau nasul. Atunci când 

călătorim, este important să avem un dezinfectat la noi și trebuie să evităm 

contactul cu persoanele bolnave. 

 

 

 

           VA TINEM LA CURENT… 

 
Elena Irimia, clasa a VII-a A 

 

 

  PUBLIC’S CHOICE AWARDS 2021 
   

 

     Public’s choice awards este un eveniment de 

divertisment in care publicul trebuie să-și voteze vedetele preferate din cele 4 

categorii : FILME, TELEVIZIUNE, MUZICĂ ȘI POP CULTURE . Evenimentul cu o 

audiență live pentru prima dată din 2019, găzduit de Kenan Thompson, a fost 

transmis simultan pe NBC și E!, de la Barker Hangar din Santa Monica, California 

pe data de 7 decembrie 

   La gala din acest an „Black Widow/ Văduva Neagră” a fost desemnat filmul 
anului, în timp ce Dwayne Johnson a primit titlul de cel mai bun actor de comedie, 

pentru rolul din „Jungle Cruise”. Alte premii importante au fost: 

      ♦  People's Icon of 2021 - Halle Berry 

      ♦  People's Music Icon of 2021 - Christina Aguilera 

      ♦  Fashion Icon Award of 2021 - Kim Kardashian 

 

       Cel mai bun film de vizionat in familie din 2021 

 
Cinderella 

Luca 

Raya and the Last Dragon 

The Boss Baby: Family Business 

The Mitchells vs. the Machines 

Tom and Jerry  
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Vivo  
Yes Day 
 

      Artista anului 2021 

 
Adele 
Billie Eilish 
Cardi B 
Doja Cat 
Halsey 
Megan Thee Stallion 
Olivia Rodrigo  
Saweetie                                                                                        Adele  
                              

    Artistul anului 2021 
 

Bad Bunny 

Drake 

Ed Sheeran 

Justin Bieber 

Lil Nas X 

Luke Combs                                                                                                         
Shawn Mendes                  

The Weeknd 

 

      Productia speciala a anului 2021 
 

Billie Eilish: The World's a Little Blurry 

Demi Lovato: Dancing With the Devil 
Friends: The Reunion 
Justin Bieber: Our World 

Olympic Highlights With Kevin Hart and 
           Snoop Dogg 

Oprah with Meghan and Harry  

Pink: All I Know So Far                       Friends: The reunion 

Savage X Fenty Show Vol. 3         
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       Serialul anului 2021 

 
Cobra Kai 
Grey's Anatomy 
Law & Order: Special Victims Unit 
Loki 
Saturday Night Live  
The Bachelor 
 
 

SMS MONDEN 
                   „ARTISTUL ANULUI” ȘI BTS 

 
Elisa Nechifor, clasa a VII-a A 

 
   După cum bine știți , evenimentul ,,PEOPLE CHOICE AWARD” s-a 

încheiat cu un record, acela fiind faptul că premiul ,,THE ARTIST OF THE 

YEAR” a fost câștigat pentru prima oară de către artiști coreeni știuți sub 

numele de BTS, un grup de k-pop format din 7 băieți: Kim Namjoon,Kim Soekjin 

,Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taeh-yung, Jeon Jungkook. Aceștia au 

câștigat și premiile ,,THE BEST DUO/GRUP OF THE YEAR” și ,,THE BEST 

SONG OF THE YEAR”. Rămași fără cuvinte, cei 7 le-au mulțumit în primul rând 

fanilor lor, numiți ARMY, spunând: 

        ,, RM: – Chiar am uitat ce trebuia să spun.....Mulțumesc, AMAS!! Și suntem 
cu adevărat onorați să 
ne aflăm aici, pe 
această scenă cu artiști 
așa de minunați și 

extraordinari. 
Mulțumim pentru asta ! 
WHOO! Sunt 
emoționat, da, sunt 
emoționat . Cu 4 ani 
înainte, am performat 
pentru prima oară pe 
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această scenă la televizor, la  AMAS. Și a fost o călătorie lungă și uimitoare de 
atunci, și nimeni nu putea să parieze pe noi stând aici primind acest premiu, cu 
excepția voastră, ,,ARMY”. Șapte băieți din Coreea uniți prin iubirea pentru 
muzică, au întâlnit iubirea și suportul de la toți fanii din toate părțile lumii. Toată 
chestia asta e un miracol. Vă zic sincer că nu voi uita asta vreodată. Mulțumesc 
mult. Vă iubesc pe toți!! OK, dau microfonul mai departe!” 
        ,,Jungkook: -OK! Noi am vrut doar să facem lumea fericită cu muzica 
noastră. Noi credem că acest premiu este începutul noului nostru capitol. În 
ultimii ani... WHOO!.... Okey! În ultimii ani, noi am învățat că fiecare moment e 
prețios. Deci în 2022, vrem să ne concentrăm.......(aici JK urma să dea un spoiler 

așa că ceilalti membri l-au luat de la microfon)” 

      ,,Teahyung: -YEAH!Sunt foarte onorat pentru acest premiu și apreciez 
extrem de mult iubirea voastră! MULȚUMESC ARMY ! MULȚUMESC AMAS! 
BORAHAE! ’’ 
Jungkook, fiind cel mai tânăr și mai sensibil, a început să plângă, datorită faptului 

că, într-un final, s-a confirmat faptul că BTS este  ,,ARTISTUL ANULUI 2021”. 

Tot la AMAS BTS a performat pentru prima dată live, ultima lor melodie, „MY 

UNIVERSE”, împreună cu COLDPLAY. Ei ar fi trebuit să cânte și Butter Remixul 

împreună cu Megan Thee Stalion, dar din păcate cântăreața nu a putut cânta 

alături de aceștia din motive personale.  

PĂREREA MEA : Eu sunt un ARMY și pot spune că acești 7 băieți merită tot ce 

au, deoarece nu au obținut totul din noroc ci din muncă grea. Mulți oameni îi 

judecă fără să știe că BTS au scos mulți ARMYS din depresie și că a făcut o 

mare parte din ARMY să nu își mai vadă insecuritățile! 
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PPRRIIEETTEENNII  FFĂĂRRĂĂ  GGRRAAII 

 
      

Ariana Șchiopu, clasa a VII-a A 
       

 

 

  Hamsterul dobrogean  
 

Hamsterul dobrogean cunoscut și sub numele 

de hamsterul românesc este 

o specie de rozătoare din familia Cricetidae. Este 

găsit în România și Bulgaria. 

 

 

Răspândire și habitat 
Arealul de răspândire al hamsterului românesc nu este 

cunoscut cu exactitate dar se presupune că nu depășește 50.000 km pătrați în 

Dobrogea și nord-estul Bulgariei. Hamsterul românesc trăiește în zona de câmpie 

pe terenuri uscate și pietroase cu vegetație puțină dar și în culturi de legume, 

livezi sau vii. S-a estimat că ar exista în jur de 3.000 de exemplare de hamsteri 

românești în libertate ceea ce îl clasifică 

drept aproape amenințat. 

Descriere 

Are o lungime a capului și a trunchiului de 100–

150 (340) mm; coada 10–15 mm boantă la capăt, 

puțin păroasă. Capul mic și îndesat. Pe spate 

cenușiu-galben-cafeniu; pe piept negru ca un 

guler. Abdomenul galben-cenușiu. Pe laturile 

gâtului și pieptului 3 pete albe-gălbui. 

Reproducere  
Prima reproducere prin aprilie-mai, apoi alte 2-3 generații de pui (2-10), orbi 

(ochii se deschid după 15 zile), nuzi, cu dinți. Puii din generația a treia iernează 

cu părinții. Trăiește 2-3 ani. Este exclusiv erbivor, nedăunător. Poate fi folosit 

ca animal de experiență în laboratoare. 

 

Comportament 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Specie_(biologie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roz%C4%83toare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Familie_(biologie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cricetidae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
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Hamsterul românesc este o specie nocturnă și crepusculară de rozătoare. 

Trăiește în mod solitar într-o rețea complexă de vizuini. Mănâncă semințe, 

legume furate de către ei, ierburi, dar și insecte. Își transportă mâncarea cu 

ajutorul fălcii sale elastice care îl ajută să o depoziteze. Ating maturitatea 

sexuală în timp de 56-70 de zile și se înmulțesc între lunile aprilie și august. 

Hamsterul obișnuit are o perioadă de gestație de 15 zile, și naște odată între 1 și 

15 pui pe care îi înțarcă după 3 săptămâni de la naștere. Ei comunică folosind 

chițăitele cu ultra-sunete. Își marchează teritoriul frecându-și glandele de 

anumite obiecte. 

 Ce presupune îngrijirea hamsterilor? 

● trebuie să fie feriți de zgomote puternice și curent, locul ideal pentru ei fiind 

o încăpere întunecată, unde noaptea se sting luminile;                                                                  

● trebuie ținuți la distanță de televizor, calculator sau surse de apă curgătoare                                                     

● trebuie să aibă mereu apă proaspătă, de preferat care provine dintr-un 

picurător ce necesită o verificare zilnică (să nu existe scurgeri sau blocaje)                                                     

● trebuie să beneficieze de hrană adecvată, ce conține toți nutrienții și 

mineralele necesare (există hrană specială cu formule speciale);                                                                

● trebuie să aibă o cușcă suficient de spațioasă, dotată cu roată de alergat și 

alte jucării speciale.                       

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aprilie
https://ro.wikipedia.org/wiki/August
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gesta%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Na%C8%99tere
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RAZA DIN CER 

 
Maria Grigorescu, clasa a VI-a A 

 

 

 

 

 

 

Sfântul Vasile cel Mare – stâlpul de foc al Bisericii 

 

 
                   Sfântul Vasile cel Mare (330-379) face parte din oamenii aleși, 

luminați de Duhul Sfânt care au trăit în veacul al IV lea creștin. Acest secol s-a 

numit ,, veacul de aur” al Bisericii, căci atunci au trăit și au scris mari oameni ai 

lui Dumnezeu: Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul 

Grigorie de Nyssa, Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Ierarh Nicolae și mulți 

alții. 

                  Sfântul Vasile s-a născut în 

frumoasa și bogata familie a retorului și 

avocatului Vasile și a soției sale Emilia din 

Cezareea Capadociei. În această familiei s-au 

născut 10 copii: unul a murit de mic, iar ceilalți 

nouă au trăit în rugăciune, post, milostenie, 

lectură duhovnicească și viață plăcută lui 

Dumnezeu. Au fost 4 băieți și 5 fete care s-

au dezvoltat armonios: băieții au ajuns 

episcopi și pustnici: Sfântul Vasile cel Mare, 

Sfântul Grigorie de Nyssa ( 10 ianuarie), 

Sfântul Petru de Sevasta ( 9 ianuarie) și 

pustnicul Navgratie, sora lor cea mare 

Macrina a ajuns și ea Sfântă și e pomenită pe 

19 iulie iar celelalte 4 surori s-au căsătorit și 

au dus o viață exemplară duhovnicește. Mama Sfântului Vasile, Emilia este și ea 

Sfântă și e pomenită tot pe 1 ianuarie, ca și Sfântul Vasile iar mama Sfintei 
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Emilia, Macrina cea bătrână este și ea Sfântă (pomenită pe 30 mai dimpreună cu 

Sfântul Vasile cel Bătrân, tatăl Sfântului Vasile cel Mare ), fiind ucenica 

Sfântului Grigorie Taumaturgul (pomenit pe 17 noiembrie).  

           Sfântul Vasile cel Mare a urmat cele mai înalte școli ale timpului său: mai 

întâi, după școala de acasă făcută cu sora sa Macrina, a fost la Școala din 

Cezareea Palestinei, apoi la Constantinopol și la Atena, unde a cunoscut mari 

filosofi și dascăli precum Libanius și Eubul.  

            După școală, Sfântul Vasile cel Mare a început să profeseze ca retor, 

fiind un fel de profesor universitar, dar, la intervenția surorii sale Macrina, 

vizitează și cercetează viața pustnicilor din Palestina, Siria, Egipt, muntele Sinai, 

Mesopotamia, Locurile Sfinte ale Galileii și Iudeii cu Ierusalimul Iordanul și 

celelalte. A fost lector, diacon, preot, pustnic și apoi Arhiepiscop al Cezareii 

Capadociei.  

 Sfântul Vasile a apărat Biserica lui Hristos prin credința, cuvintele sale de 

foc, prin predicile și scrisorile sale, prin scrierile sale dogmatice, liturgice, 

misionare și mai ales prin minunile sale. Sfântul Vasile s-a rugat și a deschis prin 

puterea lui Dumnezeu ușile sigilate ale Bisericii din Niceea Bitiniei pentru a-i 

lămuri pe toți cine este adevăratul Dumnezeu.  

 Sfântul Vasile cel Mare a compus Slujba Sfintei Liturghii care-i poartă 

numele și se face de 10 ori pe an, a compus cele mai puternice Molifte – rugăciuni 

de exorcizare, de alungare a demonilor și a înfruntat împărații din timpul său 

pentru dreptatea poporului pe care-l conducea spiritual. 

Sfântul Vasile cel Mare a pus toată averea familiei sale în slujba Bisericii 

și a organizat impresionant începutul activităților sociale din lumea creștină: a 

ridicat numeroase spitale, orfelinate, aziluri școli tehnice, locuri unde persoanele 

cu dizabilități  să poată lucra cu mâinile și să fie de folos societății.  

 Sfântul Vasile cel Mare, fire sensibilă, a trecut la cele veșnice înainte de 

a împlini 50 de ani, pe 1 ianuarie 379.  

Pe icoanele care se pictează cu chipul Sfântului Vasile, se recomandă 

pictorilor a nota și acest gând al Marelui Episcop: ,, Ni se cuvine negreșit a păzi 

frumusețea sufletului; din neamul cel omenesc, Dumnezeu o va cere aceasta". 

            Troparul slujbei închinate Sfântului Vasile cel Mare pe 1 ianuarie spune: 

,,În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin 

care, cu Dumnezeiască cuviință ai învățat, firea celor în ființă ai lămurit și ai pus 

rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoție împărătească, roagă 

pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre” . 
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(rubrică de folclor românesc) 

 

 

Din moși-strămoși ne-au rămas obiceiuri și tradiții legate de sărbătorile de 

iarnă, dar, din păcate, tot mai puțini copii, mai ale scei de la oraș, mai știu despre 

ele. Dacă le văd la televizor, le percep ca pe o realitate mass-media, nu ca pe 

ceva care aparține unui popor vechi și încercat.  

Multe dintre acestea sunt „păgâne”, chiar dacă se leagă de ziua de 25 

decembrie, în care sărbătorim nașterea lui Iisus. Tradițiile încep chiar cu 40 de 

zile înaintea Crăciunului și implică mai multe obiceiuri și credințe. 

Ne-am propus să vă aducem informații despre ele, pentru a nu le uita și, de 

ce nu, pantru a învăța să le ducem mai departe! 

 

COLINDATUL – Colindul este, probabil, cea mai răspândită tradiție de Crăciun 

În ziua de Ajun, grupuri de 

colindători merg pe la casele 

oamenilor să le vestească venirea pe 

lume a Mântuitorului. Tradiția spune 

că Dumnezeu a lăsat colindele pe 

pământ special ca să ne spele de 

păcate, iar când acestea nu se vor 

mai auzi, vor ieși diavolii din pământ 

 

 

PLUGUȘORUL – este colindatul din ultima zi a anului și este adresat în special 

agricultorilor, cărora cetele colindători le 

urează să aibă în Anul Nou belșug de roade 

ale câmpului. Versurile originale evocă munca 

la câmp, de la arat la semănatul grâului, la 

secerat, măcinat și coptul colacilor. 

 

 

 

IZVORUL DE APĂ 

VIE 
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CAPRA – umblatul cu „Capra” ține, de 

regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. 

Numele diferă de la o zonă a țării la alta: 

cerb în Hunedoara, capra sau țurca în 

Moldova și Ardeal, borița (de la bour) în 

Transilvania de sud sau brezaie în Oltenia 

și Muntenia. În jocul caprei, colindătorul 

îmbracă o costumație specială și poartă o 

„mască” din lemn ca un cap de capră, a 

cărei falcă e trasă cu o sfoară și produce un zgomot specific de lemn lovit pe 

lemn. De aici și refrenul onomatopeic „Ța-ța-ța”!. În timpul colindului, Capra 

trece prin mai multe stări sufletești: 

veselie, tristețe. Capra moare și reînvie, 

reprezentând destinul omului pe pământ. 

 

 

URSUL – este un alt dans specific care 

necesită o costumație specială, întâlnit 

doar în Moldova, de Anul Nou. Unul sau 

mai mulți colindători poartă pe cap și pe 

umeri blana acestui animal, împodobită în 

dreptul urechilor cu ciucuri roșii. și joacă la comanda ursarului.  Ceata este 

complrtată adesea de un întreg alai de personaje (printre care se poate afla și un 

copil în rolul puiului de urs). În răpăitul tobelor sau pe melodia fluierului și 

ajutată de un ciomag, „masca” mormăie și imită pașii legănați ai ursului, izbind 

puternicpământul cu tălpile. Dansul lor 

simbolizează fertilitatea pământului și 

bunăstarea. 

 

STEAUA – este un obicei practicat între 

Crăciun și Bobotează și amintește de 

steaua care a vestit nașterea lui Iisus. 

Aceasta i=a călăuzit pe cei trei magi în a 

găsi ieslea în care s-a întâmplat Minunea. 

Cei care umblă cu Steaua cântă „Steaua 

sus răsare” sau ”Trei crai de la răsărit”. Cântecele de stea românești provin din 

surse diverse: din lumea ortodoxă bizantină, din lumea bisericii catolice sau sunt 

creații culturale ale neamului nostru. Steaua purtată de cetele de copii 
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colindători se construieșe dintr-un elmn ușor și are mai multe colțuri. Se 

împodobește cu hârtie colorată și are fixată la mijloc o iconița cu Mica Domnului 

și Iisus Hristos. 

 

SORCOVA – este un obicei românesc practicat pe 1 

ianuarie. Umblatul cu sorcova este mai ales o bucurie a 

copiilor. Aceștia poartă o crenguță de copac abia 

înmugurită sau o sorcovă confecționată dintr-un băt în 

jurulcăruia se împletesc flori de hârtie colorată. Înclinată 

de câteva ori în direcția unei anumite persoane, Sorcova 

devine o „baghetă magică”, înzestrată cu ăuterea de a 

transmite vigoare și tinerețe celui sorcovit. Textul urării, 

care amintește de o vrajă întărește efecutl mișcării 

Sorcovei. 

 

 

 

Dansurile care însoțesc aceste obiceiuri pot să însemne rodnicie, alungarea 

spiritelor rele și, în dialogurile lor, pot reda evenimente sociale.  

În Bucovina, la casele unde locuiesc oameni care poartă numele Vasile, se 

înalță câte un brad la poartă, în semn de respect. 
 

 
 

Rubrică realizată de Daria Afemei, Maia Bădărău, Gabriel Ciobanu și 

Matei Maxim, clasa a VI-a C 

 

 

 

 

 

OBICEIURI CIUDATE DE CRĂCIUN ȘI ANUL 

NOU LA POPOARELE LUMII 
Rebeka Vasiloaea, clasa a VI-a C 

 

De Crăciun: 
 De pe 16 până pe 24 decembrie, în Venezuela, oamenii merg zilnic la 

biserică pe role. Totodată, copiii își leagă o ață de degetul mare de la 

picior, iar a doua zi trecătorii trag ușor de sforicica care atârnă pe geam. 
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 În Slovacia, cea mai în vârstă persoană din familie ia o lingură de liksa 

(budinca tradițională de Crăciun) și o aruncă pe tavan. Cu cât se lipește mai 

mult de tavan, cu atât e mi bine! 

 În Africa de Sud, delicatesa mesei de Crăciun o reprezintă larva Moliei 

Împărat, prăjită în baie de ulei. 

 În Țara Galilor se practică tradiția Mary Lwyd, care constă în alegerea 

unui sătean care va străbate străzile cu un craniu de cal înfipt în vârful 

unui par. 

 În Norvegia, în Ajun toate măturile sunt ascunse pentru a nu fi furate de 

vrăjitoare și spiritele rele. 

 În Islanda, o pisică malefică  apare în fiecare an și îi mănâncă pe copiii 

leneși și neascultători. 

 Ucrainenii își decorează bradul cu pânze de păianjen și păienjeni falși. 

 Pentru a fi recompensați, copiii din Germania trebuie să caute castravetele 

murat ascuns în brad, iar bradul celor care respectă această tradiție este 

decorat cu globuri de sticlă în forma unor castraveți. 

De Anul Nou: 
 În Bolivia se pun monede în prăjituri, iar cine 

găsește  moneda are noroc tot anul care a 

început. 

 În Danemarca, oamenii se urcă pe scaune și sar 

de pe ele pentru a avea un an plin de noroc. 

 Locuitorii Belgiei își iau în serios animalele și le 

urează „An Nou fericit!” 

 În unele zone din Puerto Rico, oamenii aruncă găleți cu apă pe geam, 

pentru a alunga spiritele rele. 

 În Thailanda, locuitorii se murdăresc pe față cu talc gri. 

 În unele zone din Africa de Sud, oamenii aruncă mobilă pe geam. 

 În Chile, familiile dorm în cimitir, pentru a petrece Anul Nou cu cei 

decedați. 

 În Siberia, locuitorii sar în lacuri înghețate pe trunchiuri de copaci. 

 În Estonia se mănâncă de 7 ori pe zi pe 1 ianuarie, pentru ca anul să fie 

plin de belșug. 

 În Irlanda, pâinea este 

lovită de pereți, 

pentru alungarea 

spiritelor rele. 
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CALENDARUL DE ADVENT 
 

Alexandra Lateș, clasa a VII-a A 

 
Cuvântul „advent” vine din latinescul „adventus”, care 

înseamnă venire. Pentru cei care practică acest obicei, 

Adventul reprezintă un timp de bucurie și liniște în 

așteptarea Crăciunului. De Advent se deschid căsuțele 

târgurilor de Crăciun și, probabil, tot din Advent Moș 

Crăciun începe să-și pregătească sania și renii, iar 

poșta lui nu mai face față scrisorilor. 

Corespondentul Adventului în Biserica Ortodoxă ar fi, 

într-o anumită măsură, perioada postului, deși cele două diferă atât ca durată, 

cât și prin felul în care sunt celebrate. 

Adventul începe în a patra duminică înainte de 25 decembrie, așa că data diferă 

de la an la an, între 27 noiembrie și 3 decembrie. În fiecare dintre cele patru 

duminici de Advent se țin slujbe speciale, iar în familie se aprinde câte o 

lumânare în Coronița de Advent. Deși Adventul, ca perioadă de pregătire 

spirituală, este celebrat în biserică încă din secolele V-VI, se pare că tradiția 

calendarului este relativ recentă: ea ar veni de la germanii luterani, care, în 

secolul al XIX-lea, numărau zilele până la Crăciun fie prin însemnarea cu creta pe 

ușă, fie prin aprinderea câte unei lumânări. Există o legendă conform căreia un 

preot de la un orfelinat era întrebat zilnic de copiii nerăbdători câte zile mai 

sunt până vine Moșul, iar el a avut ideea să le înșire 24 de lumânări și să le 

aprindă în fiecare zi câte una. 

Primul calendar de Advent, așa cum îl știm astăzi, a fost confecționat în1851, iar 

primul tipărit a apărut în 1902, în Hamburg. Gergharg Lang a tipărit la Munchen, 

un 1908, un calendar de Advent cu imagini și mesaje biblice, care a devenit rapid 

foarte popular.  Calendarele  care se vând astăzi în magazine sunt convențional 

numerotate de la 1 la 24 decembrie, indiferent de data la care începe cu 

adevărat Adventul în anul respectiv. Au devenit, ca 

atâtea simboluri creștine ale perioadei, nelipsite 

distracții, în forme cât mai diverse și mai 

originale. Copii și adulți își stăpânesc cu grea 

curiozitatea de a desface de la început toate 

ușițele, pentru a vedea ce se ascunde în spatele 

lor: bomboane, ciocolată, un mic cadou, o 

jucărioară, un mesaj sau, mai nou, o bijuterie. 
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(SUPERSTIȚII DE CRĂCIUN ȘI ANUL NOU) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Se consideră că cei născuți 

de Crăciun vor avea noroc în 

viață? 

 Dacă în ziua de Crăciun 

ninge, de Paște va fi vreme 

frumoasă? 

 Dacă cerul este senin de Crăciun, anul ce urmează va fi roditor? 

 Dacă în Ajun nu ai făcut un cadou cuiva, nu vei avea un an prosper? 

 La fel ca de Sfântul Andrei, trebuie să așezi căței de usturoi pe masă și la 

ferestre? În unele sate se ung cu usturoi vitele și grajdurile? 

 Persoanele matura trebuie să măture pragul locuinței în seara de Ajun, 

pentru a avea noroc în noul an? 

 În dimineața de 25 decembrie, dacă te speli pa față cu apa în care a fost 

pus un ban de argint, nu te vei îmbolnăvi în anul următor? 

 În ziua de Crăciun nu trebuie să porți încălțăminte nouă, ca să nu atragi 

ghinionul? 

 În aceeași zi nu se face curățenie și nici nu se aruncă gunoiul, ca să nu 

alungi norocul? 

 Femeile răsplătesc urătorii cu colaci pentru ca locuința să fie îmbelșugată 

și roadele bogate? 
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 Cei ce nu primesc colindătorii și nu îi recompensează nu vor avea recolte 

bune și belșug? 

 Dacă în Ajun mănânci mere, vei fi sănătos tot anul? 

 Dacă bate vântul de Crăciun se anunță ghinion? 

 Nu e bine să lași pe altcineva să închidă ușa casei, pentru că îți alungă 

norocul? 

 Trebuie să porți ceva roșu în noaptea de Anul Nou pentru a avea noroc? 

 Primul aliment mâncat în noaptea de Anul Nou trebuie să fie peștele, 

pentru a „înota” ușor printre necazuri? 

 E bine să mănânci carne de gâscă, nu de găină, pentru că, în timp ce gâsca 

plutește peste probleme iar găina scurmă și împrăștie norocul? 

 Dacă mănânci 12 boabe de struguri și îți spui 12 dorințe pentru fiecare 

lună a anului la fiecare bătaie a orologiului, acestea se împlinesc? 

 Dacă ești cu cei dragi și îi săruți  la ora 12, veți fi fericiți întregul an? 

 În noaptea de Anul Nou se desfac 12 foi dintr-o ceapă, se așază în ordine 

pentru lunile anului și se pune pe fiecare o jumătate de linguriță de sare și 

se lasă pe masă până a doua zi dimineața. Dacă sarea s-s topit, luna va fi 

ploioasă, dacă nu, va fi secetoasă? 

 Nu este bine să se agațe calendarul pe perete înainte ca Anul Nou să 

înceapă? 

 Dacă vei coase, îți vei lega norocul, iar dacă vei spăla rufe, picăturile de 

apă se vor transforma în lacrimi? 

 Cine doarme mult pe 1 ianuarie va fi somnoros tot anul? 
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Sara Vieru, clasa a VII-a A 

 
 

Școala pentru bine și rău de Soman Chainani 

Povestea le urmărește pe Agatha și Sophie, două 

prietene dintr-un oraș de unde, o dată la patru ani, doi 

copii sunt furați și duși la școala pentru bine sau la cea 

pentru rău. Cele două fete sunt furate și încurcate, 

neajungând la școala potrivită. Fiecare întâmpină 

propriile probleme. Se vor întoarce la normal? Dacă da, 

cum?  

 

 

Cronicile din Narnia: Nepotul magicianului 
de C.S. Lewis 
Această carte este despre Polly și Digory, doi copii 

care se întâlnesc întâmplător în curtea unei grădini 

și, împreună, descoperă, în spatele unei uși secrete, o 

altă lume interesantă și captivantă. În călătoria lor, 

ei întâlnesc un leu care îi va ajuta, o vrăjitoare care 

va încerca să îi ucidă și multe alte personaje-cheie. 

Vor reuși să se întoarcă acasă? 

 

 

 

Casa secretelor 1de Chris Columbus și Ned Vizzini 

Povestea începe atunci când o familie se mută într-o casă 

pustie. În lipsa părinților, o statuie prinde viață și îi face pe 

copii să caute o carte misterioasă și blestemată cu ajutorul 

căreia ar putea cuceri lumea. Cum o vor găsi? Cine o va 

deține într-un final? 
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Alexandra Stafie, clasa a VII-a A  

 
MODA PRIMĂVARĂ-VARĂ 2022 
 

Cunoașterea tendințelor este de fapt utilă pentru a face cumpărături 

direcționate și pentru a cunoaște imediat pe care trebuie să te concentrezi. La 

urma urmei, prezentările de modă din septembrie ne-au oferit deja indicații 

foarte precise cu privire la tendințele primăverii vara 2021-2022. 

FEBRA JUNGLEI 

Bine ați venit în jungla (modei). Cea mai 

exotică tendință a sezonului, aducând iconicul 

imprimare „tropical” care acum douăzeci de ani a 

contribuit la crearea Google Images. Rezistența 

valului verde va fi imposibilă. 

 
 
 

UMERII SUPRADIMENSIONATI 
Într-adevăr, siluetele supradimensionate ale 

blazer și de jachete pentru primăvara-vara 2022 se 

referă la legendarul deceniu, gâdilând latura nostalgică 

a fashionistelor noastre, împreună cu ochelari de soare 

cu rame vintage - strict negre - și pantaloni cu talie 

înaltă. 

 

 
CĂMĂȘI 
Cămaşa este îmbogățită cu fațete noi și 

eclectice. Oferă o versiune practică, dar super chic, 

în mătase fluidă cu buzunare aplicate, Îl face 

romantic și puțin boem datorită motivelor florale moi 

și a inserțiilor din piele, exacerbează volumele printr-

un joc sofisticat de flounces.  
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FUSTE CREION 
Fusta creion, o fustă creion, este gata să revină la 

dulapurile noastre și să adauge o notă de feminitate 

aspectului nostru. 

 

ALB TOTAL 
De la nuanțele de gheață la fildeș alb își reconfirmă rolul de (nu) trebuie 

să coloreze a sezonului frumos. Versatil și absolut 

șic, va contamina fiecare articol de garderobă, de la 

îmbrăcăminte exterioară la cele mai impalpabile 

rochii. 

 

STILUL ANILOR 70 
Ochelari de soare cu 

lentile supradimensionate, 

genți cu franjuri, blugi evazați 

și rochii în stil hippie perfect. 

Anii '70 nu vor ieși niciodată 

din modă. 

 

 
TIE DYE 

Înapoi la modă de câteva 

sezoane acum, motiv psihedelic realizat cu tehnica 

de vopsire a nodurilor, nu există niciun semn de a 

dori să dispară de pe podiumuri. Într-adevăr, putem 

spune cu siguranță că ceea ce părea a fi doar un 

divertisment pentru iubitorii de bricolaj va fi una 

dintre cele mai puternice tendințe ale anului. 
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ȘCOALA DE VARĂ „GENERAȚIA 

TEHNOWORLD”  
 
 

 

 

Elena Irimia, clasa a VII-a A 

 
În perioada 23-27 august 2021, școala noastră a fost gazda unui program unic în 

județ. Deși era vacanță, membrii Colectivului de redacție al revistei nu puteau 

lipsi. Așa a luat naștere acest material – cu regretul că nu am putut prinde în 

pagină și sufletele participanților! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    In prima zi, după puțină înviorare în curtea școlii, am fost împărțiți pe grupe. 

Cei sub 11 ani au stat afară, la joaca cu voluntarii de la „Aripi în Europa”,  iar cei 

de 11-12ani au fost repartizați în grupa I. Grupa a II-a a avut copii de 13 ani, iar 

grupa a III-a copii de 13-14 ani.  

     Înviorarea din curtea școlii a fost condusă de domnul Șerban Oșlobanu, care 

s-a ocupat, cu ajutorul voluntarilor, și de copii de afară.  
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        În primele 3 zile, copiii peste 11 ani 

au învățat despre valori morale cu 

ajutorul voluntarilor și a cursului „Lions 

Quests”. În fiecare grupă s-au 

desfășurat diferite activități menite să 

ajute copiii să-și cultive   stima de sine 

și să exerseze  cooperarea într-un grup. 

S-au jucat jocuri, dar în același timp s-a 

și învățat. O astfel de activitate 

permite copiilor atât să cunoască 

persoane noi cât și să învețe lucruri noi despre munca în echipă. 

    Miercuri a avut loc o premiere cu toți cei care au participat la cursurile „Lions 

Quests”. Fiecare a primit o diplomă de absolvire și o insignă pe care să o poarte 

cu mândrie. 

    In următoarele două zile s-au desfășurat atât cursuri de desen cu copiii peste 

11 ani ,cât și jocuri cu ceilalți. La finalul programului, cei mari au avut și ei o ora 

de joacă la dispoziție, cu ajutorul voluntarilor de la „Aripi in Europa”, cei mai 

mulți foști elevi ai școlii noastre. 

    O grupă l-a avut îndrumător  pe artistul plastic Mihai Pânzaru – Pim, care i-a 

învățat despre anatomia unui chip de om și cum să-l reprezinte pe o foaie - atât 

din față cât și din profil, creând un portret . Copiii din cealaltă grupă s-au jucat 

cu culorile și au creat o formă de artă abstractă.      

 

Mi s-a părut normal să-i întreb pe cei care au participat câteva lucruri legate de 

această activitate, deci…am trecut la înregistrat păreri. Propun o selecție din 

ceea ce am înregistrat, spațiul revistei e limitat!       

 

RĂSPUND PARTICIPANȚII: 

 

Am adresat mai multor copii următoarele întrebări : 

1)De ce te-ai înscris la activitate ? 

2) Ce ți-a plăcut ?  

3) Ce nu ți-a plăcut ? 

4) Cu ce ai rămas din această activitate ? 

 

 

Bodnărescu Narcisa, clasa a VIII-a , școala din  Satu Mare, Suceava: 

 1). M-am înscris la această activitate pentru a cunoaște persoane noi și pentru a-

mi deschide sufletul în fața tuturor. 

 2). Mi-au plăcut foarte mult jocurile de mimă și activitățile de grup. 

 3). Mi-ar fi plăcut mai mult dacă ne-am putea juca mai des. 
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 4). Am rămas cu o impresie foarte bună despre noii „colegi” și cu sufletul 

înveselit. 

 

 

 

Burlacu Luca, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Ion 

Irimescu” Fălticeni 

1). M-am înscris pentru că am vrut să încerc ceva nou. 

2). Mi-au plăcut toate activitățile făcute. 

3). Nu a fost ceva să nu îmi placă. 

4). Cu o experiență plăcută. 

 

 

Grigoraș Albert, clasa a VIII-a , Școala Gimnazială „Ion Irimescu”, Fălticeni 

1). Din curiozitate, am vrut să fac parte dintr-o astfel de activitate. 

2).Jocurile. 

3). Nu există nimic să nu-mi fi plăcut. 

4). Cu amintiri , prieteni noi și o experiență deosebită. 

 

 

Vălianu Izabela, clasa a VIII-a , Școala Gimnazială „Ion Irimescu”, Fălticeni 

1). Pentru că mi s–a părut o ocazie bună pentru a cunoaște oameni noi. 

2). Activitățile. 

3). Mi-a plăcut tot. 

4). Cu o experiență frumoasă. 

 

 
 Aioanei Bianca, clasa a VIII-a , Școala  

Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, 

Fălticeni 

1). Pentru că nu am mai avut astfel de 

experiențe și am vrut să vad cum este. 

2). Mi-au plăcut activitățile și 

voluntarii/profesorii. 

3). Am mâncat 2 la o pizza. 

4). Am rămas cu experiența unor 

lucruri educative. 

    

 Vlad George Constantin, 13 ani, Liceul „Stefan cel Mare”, Suceava 

1). M-am înscris deoarece doream să îmi fac prieteni noi. 

2). Mi-au plăcut activitățile   
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3). Nu mi-a plăcut că programul era prea încărcat.  

4). Am rămas cu cunoștințe și prieteni noi. 

 

  Stas Sebastian, a V-a , Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Fălticeni  

   1). Pentru că mi s-a părut interesant. 

   2). Că mi-am făcut cunoștințe noi. 

   3). Nu mi-a plăcut că a trebuit să stăm înăuntru 

când ploua. 

   4). Am rămas cu multe prietenii. 

 

 

SELECȚII DINTERVIURI CU PERSOANE DE 

SUCCES :  

 

*Diana Floriștean, antrenor de volei la „CSS Nicu Gane”, Fălticeni ne-a 

declarat că face volei de mică, îi place spiritul de echipă și responsabilitatea. 

Practicând voleiul, s-a transformat dintr-o fată timidă într-una încrezătoare, cu 

un corp frumos și sănătos. Ea a avut susținere din  partea părinților si a 

descoperit voleiul, fiind invitată la un meci când era de vârsta noastră. 

Cu ea au venit și câțiva voleibaliști din echipa sa: Ștefan Pavel, Tiberiu Mihalache 

și  Marius Steluță, elevi de gimnaziu. Mai multe întrebări au fost adresate 

baietilor, care ne-au spus că programul lor nu este deloc solicitant, având 

antrenamente de 4 ori pe săptămână,  câte o oră și jumătate. 

 (nesolicitant!?!?!?) 

 

*Călin Dănilă, alpinist,  este de părere că s-a plimbat și că nu a muncit în 

adevăratul sens al cuvântului. La întrebarea « Ce v-a determinat să urmați 

această cale », răspunsul lui a fost : „Acest lucru este o chestie ființială , nouă 

ne este dat să facem ceea ce facem.  

 Domnul Călin afirma că nu are vreun regret, deși nu mereu este mulțumit de ce 

face. Această pasiune a sa a luat naștere în copilărie (5-6 ani) . Tatăl său deținea 

un magazin ce vindea corturi , funii și lucruri asemănătoare, care l-au făcut să–și 

dorească și el să le folosească. Acest lucru l-a adus pe traseul alpinismului. 

 

La final, au cuvântul organizatorii: 
 

 Întrebările au fost următoarele: 

1). Cine sunteți? 

2). De ce v-ați implicat în această activitate? 

3). Ce părere aveți despre această activitate? 

4). Ce sfat aveți pentru generația noastră? 
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5). Ce părere v-ați format despre copiii cu care ați lucrat? 

 

SERBAN OȘLOBANU 

      1) Salutare, numele meu este Șerban Flavius Oșlobanu și în prezent lucrez ca 

manager de responsabilitate socială la asociația EduMax.  

      2) Păi, în principal, această activitate a pornit cu un gând de la începutul verii, 

prin care ne-am dorit ca valorile noastre, cele pe care ni le-am asumat prin 

proiectul Generația TehnoWorld, să fie date mai departe copiilor și valorile la 

care  ne referim sunt mai degrabă : educația făcută altfel, prin abilități de viață 

pe care încercăm să le aducem în curricula actuală, știind că nu se fac la școală și 

preferăm să le facem prin activități din timpul liber și, în același timp, vrem să 

dăm mai departe grija față de copii și modul în care noi considerăm că aceștia ar 

trebui să crească, înconjurați de prieteni, de oameni care-i susțin și de suportul 

de care au nevoie ca să poată să se dezvolte așa cum ar trebui 

     3)Mi s-a părut activitatea cu cea mai multă energie de până acum ; copii 

foarte energici, care merg dintr-o parte în alta , oameni care și-au luat din timpul 

lor ca să poată veni aici să facă un bine la rândul lor și voluntari implicați care s-

au pregătit până acum cu foarte multe activități și au reușit să le pună în 

practică, astfel încât toată lumea să fie așa cum ar fi trebuit și acești copii să 

meargă mai departe acasă cu un zâmbet pe buze și cu o amintire pe care n-o vor 

putea uita. 

       4) Sincer, cel mai bun sfat pe care vi l-aș putea da ar fi să nu vă opriți 

niciodată să învățați, pentru că niciodată nu știți când vă va folosi un anumit 

lucru, un anumit element, fie el cum să rezolvăm o situație conflictuală, cum să 

spunem mulțumesc sau chiar informații geografice, tot felul de lucruri care la 

început nu par atât de importante, dar, cu cât creșteți și cu cât treceți prin mai 

multe medii, acumulați mai multă experiență; tot timpul  veți folosi lucruri pe 

care le-ați învățat anterior și, mai mult de atât, niciodată să nu vă uitați 

comunitatea și oamenii care au nevoie de voi, pentru că voi sunteți motorul 

schimbării și dacă vă doriți cu adevărat ca lucrurile să meargă înainte, trebuie să 

puneți în continuare osul la treabă, dacă vreți ca și ceilalți, de la care aveți 

pretenția, să facă la rândul lor un lucru pentru voi. 

      5) Mie copiii mi s-au părut extraordinar de energici, cum am spus și la 

început, mi s-au părut implicați, mi s-au părut într-o mare măsură sinceri prin 

toate acțiunile pe care le făceau,  prin faptul că, de fiecare dată când ne dădeam 

seama că o activitate nu este neapărat preferata lor, totuși se implicau și găseau 

fericire în lucruri și oameni cu care să interacționeze indiferent de context și 

mai mult de atât, mi  

s-au părut niște copii într-o mare măsură foarte ușor de mobilizat, foarte  

dornici de joacă și foarte ingenioși cu modul în care aplicau anumite rezolvări la 

problemele care le erau date. 
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LAURA SALCIUC 

    1). Mă numesc Laura Salciuc, sunt profesor de limba engleză la Colegiul 

Național ‘’Petru Rareș ‘’, Suceava , fac parte din echipa EduMax, Suceava și sunt 

membru al proiectului „Generatia TehnoWorld”. 

     2). M-am implicat în acest proiect de la  bun început, am fost formator, 

organizator, am avut roluri multiple. Și în aceasta tabără am fost organizator la 

început, apoi am avut loc de trainer la activitățile „Lions - Abilități pentru 

Adolescență,” unde am coordonat împreună cu colega mea Manuela David și cu  

Senior-trainer Alina Iosep grupa nr 3 , copii de 13-14 ani. Am derulat activități 

de la ora 9 până la ora 16, la care am insistat pe mai multe elemente, printre care 

coordonarea emoțiilor, identificarea abilităților și aptitudinilor personale, am 

făcut foarte multe jocuri în care copiii s-au simțit foarte bine, am creat 

atmosfera foarte plăcută, s-au închegat prietenii, s-au adunat amintiri 

memorabile și cred că au și învățat foarte multe lucruri. În primul rând, să-și 

gestioneze stările de emoții și să identifice gândurile acestea și să le modifice cu 

cele pozitive. În ultima parte a taberei, în zilele de joi și vineri, am fost doar 

profesor voluntar, ajutând la organizarea activităților care s-au derulat alături 

de domnii maeștri pictori și am contribuit la realizarea diplomelor și la 

organizarea activităților de etalare  a materialelor și decernarea diplomelor la 

sfârșit. 

   3). Consider că aceste activități au fost de mare succes având un impact 

deosebit în comunitatea fălticeneană, deoarece am adunat aici peste 120 de copii 

din școli diferite, nu doar copii de la școala gazdă ‘’Mihail Sadoveanu ‘’ din 

Fălticeni, ceea ce arată un impact deosebit în întreaga comunitate. Am avut 

invitați deosebiți, printre care și primarul municipiului, domnul Cătălin Coman, 

care a dat un interviu  câtorva grupe. A fost unul dintre exercițiile pe care noi 

le-am realizat la cursuri și copiii și-au exersat această abilitate cu diverse 

personalități din lumea sportului si a astronomiei. Copiii s-au simțit cu adevărat 

bucuroși, deoarece au intervievat cu adevărat personalități de succes, au văzut 

pe viu ce înseamnă personalități de succes, cum răspund și le-au observat și 

modestia. Ceea  ce vedem noi ca fiind „de succes” se dovedește de multe ori că , 

din percepția lor, nu se consideră chiar atât de succes. Creațiile pe care le-au 

realizat copiii împreună au fost cu adevărat deosebite, au învățat tehnici noi de 

pictură, s-au unit ca un grup făcând aceste activități . Nu am fi realizat toate 

acestea dacă nu ar fi fost ajutorul voluntarilor din școala parteneră „Mihail 

Sadoveanu’’ Fălticeni, al voluntarilor elevi și studenți de la „Aripi in Europa” din 

Fălticeni și, bineînțeles, organizarea foarte detaliată a profesorilor de la 

EduMax împreună cu echipa managerială de la TehnoWorld. 

      4). Un sfat pentru generația actuală: cred că este foarte important să se 

implice în toate activitățile pe care le pot găsi sau care apar în calea lor, ca să 
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poată culege informații cât mai diverse , să cunoască oameni diferiți, să fie 

expuși la diverse provocări și, în felul acesta, să ajungă să se descopere, să 

petreacă timp de calitate și astfel, la rândul lor, când vor avea prilejul, vor aduce 

înapoi comunității valorile pe care le-au aflat, îmbogățind astfel întreaga 

comunitate. Deci, in concluzie, primul sfat ar fi : implicați-vă , duceți mai departe 

toate valorile și toate activitățile pe care le învățați ca să dezvoltăm  întreaga 

comunitate si  aduceți înapoi tot ceea ce învățați,  răspândiți astfel încât să se 

multiplice și la alți copii și să se ajungă la un nivel mult mai mare,  ne facem viața 

mai frumoasă în felul acesta. 

     5). Au fost niște copii deosebiți, consider că am realizat o legătură foarte 

bună cu ei, copii implicați, care m-au îmbrățișat la sfârșit , mi-au mulțumit că i-

am ascultat, că i-am înțeles și au reușit să-și deschidă sufletul în cadrul 

atelierelor de la „Lions Quest”, lucru din care rezultă că am contat pentru ei. 

Răsplată mai mare a implicării mele nu există decât aceste mulțumiri finale și 

îmbrățișări, care dau dovada mulțumirii lor de asemenea, nu numai a mea. Sunt 

convinsă că tot ceea ce au făcut le va rămâne în suflete, pentru că i-am văzut și 

cum vorbesc deja, deci au înțeles ce înseamnă valorile, au înțeles ce înseamnă 

persoanele de succes , ce înseamnă perseverența. La feedback-ul pe care l-au dat 

la cursul „Lions Quest” pe care l-am realizat luni, marți și miercuri, au folosit 

deja cuvinte și structuri dintre cele învățate, ceea ce este  o dovadă că au 

asimilat, că le-a plăcut și că au implementat deja cunoștințele. Din moment ce le 

refolosesc așa devreme, înseamnă că le vor folosi și în continuare.  

 

NOTA REDACȚIEI 

*Școala de vară – generația TehnoWorld, proiect inițiat de Asociația EduMax a 

fost coordonat de Elena Manuela David și Șerban Oșlobanu. 

*Profesorii LQ au fost coordonați de senior trainer Salina Iosep și național 

trainer Elena-Manuela David. 

*56 de elevi (11-15 ani)  au avut parte de lecții „LION QUEST – abilități pentru 

adolescență”. 

* Elevii sub 11 ani au colaborat cu maestrul Mihai Pînzaru PIM, pictorul Adrian 

Grosari și acuarelistul Alexandros Pintilii Karciucas. 

*Au participat 150 de elevide la școlile din Fălticeni, Suceava, Rădăuți, Siret și 

Satu-Mare. 

*Comunitatea locală a fost reprezentată prin 12 invitați speciali. 

Echipa de proiect a însumat 48 de voluntari – elevi, studenți și profesori, 7 

traineri LQ și 3 artiști plastici, la care s-au adăugat cadrele didactice ale școlii 

noastre. 

*Cu toții ne-am distrat, ne-am format și am învățat. 

 

(Radu Mario Jucan, redactor-șef adjunct 
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CAMPANIA 19 ZILE DE PREVENIREA ABUZURILOR ȘI 

VIOLENȚELOR ASUPRA COPIILOR ȘI TINERILOR 
 

Giulia Bîgu, clasa a VII-a B 

 

 

Luni, 8 noiembrie 2021, Campania a „ajuns” și în clasa noastră, a VII-a B 

noastră. Coordonați de doamna diriginte Cristina Lencu (Consilierul educativ al 

școlii) și de doamna profesor Alina Pavăl, am abordat tema 17, Prevenirea 
pericolelor TIC. Așa am aflat cu toții cum, datorită modului în care funcționează 

internetul, suntem expuși unor pericole pe care nu ni le imaginăm, precum și 

metode și strategii de menținere în siguranță a conturilor create și a datelor 

personale. Am hotărât să transmitem informațiile mai departe, părinților și 

prietenilor noștri și ne-am creat parole mai puternice. 

 

 
 

În cadrul aceleiași Campanii s-au mai desfășurat și alte activități, la care au fost 

implicate multe clase din școală. Iată câteva exemple:  

 

CULORILE PRIETENIEI, clasa pregătitoare SBS 
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„DE ZIUA ȚĂRII MELE, ROMÂNIA” – activități organizate de clasele 

pregătitoare SBS, I SBS, II SBS, III SBS, a III-a A, a IV-a B, a V-a A, a VI-a 

A, a VI-a B, a VI-a C, a VII-a B și a VII-a C, care au realizat o scrisoare-fluviu în 

care și-au exprimat sentimentele față de țară. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-AM SERBAT ȘI PE MOȘ CRĂCIUN… 
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 

 

 
AU OBȚINUT MEDIA SEMESTRIALĂ 10: 

 

 

1). David Ioan Arcip, clasa a V-a A 

2). Alexandra Ciucă, clasa a V- a A 

3). Miruna Alexandra Crăciun, clasa a V-a A 

4). Ștefan Doroftei, clasa a V-a A 

5). David Teodor Ungureanu, clasa a VI-a B 

6). Iustinian Acatrinei, clasa a VI-a C 

7). Mircea Ionuț, clasa a VI-a C 

8). Șerban Lencu, clasa a VI-a C 

9). Alecsia Tenciu, clasa a VI-a C 

10). Rebeka Vasiloaea, clasa a VI-a C 

11). Elena Irimia, casa a VII-a A 

12). Delia Pântea Zaharia, clasa a VII-a A 

13). Ariadna Samson, clasa a VII-a A 

14). Radu Jucan, clasa a VIII-a A 

15). Raluca Mărian, clasa a VIII-a A 
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CUPRINS: 

 

 

 
„Viața de pisică”, Karina Crețu pag.  2 

Vocea elevului  pag.  5 

„Paradisul nostru” , Ariadna Samson pag. 10 

„Pagina verde”, Radu Jucan pag. 12 

„Doctor SMS”, Sabina Mitache pag. 14 

„Vă ținem la curent”, Elena Irimia pag. 16  

„SMS Monden”, Elisa Nechifor pag. 18 

„Prieteni fără grai”, Ariana Șchiopu pag. 20 

„Raza din cer”, Maria Grigorescu pag. 22 

„Izvorul de apă vie”, Daria Afemei, Maia Păstrăvanu, Gabriel Ciobanu, 

Matei Ionuț 

pag. 24 

Obiceiuri ciudate de Crăciun și Anul Nou la popoarele lumii, Rebeka 

Vasiloaea 

pag. 26 

Calendarul de advent, Alexandra Lateș pag. 28 

„Știați că…?” pag. 29 

Fișa de lectură, Sara Vieru pag. 31 

„Moda și noi”, Alexandra Stafie pag. 32 

Jurnal școlar pag. 34 

La închiderea ediției pag. 42 
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COLECTIVUL DE REDACŢIE: 
 

 

Redactor-şef: Karina Crețu, clasa a VII-a A 

Redactor-şef adjunct: Radu Mario Jucan, clasa a VIII-a A 

Secretar general de redacţie: Ariadna Samson, clasa a VII-a A 

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

Tehnoredactor: Ștefan Pavel, clasa a VII-a A 

 

Redactori-responsabili: 

 Sara Vieru, clasa a VII-a A, Fișa de lectură 

 Elisa Nechifor, clasa a VII-a A, SMS Monden 

 Ariana Șchiopu, clasa a VII-a A, Prieteni fără grai 
 Sabina Mitache, clasa a VII-a A, Doctor SMS 

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

 Alexandra Stafie, clasa a VII-a A, Moda și noi 
 Elena Irimia, clasa a VII-a A, Vă ţinem la curent  
 Maria Grigorescu, clasa a VII-a A, Raza din cer 
 Alexandra Lateș, clasa a VII-a A, Izvorul de apă vie 

 
 
 
Au colaborat: Daria Afemei, Maia Bădărău, Gabriel Ciobanu, Mircea Ionuț, Șerban 

Lencu, Matei Maxim, clas a VI-a C; Luca Burlacu, Daria Jitaru, Delia Pântea, Ștefan 

Pavel, Mădălina Șcheuleac, Rareș Vîrlan, clasa a VII-a A; Matei Pavăl, Teofana Pavel, 

Melek Ozcan, clasa a VII-a B; Nicoleta Buhăcianu, clasa a VIII-a A 

 

 

 

Profesor coordonator: Cristina Anca Stoleriu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


