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În mod normal, aici trebuia să fie articolul de fond semnat de redactorul-şef. În acest număr însă, îl voi 
semna eu, profesorul coordonator al revistei. De ce? Pentru că încă nu ştim cine va fi noul redactor-şef ! (am 
eu o oarecare bănuială, dar…) E de rău? E de bine? Elevii doritori să facă parte din colectivul de redacţie 
frecventează Clubul de jurnalism, sunt atenţi la activităţile şcolii şi culeg informaţii, dar încă îşi mai caută 
rubrica preferată, încă nu au curajul să afirme: DA, EU POT! De aceea, m-am gândit să le daţi o mână de 
ajutor: numărul 6 va apărea ca un experiment, fără un colectiv de redacţie definitivat şi fără responsabilităţi 
„apăsătoare”. Ceea ce va ieşi se va „juriza” (citeşte aprecia/critica/evalua) de către voi, cititorii noştri fideli, 
ale căror păreri, propuneri şi note le aşteptăm la sediul redacţiei. Poate aşa, susţinuţi de primele rezultate, vor 
prinde curaj şi îşi vor asuma pe deplin responsabilităţile, vor înţelege că imaginea celor de dinaintea lor nu 
trebuie să fie un handicap, ci un model. 

Încercările nu trebuie să ne sperie, provocările sunt menite să ne dovedească ce multe lucruri putem face, 
iar greşelile…nici nu mai contează, dacă le conştientizăm. Acest lucru l-au spus şi „seniorii” revistei cei numiţi 
de Paul Bujor (printr-o sintagmă care … va face istorie!) „foşti elevi SMS”. Când? La ceremonia de predare-
primire a ştafetei, organizată cu prilejul apariţiei numărului 5, număr aniversar. „Ce sfaturi le daţi celor ce vă 
vor lua locul?” a fost singura întrebare pe care le-am pus-o. Răspunsuri: „să iubească revista”, „să fie sinceri”, 
„să se implice”, „să colaboreze”… La aceeaşi întâlnire, domnul director a mai venit cu un sfat: SĂ VĂ PLACĂ 
CEEA CE FACEŢI!

Deci, (sau OK!, cum ar fi spus Oana), mult succes noii generaţii de „elevi SMS”!

Iată-i pe „foştii elevi 
SMS” la sărbătorire, 

votând pentru viitorul 
revistei!

Şi iată-i pe câţiva dintre viitorii 
„elevi SMS”, printre care şi 

viitoarea redactor-şef, cum le 
sorbeau cuvintele!
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AM PLÂNS DESPĂRŢIREA, 
AM SĂRBĂTORIT NUMĂRUL ANIVERSAR, 

REVISTA MERGE MAI DEPARTE!
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Şi în acest an şcolar, în cadrul „Zilelor şcolii”, doamna Consilier educativ Cristina Stoleriu a iniţiat o campanie de 
popularizare a imaginii şcolii. Cuvintele dumneaei au fost: „Anul trecut, voi aţi fost mândri de şcoala voastră. M-am gândit 
că n-ar fi rău ca şi şcoala să vă arate cât de mândră e de voi!”. Aşa s-a născut campania botezată „Estrada vedetelor”: 
elevii care, în decursul anului şcolar trecut au obţinut diplome şi medalii la concursurile şcolare şi extraşcolare s-au 
prezentat printr-un poster, care a fost afişat în spaţiul expoziţional al şcolii, apoi au fost aplaudaţi la scenă deschis. Tare, 
nu? Iată-i, coborând solemn scările principale: 

   Şi pentru că veni vorba de elevi cu care şcoala se poate mândri, n-ar fi rău să vă prezentăm şi rezultatele obţinute la 
sfârşitul anului şcolar trecut de absolvenţii claselor a VIII-a, care au contribuit decisiv la sporirea renumelui şcolii noastre 
la nivel judeţean şi naţional. Deci:

         Au terminat cursurile gimnaziale 82 de elevi, repartizaţi în trei clase: A, B şi C. Dintre ei, două eleve au absolvit 
cu media gimnazială 10 (zece), printre care şi fosta redactor-şef a revisatei, Oana Macsim şi una dintre colaboratoare, 
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CAMPANIA 
„ESTRADA VEDETELOR”

Bianca Mărian, iar alţi 24 de elevi au avut 
media gimnazială între 9,99 şi 9,50. Toţi 
au fost recompensaţi cu premiul şcolii 
şi cu diplome de excelenţă. Încă 20 de elevi 
au absolvit gimnaziul cu medii între 9 şi 9,49, 9 elevi au 
obţinut media gimnazială între 8,99 şi 8,50, iar 16 elevi medii între 
8,49 şi 8. Concluzia: 71 din cei 82 de elevi absolvenţi au avut media gimnazială 
peste 8, deci 86,58%.

Procentul celor cu medii gimnaziale peste 9 este de 56,09 %, iar al celor cu mediile gimnaziale 
peste 9,50 este de 31,70 %. A se remarca faptul că mai mult de jumătate dintre absolvenţii din 2015 au avut media 
gimnazială peste 9,00 !!!

         Urmează să trecem în revistă rezultatele de la Examenul de evaluare naţională. Nici aici nu stăm rău. Eleva Ana 
Andreea Babiuc a obţinut media 10 (zece). Urmează 8 elevi cu medii între 9,99 şi 9,50, 17 elevi cu medii între 9,49 şi 
9,00, 11 elevi cu medii între 8,99 şi 8,50 şi 5 elevi cu medii între 8,49 şi 8,00. Asta înseamnă că 51,21 % dintre elevi au 
obţinut la examenul de evaluare peste 8,00, deci tot peste jumătate !

       Iată şi statistica mediilor de admitere la liceu pentru anul 2015: 14 elevi medii peste 9,50, dintre care Ana Babiuc 
are media 9,99 – prima pe oraş şi a XV la nivel judeţean. Între 9,49 şi 9,00 numărăm 13 elevi, tot 13 elevi au mediile între 
8,99 şi 8,50, iar între 8,49 şi 8,00 mai apar 5 elevi. Ce înseamnă asta în procente? Păi… 54,87 % dintre elevii şcolii au 
obţinut medii de admitere peste 8,00. Suntem constanţi, nu-i aşa? Nici un rezultat dintre cele obţinute nu iese din 
schema generală şi  nu dă de gândit. Suntem foarte mândri de faptul că munca elevilor şi a cadrelor didactice a fost 
corect evaluată şi că rezultatele finale sunt o dovadă de netăgăduit a seriozităţii echipei noastre.

         Dar şcoala nu înseamnă numai învăţătură, mai înseamnă şi activităţi extraşcolare. Este un alt prilej de mândrie. 
În anul şcolar încheiat, un număr de 206 elevi din toate clasele, de la cele trei pregătitoare până la clasele a VIII-a au 
obţinut premii şi medalii la concursurile şcolare şi extraşcolare de toate genurile, de la olimpiade la concursuri sportive, 
de la concursurile de muzică şi desen la cele pe teme de educaţie religioasă sau concursurile din CAEN. Dintre aceştia, 
42 de elevi au fost propuşi pentru premiere în cadrul „Zilelor Municipiului Fălticeni” . Ce spuneţi despre asta? Am ieşit 
sau nu pe plus la bilanţul anual? Şi încă nu v-am prezentat situaţia mediilor la clasele V-VII, dar…cred că vă daţi seama 
singuri cum stăm, că doar muncind an de an  se ajunge la rezultatele raportate în clasa a VIII-a !

         Chiar dacă nu-i puteţi vedea bine, ei sunt „vedetele” la învăţătură!
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Şi în acest an şcolar, festivităţile dedicate Zilelor Şcolii au început cu Carnavalul de 
Halloween. Pentru a încăpea cu toţii în Sala de sport şi festivităţi, distracţia a durat două 
zile: joi şi vineri. Au avut loc destule manifestări: parada costumelor, concursul de dovleci 
sculptaţi, dansul şi, bineînţeles, festivitatea de premiere. Nu ştiu cum se face, dar, de la 
an la an, „concurenţii” sunt tot mai inventivi, iar juriul, format din membrii CŞE, a avut o 
misiune foarte grea. Iată câteva dovezi:

Marciana Filip, clasa a V-a C

Vestitul – şi nu numai printre elevii şcolii noastre – concurs „Miss Lizuca” a ajuns 
la a XV-a ediţie şi de aceea a îmbrăcat haine noi.  Gazde pline de ospitalitate au fost 
prichindeii din clasa pregătitoare C, conduşi de doamna profesor Elena Filip. Aceştia au 
dramatizat întreaga povestire, şi, pentru a nu fi supărări, toţii cei XX de elevi au fost, pe 
rând, Lizuca, Patrocle, mama vitregă, Floarea-Soarelui, salcia… Elevii din celelalte clase, 
cadrele didactice  şi părinţii invitaţi au rămas copleşiţi de încântare. Nu ne credeţi? 

Iată de ce: 

ZIUA ŞCOLII, DEJA O 
SĂRBĂTOARE TRADIŢIONALĂ

CONCURSUL „MISS LIZUCA”
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Zilele şcolii s-au deschis şi în acest an cu carnavalul mult aşteptat, organizat în două 
seri, de elevii din cele două cicluri de învăţământ. Atât cei mici cât şi cei mari s-au distrat 
de minune, iar parada costumelor şi expoziţia de bostănei sculptaţi au fost … de milioane. 
S-au decernat diplome pentru cel e mai reuşite costume şi cei mai elaboraţi bostănei, iar 
juriul, alcătuit de membrii Consiliului Şcolar al elevilor, nu a avut o sarcină uşoară. Muzica 
nu a lipsit, nici dansul, dar nici amintirea sărbătorii noastre similare, Noaptea Sfântului 
Andrei. Numai şiragul de usturoi împletit nu a vrut să iasă în fotografie. Nu-i nimic, ne-a 
protejat. Totuşi, de strigoii autohtoni şi de vampirii importaţi!

Iată doar câteva dovezi. Ce păcat că dovlecii nu au putut fi „conservaţi” pentru 
posteritate… Noroc că există fotografiile!

Theodora Ştefănescu, clasa a VI-a A

CARNAVALUL DE 
HALLOWEEN
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Şi acest concurs, iniţiat şi organizat de doamna Consilier educativ Cristina Stoleriu, 
este foarte cunoscut în rândul şcolilor din oraş şi din zonă. Anul acesta am ajuns la ediţia a 
IV-a. Au participat elevii şi cadre didactice din şapte şcoli. După probele destul de grele: 
cea teoretică, proba „Recunoaşte personajul” şi proba artistică, clasamentul a stat în felul 
următor:

PROBA TEORETICĂ: „SADOVEANU – VIAŢA ŞI OPERA; SADOVEANU LA 
FĂLTICENI”:

Locul I: Şcoala Gimnazială „M. Sadoveanu”, Fălticeni; Şcoala Gimnazială „Artur 
Gorovei”, Buneşti.

Locul al II-lea: Şcoala Gimnazială nr. 1, Bogdăneşti
Locul al III-lea:  Şcoala Gimnazială Cornu Luncii; Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu”, 

Fălticeni; Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Fălticeni.
PROBA „PRACTICĂ”: „RECUNOAŞTE PERSONAJUL” – pe textul romanului Neamul 

Şoimăreştilor:
Locul I: Şcoala Gimnazială „M. Sadoveanu”, Fălticeni.
Locul al II-lea: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bogdăneşti.
Locul al III-lea: Şcoala Gimnazială Cornu Luncii.
PROBA ARTISTICĂ – DRAMATIZARE SAU MONOLOG:
Locul I: Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bogdăneşti (dramatizare Iapa lui Vodă) 
Locul al II-lea: Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Fălticeni (dramatizare Dumbrava 

minunată)
Locul al III-lea: Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu”, Fălticeni (monolog Domnul 

trandafir); Şcoala Gimnazială „M. Sadoveanu”, Fălticeni (dramatizare după 
Negustor lipscan))

Din păcate, deoarece nicio şcoală nu a 
obţinut punctajul maxim la toate cele trei probe 
din concurs, Marele premiu nu s-a acordat (dacă 
cei de la Brăieşti nu au mai putut participa…)

La sfârşitul concursului, la fotografia de 
grup, participanţii au promis o ediţie a V-a 
aniversară de excepţie!

CONCURSUL INTERDISCIPLINAR 
INTERŞCOLAR „SADOVENIANA”

Andra Fodor, clasa a VI-a B
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În luna decembrie, clasa noastră 
s-a alăturat Campaniei „SHOES 
BOX – Cadoul din cutia de pantofi”, 
un proiect internaţional în cadrul 
căruia copiii mai puţin norocoşi 
primesc de Crăciun cadouri la cei cu 
care soarta a fost mai darnică, sau 
au doar … un suflet mare. 

Pentru a participa, am avut 
nevoie e o cutie de pantofi, hârtie de 
împachetat, cadouri, generozitate 

O ACTIVITATE DE SUFLET
Rareş Horga, clasa a V-a C

şi răbdare. În cutie se puteau pune dulciuri, articole şcolare, jucării, produse de igienă 
personală, articole de îmbrăcăminte şi, obligatoriu, o felicitare cu numele celui ce dăruieşte 
şi datele de contact, în ideea unei corespondenţe ulterioare şi, de ce nu, a unei viitoare 
prietenii. 

Astfel, luni, 14 
decembrie, 2015, 
clasa noastră s-a 
transformat în … 
Atelierul lui Moş 
Crăciun. Spiriduşii 
am fost noi, copiii, 
alături de doamna 
diriginte Cristina 
Stoleriu şi de 
câteva mămici, care, timp de două ore, am lucrat ca o echipă adevărată. Unul tăia 

h â r t i a , altul scria hârtiuţele, altul lipea cu bandă adezivă, alţii 
umpleau şi ambalau cutiile. Bucuria şi mulţumirea se citeau 
pe chipurile tuturor.

Toate cadourile au fost trimise la punctul de colectare 
de la Centru Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, de unde o 

echipă de voluntari le-au împărţit copiilor nevoiaşi. A 
fost o experienţă minunată, pentru că „fericirea 

vine din bucuria de a dărui”!
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Theodora Ştefănescu, 
clasa a VI-a A

AM CÂŞTIGAT 2000 DE EURO !!!
În acest semestru, şcoala noastră, la iniţiativa doamnei profesor Elena Paşcovici, a decis să 

participe la marea competiţie organizată de Kaufland România, Olimpiadele K. Regulamentul nu e 
chiar simplu, iar activităţile deosebit de variate. Dar ne-am mobilizat, am colaborat, premiul l-am 
luat (deocamdată, pentru etapa I). Dar iată-ne povestea:

La categoria „prim ajutor” am obţinut 40 de puncte (adică maximul) la fiecare activitate; 
elevii au fost instruiţi pentru a şti cum să reacţioneze/acţioneze în caz de urgenţe: incendiu, 
cutremur, accidente…S-au implicat elevii claselor Pregătitoare B, I A, I B, IV A, VI A, VI B, VI C.

Mulţi au fost chiar voluntari în activităţile interactive.

La categoria „eco-bricolaj” (tot maximul de puncte primite), atât cei mici cât şi cei m,ari au 
construit, după propriile idei, căsuţe pentru păsărele. Au văzut că pot să bată cuie, să decupeze 
lemnul, să lucreze în echipă. Pomii din jurul şcolii sunt deja gazde primitoare. Unii elevi au spus că 
pot face asta şi pentru păsările din pădure.

„Reciclare deşeuri” a fost o altă categorie bine punctată. Elevii au adus deşeurile, le-au sortat, 
apoi le-au transportat la containerele din curte. Suntem obişnuiţi să facem acest lucru, deoarece 
în şcoala noastră aceasta este o activitate continuă. Şi părinţii noştri ne ajută. La concurs am 
câştigat 120 de puncte. Cei mai isteţi au reciclat de acasă deşeurile, ajutaţi de familie şi, deoarece 
şcoala are două localuri, maşina de colectare a cam trebuit să facă naveta…

„Reciclarea selectivă” ne-a adus încă 80 de puncte K. În curtea şcolii existau deja astfel de 
containere. După ce au verificat şi au raportat că totul este în regulă, mândri de noi, am afirmat că 
astfel de containere este firesc să se găsească pretutindeni în oraş.

La categoria „ecologizare”, elevii din clasele primare au fost foarte bucuroşi când au aflat că 
vor contribui la curăţarea oraşului. Nu a lipsit nicio clasă. De exemplu, elevii din clasele 
a III-a B şi a IV –a A, văzând că în jurul şcolii nu prea au ce face, au luat la verificat 
spaţiile verzi din faţa blocurilor, parcul de joacă şi trotuarele. Munca lor ne-a mai adus 
120 de puncte.



Categoria „plantare” a presupus, de asemenea, munca în aer liber şi în echipă. Cei mici au ales 
să planteze margarete mov, ca să schimbe culoarea din grădina şcolii. Elevii claselor a VI –a B şi 
a VI-a C au plantat trandafiri „sub borcan” în curtea din faţa şcolii, pe care abia aşteptăm să-i 
admirăm la vară.

Categorie „expoziţii interne”: clasele pregătitoare au desenat „Toamna în livadă”, cei din ciclul 
gimnazial ne-au invitat „Pe meleagurile lui Sadoveanu”, şi ne-au încântat cu „Motive tradiţionale 
româneşti”, iar expoziţia  cu fotografii de bostănei sculptaţi a fost îndelung admirată.

Categoria „Teatru” a fost foarte solicitantă, dar şi foarte plăcută. S-au implicat elevii clasei 
pregătitoare C, cu „Dumbrava Minunată”, cei din clasele a III-a cu „Sfinţii îngeri” şi cei din clasa a 
VII-a B, cu „Negustor lipscan”, după Mihail Sadoveanu.

Categoria „design vestimentar”: elevi din clasele I A, II A, II B, IV A şi VI C au confecţionat 
costume din materiale reciclabile, au defilat cu ele ca la parada modei, ba chiar cu pregătit un mic 
spectacol, au cântat, au dansat şi cu toţi s-au bucurat.

Categoria „dinţi frumoşi şi sănătoşi” a presupus invitarea unui medic stomatolog care să le 
vorbească elevilor despre igiena dentară. Ne-au ajutat doamnele doctor Luminiţa Vărvăruc şi Laura 
Mitache, s-au implicat elevii claselor pregătitoare,  IV A, V C şi VI A.
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Categoria “internet” a presupus discuţii despre avantajele şi riscurile navigării pe internat, 
despre pericolele la care se expun cei care îşi postează datele personale. Am vizionat un documentar 
privind traficul de persoane, apoi am realizat pliante pe care le-am împărţit locuiotorilor oraşului. 
Proiectul claselor V A şi V B s-a numit “Siguranţa pe internet”. Au mai participat clasele VI B, VI 
C, VII A, VII B, VIII A şi VIII B. 

Categoria “competiţii sportive” i-a implicat pe elevii claselor IA şi I B, care s-au întrecut la 
alergat printre jetoane, clasele V B  şi VI A s-au întrecut la volei, Cei din VIII A şi VIII B 
la fotbal, iar cei din VI A şi VIII B la tenis de masă.

“Orientarea profesională” ne-a mai adus 40 de puncte. S-a discutat despre ce-şi doreşte 
fiecare să devină, unde să-şi continue studiile, ce posibilităţi le oferă oraşul. Doamna psihopedagog 
ne-a ajutatla proiectul “Meseria are temelie de aur”.

Categoria „tradiţii” i-a determinat pe elevii clasei a VI-a A să prezinte tradiţii din câte o ţară 
de pe glob, dar şi din diferite regiuni ale României. Grupul vocal al şcolii ne-a cântat şi încântat cu 
tradiţionale cântece vechi româneşti. Clasele II B şi IV A au dedicat un spectacol Zilei Naţionale; 
înainte de spectacol, au împărţit steguleţele tricolore confecţionate de ei. Cei din clasa I A s-au 
implicat în proiectul ”Dansurile populare româneşti”. 

„Pacheţelul sănătos”i-a cucerit pe cei mici din clasa Pregătitoare A, care i-au invitat şi pe 
cei din III A să li se alăture. S-a discutat, dar şi s-a gustat: alimentele sănătoase au fost la mare 
cinste. Categoria „Sport şi nutriţie” a fost aleasă de elevii din clasele VI B şi VI C, care au lucrat 
pe grupe şi au încercat să realizeze, pe baza experienţei proprii, un program săptămânal. O altă 
categorie din aceeaşi sferă de interes este „Stil de viaţă activ”. I-am primit cu drag pe doamna 
antrenor de volei Diana Floriştean şi pe domnul instructor de arte marţiale Marius Maxim. Cei doi 
ne-au îndemnat să nu neglijăm mişcarea, sub orice formă ar fi ea.

Categoriile „vizite culturale”  şi „vizite informative” au fost grozav de „disputate”: cui nu-i 
place să se plimbe şi să afle lucruri noi? Elevii din III A şi III B au pornit-o pe urmele oamenilor de 
seamă care au trăit în Fălticeni. Clasele VI C şi VIII B au fost la „Muzeul apelor” şi la Galeria de artă 
a muzeului „Ion Irimescu”. Pentru a se informa, elevii claselor III A şi III B au vizitat firma Delicon 
Prodimpex SRL, unde au aflat cum se obţine deliciosul suc natural din mere, cei din clasele II A şi 
II B au vizitat SC „Pâine la Larisa” SRL, cei din II A şi IV a au fost la Biblioteca Municipală. Nici 
judecătoria nu a dus lipsă de curioşi!
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Categoria „protejarea 
resurselor” i-a avut drept 
protagonişti pe elevii 
claselor a VII-a şi a VIII-a. 
Aceştia s-au documentat şi 
au prezentat în faţa colegilor 
din alte clase informaţii 
despre resursele planetei şi 
despre importanţa protejării 
lor – prin desene, referate 
sat prezentări Power Point. 
La categoria  „educaţie 
financiară”, coordonaţi de 
doamna profesoară Doina Mihăilă, fiecare grupă din clasele VI B şi VI C a reprezentat o familie care 
are de făcut cumpărături pe baza unui buget fix. Cu planurile făcute, au pornit la cumpărat din micul 
magazin amenajat, dar… mai sunt de plătit câteva facturi, o rată la bancă… Cum să te descurci şi să faci 
economie, că doar se apropie Crăciunul? Grea provocare!

Categoria “civilizaţi în trafic” a cuprins proiectul “Agentul de circulaţie – proetenul copiiilor”. Deci 
domnul Florin Muscăliţa, din partea Poliţiei muinicipale, le-a reamintit regulile de circulaţie şi a răspuns 
la întrebările elevilor din clasele Pregătitoare B, I A, I B, II B, III A, III B, IV A, VA şi V B.

Ultima categorie, “estetica urbană” a fost chiar o provocare! Proiectul copiilor din clasele 
Pregătitoare B şi IB s-a numit “Călătorie prin oraşul Fălticeni de ieri lşi de azi”, elevii din II A şi II B 
au discutat despre clădiri, castele, cei din clasele V A şi V C au discutat despre arhitectură şi despre 
caracteristicile unor mari oraşe din lume (bineînţeles cu ajutorul imaginilor), iar elevii celor trei clase 
a VI-a au fost provocaţi să recunoască clădiri celebre din diferite ţări.

În urma totoror acestor activităţi, prezentaet, din păcate, prea pe scurt, ne-am situat pe locul 76 
la nivel naţional şi am câştigat suma de 2000 de euro. E normal că nu ne vom opri aici” Doar 
mai sunt în joc încă 20.000 de mii!

Alte două categorii „artistice”, creaţii literare” şi „dans şi muzică” s-au bucurat de implicare elevilor 
şi ne-au adus punctaje maxime. Şi-au citit propriile versuri elevi din clasele V C, VI A şi VI B, au recitat elevii 
din Pregătitoare A, IV A, V C şi VII A. Printre talentaţii care ne-au citit s-au numărat şi şase elevi laureaţi 
la Concursul „Povestea unei fântâni”. Membrii cluburilor de muzică vocală şi de muzică folk ne-au încântat cu 
talentul lor, clasele II A şi III A au organizat un micro-festival muzical, iar cei de la clasele I A şi I C au 
cântat cântece în limba franceză şi chiar în limba turcă.

Categoria „proiecte inovative/soluţii practice” a adunat 7 proiecte ale elevilor din VI A cu tema 
„Oraşul viitorului”, care au fost admirate şi de musafirii de la Sadoveniana, care ne-au pus o mulţime de 

întrebări.. Prichindeii din Pregătitoare C şi din 
II B au construit din piese de logo „Cartierul 
meu de mâine”.

Proiectele de la categoria „cumpărături 
inteligente” s-au desfăşurat în două etape. 
Echipele di clasele II B , III B şi VII B au 
vizitat magazine din oraş, au studiat etichetele 
produselor, s-au informat despre E-urile 
nocive, au prezentat planşe documentare şi … 
documentate.

Fotografii realizate de David Tofan clasa a VI-a A, 
declarat în unanimitate noul fotoreporter



PROIECTE… PROIECTE…  PROIECTE…

Revista Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”12

Sâmbătă, 16 ianuarie 2015, s-a organizat 
la Iaşi, la Muzeul Literaturii Române „Casa 
Pogor”,concursul interjudeţean „În lumea 
minorităţilor”, în cadrul „Galelor minorităţilor 
«minore»”, desfăşurate prin proiectul 
„Minorităţi minore”. Să nu credeţi că e un proiect 
oarecare! Se derulează în cadrul programului 
PA17RO13 „Promovarea diversităţii în cultură 
şi artă în cadrul patrimoniului european”, 
finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României, 
prin Fundaţia Corona din Iaşi în parteneriat cu 
Muzeul Literaturii române.

Minorităţile abordate în cadrul 
proiectului şi al concursului sunt: germanii, 
(saşi sau şvabi), evreii, turcii, ruşii lipoveni şi 
ucraineni. Pentru a nu lăsa uitării contribuţia 

pe care aceste comunităţi etnice le-au avut asupra culturii româneşti, proiectul urmăreşte recuperarea, 
conştientizarea, promovarea şi valorificarea moştenirii cultural-istorice a celor cinci minorităţi naţionale. Nu 
se putea să lipsim la o astfel de activitate, aşa că, sub îndrumarea doamnei profesor Elena Paşcovici, ne-am 
pus pe treabă: am adunat documente, obiecte, am făcut fotografii ale obiectivelor unice din oraşul nostru… 
Rezultatul a fost un premiul III, de care suntem foarte mândri

La gala din Iaşi au mai participat două echipaje din judeţul Neamţ, un echipaj din judeţul Vaslui şi două 
echipaje din Iaşi. Fiecare echipă a amenajat câte un stand tematic, care a promovat minoritatea evreilor: 
obiecte de cult, cărţi, fotografii, documente… Jurizarea a fost făcută astfel: 70% au decis specialiştii – 
membri ai comunităţilor minoritare, iar 30% a decis publicul larg. Standul şcolii noastre a fost apreciat de 
toţi cei prezenţi, iar noi, membrii echipajului, adică eu, Nona Gheorghieşi şi Relu Bârliba, din clasa a VII-a 
A, ne-am pregătit temeinic. Le mulţumim tuturor celor care ne-au încurajat şi sprijinit (din ţară şi din 
străinătate). Urmează o expoziţie pe care o vom organiza în şcoală şi la care vă aşteptăm cu drag.

Dar nu numai despre concurs şi rezultatul lui am vrut să scriu, ci şi despre ceea ce am învăţat eu personal 
datorită lui. Am învăţat că APARENŢELE ÎNŞEALĂ. De ce spun asta? Pentru că zi de zi treceam pe lângă 
Sinagoga de lângă şcoala noastră, dar niciodată nu mi-am închipuit ce bogăţii se pot afla în interiorul ei! O 
priveam cu indiferenţă, uneori cu plictiseala provocată de obiectul pe care îl crezi des şi neschimbat. Momentul 
în care am fost cooptată în proiect mi-a schimbat perspectiva. Intrând, cu permisiunea reprezentantului 
comunităţii evreieşti din Fălticeni, în acest locaş de cult, am avut un sentiment de vinovăţie, pentru că de 
multe ori mi-am spus că ar trebui dărâmată, fiindcă nu prezintă nicio atracţie vizuală. M-am înşelat! Este un 
simbol care se ambiţionează să rămână viu, al unui popor care, prin obiceiurile, religia şi puterea lui financiară 
a contribuit enorm la dezvoltarea culturii şi umanităţii universale.

În frumoasa zi de 16 ianuarie, când întindeam mâna să-mi primesc premiul, am realizat că micile 
minorităţi care îşi păstrează originea şi istoria nealterate merită atenţia şi respectul nostru! 

DIN NOU PREMIANŢI
Nona Gheorghieşi, clasa a VI-a A

Gabriela Mărincuţa, clasa I B

 Chiar dacă suntem abia în clasa I, nu înseamnă că nu ne iubim 
ţara şi că nu-i cunoaştem istoria. Cum nici un eveniment important 
nu trece nemarcat de elevii clasei noastre, nu se putea ca tocmai 
Ziua Naţională să o ignorăm. Deci, am sărbătorit România1 În prima 

DE ZIUA NAŢIONALĂ
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Nu suntem liceeni, nici măcar „gimnazişti”, dar l-am citit pe Eminescu! Considerăm că e un titlu de glorie 
să ştii versuri de ale lui. De aceea, am organizat sărbătorirea zilei de 15 ianuarie într-un mod festiv. Ne-am 
documentat, ne-am împărţit pe grupe, am realizat proiectele, apoi le-am prezentat în faţa colegilor. Iată 
însă ce vrem să ştiţi şi voi, cei mari, despre poetul de suflet al românilor: 

MIHAI EMINESCU (născut Eminovici, 15 ianuarie 1850, Botoşani – 15 iunie 1889, Bucureşti), a fost  
poet, prozator, dramaturg şi jurnalist şi este considerat de cititorii români dar şi de critica postumă drept 
cea mai importantă voce poetică din literatura română şi una dintre cele mai mari ale lumii. Receptiv la 
romantismul european din secolele al XVII–lea şi al XIX-lea, a asimilat viziunile poetice occidentale, creaţia 
sa aparţinând unui romantism relativ întârziat. În momentul în care Eminescu recupera temele tradiţionale 
ale romantismului european – gustul pentru trecut şi pasiunea pentru istoria naţională, căreia a dorit chiar 
să-i construiască un Pantheon de voievozi, nostalgia regresivă pentru copilărie, melancolia şi cultivarea 
stărilor depresive, întoarcerea la natură, poezia europeană descoperea paradigma modernismului, prin 
Charles Baudelaire sau Stephane Mallarme. 

Poetul a avut o bună educaţie filosofică, fiind influenţat de filosofia antică, de la Heraclit la Platon, de 
teriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant (Titu Maiorescu îl sfătuise să-şi ia doctoratul în Kant la 
Berlin) şi de teoriile lui Hegel. Rădăcina ideologică a gândirii sale economice sau politice era conservatoare; 
prin articolele publicate mai ales în perioada în care a lucrat la ziarul Timpul  a reuşit să-i „deranjeze” pe câţiva 
lideri importanţi ai acestui partid, vare au lansat un slogan celebru în epocă; „Ia mai opriţi-l pe Eminescu 
ăsta”. Publicistica eminesciană oferă o radiografie a vieţii politice, parlamentare sau guvernamentale din 
epocă;la nevoie, era şi cronicar literar sau teatral; a scris şi despre viaţa mondenă sau despre evenimente 
mai puţin importante, fiind un adevărat cronicar al momentului.

Eminescu a fost membru activ al societăţii politico-literare Junimea din Iaşi, unde l-a atras şi pe 
Creangă să-şi citească Amintirile…A publicat primul său poem la numai 16 ani, iar la 19 ani a plecat la studii la 
Viena. Manuscrisele poetului – 46 de volume, aproximativ 14.000 de file – au fost dăruite Academiei de Titu 
Maiorescu, în şedinţa din 25 ianuarie 1902.

La 3 februarie 1889 a fost internat la spitalul Mărcuţa din Bucureşti, apoi a fost transportat la 
sanatoriul Caritas. În 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineaţa, se stinge în sanatoriul doctorului Şuţu. A fost 
înmormântat la 17 iunie la umbra unui tei din cimitirul Bellu. Pe 28 octombrie 1984 a fost ales, post-mortem, 
membru al Academiei Române.

DE ZIUA LUI EMINESCU

            Ana Lupu, clasa a IV–a A     fotografii: Ioana Dascălu, clasa a IV-a A

parte a activităţilor dedicate zilei de 1 Decembrie, 
elevii clasei noastre au confecţionat steguleţe 
tricolore şi au realizat harta României în trei culori. 
Apoi, au fost evidenţiate principalele momente care 
au dus la măreţul act al întregirii. Am vizionat apoi 
filmul „Ultima redută”, care ne-a făcut parcă să 
simţim pe viu evenimentele. La final, împreună cu 
prietenii şi invitaţii noştri din clasa a IV-a A, am 
marcat împlinirea celor 97 de ani de la Marea Unire 
prin cântece patriotice. Clasa a răsunat şi inimile 
noastre au bătut mai repede cu „Tu, Ardeal”, „Treceţi 
batalioane române Carpaţii” şi „Drum bun, drum bun, 
toba bate!”
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Statuia lui Iisus Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, Brazilia, este unul dintre cele mai 
frumoase şi faimoase monumente din lume. Amplasată pe vârful muntelui Corcovado, la altitudinea 
de 710 metri deasupra nivelului mării şi având o înălţime de 38 de metri, statuia reprezintă un 
simbol al oraşului şi al Braziliei în acelaşi timp.

Istoria ei este interesantă şi are de-a face cu un român. 
La împlinirea unui secol de la declararea independenţei Braziliei, în 1921, mai marii oraşului s-au 

gândit să înalţe op statuie a Mântuitorului. Schiţa iniţială a monumentului a fost concepută de Carlos 
Oswald, care a şi propus ca Iisus să fie reprezentat cu mâinile întinse în semn de binecuvântare, 
asemănându-se cu o cruce gigantică. În versiunea iniţială, piedestalul statuii trebuia să fie în forma 
globului pământesc. Proiectul final a fost creat de inginerul brazilian Hector Da Silva Costa, dar, din 
diferite motive, inclusiv tehnologice, realizarea propriu-zisă a elementelor acestei statui colosale 
a fost posibilă în Franţa.

În anul 1924, în atelierul sculptorului francez Paul Landovski, au fost terminate modelarea 
capului (3,75 metri) şi a mâinilor statuii. Sculptorul care a realizat capul Mântuitorului a fost 
românul Gheorghe Leonida, fratele inginerului Dumitru Leonida, cu obârşie fălticeneană.

Inaugurarea şi sfinţirea statuii au avut loc pe 12 octombrie 1931.

 

(rubrică nouă, propusă de 
Teodor Mihnea Sopon, 

clasa a V-a B)
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Narcisa Dediu, clasa a V-a C

(obiceiuri de Sfântul Nicolae)

...de la Cristina Ştefania 
Munteanu citire:

v	În ţara noastră, copiii îşi lustruiesc ghetuţele pe 
5 decembrie, seara, urmând să afle, după darul 
primit, cât de cuminţi au fost. În unele zone, 
copiii mai neastâmpăraţi primesc o nuieluşă de 
măr, însă, dacă aceasta va fi pusă în apă şi va 
înflori până la Crăciun, înseamnă că cel mic a 
dobândit iertarea Moşului.

v	Copiii din Franţa lasă în ajun un pahar de vin 
pentru Moş Nicolae, iar pentru măgăruşul său – 
morcovi şi puţin zahăr. În ziua de 6 decembrie, ei 
primesc ciocolată, turtă dulce şi fructe şi trimit 
scrisori cu urări de sărbători fericite membrilor 
familiei.

v	În Germania, Moşul călătoreşte cu un însoţitor, 
Kinect Utrecht, Krampus sau Pezebock, care 
vine cu un sac în spate şi o carte în mână, iar 
copiii obraznici primesc nuieluşe, cartofi sau 
cărbuni. Pe lângă ghetuţe, copiii pregătesc în 

ajun o scrisoare în care îşi scriu toate dorinţele 
şi alături de care pun câţiva morcovi pentru caii 
moşului. În unele regiuni din Germania, copiii se 
costumează în Moş Nicolae şi colindă pe la casele 
vecine, pentru a primi dulciuri.

v	În Olanda, Moşul vine pe mare, dinspre Spania. 
Duce cu el o carte voluminoasă, din care află cum 
s-au purtata cei mici. Cei cuminţi primesc daruri, 
iar cei obraznici sun luaţi de asistentul său, Black 
Peter, şi duşi înapoi în Spania.

v	Copiii din Italia aşează pe o farfurie scrisorile 
în care au notat dorinţele, promiţându-i că vor fi 
cuminţi în anul care va veni, iar în locul acestora 
găsesc dimineaţa dulciurile preferate.

v	În Polonia, Moş Nicolae ascultă cu îngăduinţă 
rugăciunile copiilor, apoi îi ceartă sau ţi laudă, 
după caz, iar la final le dăruieşte icoane, mere 
roşii, portocale şi prăjiturele făcute cu miere şi 
mirodenii, numite „pierniki”.

v	La creştinii din Ghana, moşul care aduce cadouri 
vine din junglă, în timp ce în Hawaii coboară 
dintr-o barcă.

v	Copiii din Ungaria spun că darurile lor sunt aduse 
de îngeri.

Sfântul Nicolae este cel care umple ghetuţele copiilor cuminţi sau aduce nuieluşe celor care n-au prea 
ascultat. Este considerat unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii şi este patronul Rusiei, al 

Greciei şi al mai multor oraşe din apusul Europei. Printre multele minuni făcute atât în timpul vieţii, cât şi 
după moarte, se spune că ar fi înviat trei copii ucişi de un hangiu lacom de bani. El este aşteptat în noaptea 

de 5 spre şase decembrie, fiind, de fapt, adevăratul 
Moş Crăciun din tradiţia bisericii. Ziua de 6 decembrie 

încheie ciclul de sărbători şi practici magice început 
la mijlocul lui noiembrie, care culminează cu Sfântul 

Andrei. În tradiţia noastră, moşul apare călare pe un 
cal alb, semnificând prima zăpadă şi deschizând astfel 

şirul sărbătorilor de iarnă.

Dacă toată lumea de astăzi s-ar reduce la un sat în care ar trăi doar 100 de persoane, acestea ar fi: 
57 asiatici, 21 europeni, 14 americani şi 8 africani. Ar fi 52 de femei şi 48 de bărbaţi. 30 de oameni ar fi 
creştini, iar 70 de alte religii. 6 oameni ar deţine 59% din bogăţiile lumii, toţi americani. Un om ar fi gata să 
se nască, unul să moară şi doar unul ar avea un computer!
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SALINA  TURDA 

Maria Andrada Todirică, Crina Olaru, clasa a V-a B

            Salina Turda este un obiectiv  turistic din județul Cluj și este situat în Durgău-Valea Sărată 
din Turda. Dovezi arheologice sigure ale exploatării sării la Durgău-Turda există din perioada preromană 
(50 î.C.-106 d.C.). Romanii (106-274 d.C.) au exploatat sarea la Durgău în camere piramidale de 17-34 m 
adâncime si 10-12 m lățime. Exploatarea sării din Salina Turda a fost sistată definitiv în anul 1932, din
cauza dotării tehnice primitive, a randamentului scăzut și a concurenței altor saline ardelene. 

           Salina Turda s-a redeschis în anul 1992 (în scop turistic si curativ) și se vizitează tot timpul 
anului. Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în anul 2009 s-au desfășurat lucrări  de amenajare a
Salinei Turda, în scop turistic și curativ. Acest monument a fost inaugurat în anul 2010 după aproape doi
ani de lucrări și 6 milioane de euro investiții. 

         

             Se pot vedea fostele mine Iosif, Terezia şi Rudolf. Unice de văzut sunt fierăria, moara de sare 
şi crivacul, de asemenea şi Altarul (cioplit în peretele de sare) şi Scara Bogaţilor (o scară lucrată 
filigranat în lemn). 
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PASIUNI ŞI

 PASIONAŢI
Dacă am o foaie şi un pix lângă mine, sunt cel mai fericit om. Şi odată ce pixul atinge foaia, nu 

încep să desenez super-eroi, crash-ul meu sau graffiti, încep să desenez inspiraţie. Mai bine spus, 
încep să scriu Fan-Fiction. E ciudat că am început să practic asta de la o vârstă fragedă, dar e 
adevărat. Îmi expun atât gândurile cât şi sentimentele, doar cu un strop de maturitate, iar când 
spun „maturitate”, spun că nu am să-mi iau iubitul de un picior şi o să alerg cu el în câmp, râzând ca 
o posedată, nu. Mereu am încercat să pun inversul neruşinării, dar nu mi-a ieşit mereu, doar orice 
om mai scapă câte o „perlă” printre dinţi, fiindcă, Doamne, orice om se mai comportă şi ca un tont 
în viaţă – cred că e omenesc.

Nu mă consider o scriitoare genială, ci doar bună, fiindcă ar fi chiar exagerat. Consider doar 
că ceea ce scriu este apreciat atât cât trebuie şi cât merit. Mai scriu şi capitole nereuşite uneori, 
dar ştiu că şi pe acelea tot sunt persoane care le apreciază şi votează mereu. Wlottpad, site-ul în 
care se publică FanFiction, mi-a dat parcă viaţă, şi nu doar la figurat vorbind. M-a făcut să iubesc 
cititul şi oamenii, ajutându-mă să îmi/le descopăr şi părţile bune şi sensibile.

Ar fi ridicol să spun acum „Citiţi-mi cărţile !”? Fiindcă acum chiar asta îmi doresc. Şi, Doamne, 
cât m-aş bucura să vă placă.

Deci, cărţi publicate pe site:
v	 Life and Death  [ F.S. H. b. ~ K.B.] – suspans, sentimente, vampiri;
v	 Royal Romance [ F.S. HARRYSTILES ~ SELENA GOMEZ ] - rege, sclave, interzis;
v	 R.U.S.H. [F.S.H.b. ~ AMBER HEARD] – şcoală, droguri, pericol, gelozie.

Momentan, noua denumire a cărţii R.U.S.H. este Precious 
Feelings, dar nu sunt decisă cu numele permanent.

Denisa Nedelcu, 
clasa a VIII-a B



Revista Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”18

COMOARA DIN SUFLET
Paul Bujor, colaborator „extern” 

 Anual, în luna ianuarie, multe companii se strâng în Las Vegas ca să îşi expună inovaţiile la Consumer 
Electronics Show, sau CES. Aici sunt prezentate concepte pentru viitor, produse care sunt aproape în producţie
sau care sunt deja lansate. 

 Vreau să încep cu BMW. (Da, ştiu că BMW este o firmă care produce maşini.) La CES, au prezentat 
un concept bazat pe BMW i8. Acesta avea doar câteva display-uri în interior, unul fiind foarte mare. Dar poate 
vă întrebaţi: Cum se controlează? În bord sunt instalaţi senzori de 
mişcare cu care poţi controla sistemul, tehnologie care este deja 
implementată în BMW Seria 7. Dar, ultima “aplicaţie” din dreapta 
ecranului se numeşte Smart Home. şi aici e partea interesantă. BMW 
a creat un fel de oglindă care este conectată la reţea. Când pui cheia 
în locul ei ”special” de sub oglindă, maşina începe să se parcheze 
singură, dacă ai garaj. Dar oglinda asta este conectată şi la telefon,  BMW I VISION FUTURE INTERACTION 
şi la alte obiecte din casă, un fel de reţea IoT. Dar ce este acest IoT?                     

 IoT, sau Internet of Things, este o reţea de dispozitive din casă conectate între ele prin internet. 
Aceste dispozitive pot fi perdele motorizate, becuri, alarme, TV-uri, frigidere, camere de securitate, senzori de 
mişcare, cam tot ce are software şi este conectat la reţea. Această oglindă oferă câteva informaţii de folos, 
cum ar fi când ajunge o comandă online, după cum se poate vedea în imaginea din stânga.                                        

Pe lângă BMW, şi Sony şi Samsung au avut câteva lucruri legate de 
IoT. Samsung avea un frigider cu un ecran capacitiv de 21,5”, pe care rula
sistemul de operare Tizen, rezultând un... SmartFridge. 

Dar Sony a avut ceva mai impresionant. Pe lângă telefoane, camere 
foto, tehnologie audio şi un ceas ceva mai interesant, compania japoneza a 
prezentat MESH (Make, Experience, 
SHare). Acestea sunt nişte module 

electronice care sunt conectate prin Bluetooth şi care folosesc baterii ca 
să ruleze. Acestea sunt configurate printr-o aplicaţie, care momentan 
este disponibilă doar pe iOS. Aceste module pot fi programate să facă 
ceva urmând regula “dacă x atunci y”, unde x e condiţia, iar y este 
acţiunea care este efectuată dacă condţia este îndeplinită. De exemplu, 
dacă primeşti o notificare (x), atunci modulul cu LED să clipească (y), dacă senzorul de mişcare detectează
ceva, atunci să-ţi trimită un SMS, dacă butonul este apăsat, atunci să se dezactiveze senzorul de mişcare. 

Sony a prezentat şi o colaborare cu Logitech, combinând Android TV, care rulează pe Smart TV-urile 
lansate în ultimele luni de Sony, cu Logitech Harmony, telecomanda care poate controla mai multe dispozitive în 
acelaşi timp. Folosind o aplicaţie pentru Android TV, împreună cu receptorul Harmony, poţi folosi telecomanda 

Logitech, Sony sau telefonul pentru a controla mai multe dispozitive. 
Daca vă uitaţi în imagine, o să vedeţi modul “Good Night”, care, la 
CES, a închis TV-ul şi becul şi a tras perdelele, toate fiind conectate 
la un singur dispozitiv. 
P.S. “Pentru voi, pentru ultima data” pare a fi o minciună... (vezi 
Nr. 5)                   
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COMOARA DIN SUFLET
Flaviana Pricop, clasa a V-a C

DOR DE COPILĂRIE
Mi-e dor de casa-n care fetiţă am crescut,
De fiecare floare cu-aromă din trecut.
Mi-e dor să văd pădurea abia şoptind, foşnind,
S-ascult cu gându-aiurea o mierlă ciripind. 

Mi-e dor de gârla mică de sălcii străjuită,
De prima păpuşică de la părinţi primită.
Mi-e dor să port rochiţa cu fluturaşi pe ea,
S-alerg prin poieniţa ce-n flori mă răsfăţa.

Mi-e dor şi de motanul torcând pe sobă-alene,
Mi-e dor să văd curcanul cum se înfoaie-n pene,
Mi-e dor de porumbelul cu-aripi de catifea,
S-aud lătrând căţelul ce-oriunde mă-nsoţea.

Mi-e dor de glasul mamei ce blând mă alinta,
De chipul drag al tatei ce încercat, zâmbea,
Mi-e dor să-mi fac cunună din fire de narcise,
Mi-e dor de zâna bună ce mă-nsoţea prin vise.

Mi-e dor de săniuţa zburând pe derdeluş, 
Mi-e dor de bunicuţa, de ciucurii de pluş.
Mi-e dor să văd zburând doi guguştiuci pereche
Şi să-mi atârn râzând cireşe la ureche.

Mi-e dor să simt din nou miros de marmeladă,
Mi-e dor de-un bibelou, de fulgii de zăpadă…
Mi-e dor de-ai mei bunici pe bancă la portiţă,
S-adun din nou furnici în mâna de fetiţă.

Mi-e dor s-alerg pe-afară
Desculţă-n iarba mare,
Şi orice zi să-mi pară
Că este sărbătoare.
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doctor SMS
DIN NOU DESPRE IGIENA PERSONALĂ 

(şi să nu spuneţi că ştiaţi)

Denisa Mitache, clasa a VI-a A

Prin igiena personală înţelegem igiena 
propriului corp cât şi a hainelor pe care le purtăm. 

Igiena corpului constă în a ne spăla în 
primul rând pe mâini, cu săpun lichid sau solid, 
atunci când mâncăm, astfel putând preveni 
hepatita, şi după ce folosim toaleta, pentru a nu 
duce microbii din baie pe obiectele cu care vom 
veni în contact. 

Cu mâinile murdare nu avem voie să ne 
atingem ochii, deoarece pleoapele se pot inflama 
şi facem conjunctivită. Acelaşi lucru poate să 
apară atunci când folosim fardurile sau rimelul 
altor persoane.

Unghiile nu se rod, pentru că sub ele sunt 
microbi.

Mare grijă trebuie să avem în spatiile 
publice, să nu ne aşezăm direct pe colacul WC-
ului, ci după ce îl acoperim cu hârtie igienică, 
pentru a evita infecţiile urinare sau alte boli 
care se pot lua prin contactul pielii cu microbii. 

Faţa, ochii, urechile, dinţii trebuie spălate 
zilnic, în special dimineaţa, iar prosopul pe care 
îl folosim trebuie să fie personal, nu folosit de 
altcineva înainte, pentru a nu lua sau transmite 
boli. Urechile se pot curăţa cu beţişoare 
igienice, folosite cu mare grijă pentru a nu răni 
timpanul, sau cu spray special. Dinţii au nevoie 
de curăţare cu perie, pastă, aţă şi apă de gură. 

Tot dimineaţa este important 
să spălăm zona axilei (sub braţ), şi să 

folosim un deodorant, pentru confortul personal, 
dar şi al celor din jurul nostru.

Unii preferă un duş rapid făcut zilnic, 
dimineaţa, care dă o stare de bine şi prospeţime 
întreaga zi, şi seara, pentru un somn liniştit. 

Întregul corp trebuie spălat ori de câte 
ori simţim nevoia, mai ales după orele de sport, 
după joaca pe afară sau după un efort fizic mare. 
Pentru asta folosim gelurile de duş. Nu trebuie 
uitat părul, care, măcar o dată pe săptămână, 
ar trebui să primească un “tratament” special, 
cu şampon şi balsam. Tot zilnic ar fi indicat de 
făcut toaleta zonelor intime şi a picioarelor, în 
special seara. Pentru a preveni apariţia micozelor 
(ciupercă), zona dintre degetele picioarelor 
trebuie foarte bine ştearsă.

Batista de unică folosinţă ne este un bun 
prieten întotdeauna, dar mai ales atunci când 
răcim. Tot acum trebuie să avem mare grijă să 
nu strănutăm spre cei de lângă noi şi să încercăm 
să stăm izolaţi până când ne vom simţi mai bine.

Nu este bine să bem din paharul sau din 
sticla altei persoane şi nici să mâncăm din 
farfuria sau cu tacâmurile folosite de altcineva, 
pentru a ne feri de herpes sau de hepatite. Din 
acelaşi motiv nu este bine să facem schimb de 
lips, rujuri etc.

Hainele trebuie schimbate şi spălate ori 
de câte ori este nevoie, lenjeria intimă zilnic, iar 
celelalte haine măcar la 2-3 zile.
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Pagina Astrologului
Numerologia – ştiinţa numerelor - are origini 

străvechi, fiind cunoscută încă din antichitate în 
Grecia, în China şi în Egipt. Astăzi, din ce în ce mai 
mulţi oameni au căpătat credinţa că numele şi data 
naşterii îţi influenţează destinul. Şi, pentru că, 
potrivit numerologilor, tot ce ne înconjoară poate 
fi redus la un număr, iată cum se calculează „cifra 
destinului” şi ce semnificaţie are aceasta.

Pentru cifra numelui, consultaţi tabelul 
de mai jos, apoi adunaţi până când obţineţi un 
număr format dintr-o singură cifră. Dacă numele 
conţine literele ă, î, ş sau ţ, se aleg cifrele 
corespunzătoare fără diacritice (şi aşa ne e din ce 
în ce mai greu să le punem). Deci:

    Cifra corespunzătoare datei de naştere 
se află adunând fiecare cifră până se ajunge la 
număr unic. Apoi, cele două se adună din nou 
după aceeaşi regulă, iar numărul astfel obţinut 
reprezintă cifra destinului. Iată un model: numele 
complet: Anca Popa, deci: 1+5+3+1+7+6+7+1=44, 
4+4=8 (cifra numelui) . Data naşterii: 12.07.2002: 
1+2+7+2+2=14, 1+4=5 (cifra datei de naştere). Acum 
adunăm 8+5=13, apoi 1+3=4, iar 4 reprezintă cifra 
destinului. Vă prezentăm mai jos semnificaţiile 
acestor numere:

Numărul 1: Persoanele cu această cifră au, de 
multe ori, parte de imprevizibil de-a lungul vieţii şi 
au tendinţa de a face mai multe lucruri în acelaşi 
timp. Uneori, reacţionează neobişnuit în faţa 
provocărilor curente. Reuşesc să se împlinească la 
maturitate.

Numărul 2: Aceste persoane au adesea îndoieli 
şi tind să îşi repete greşelile, neînvăţând din 
experienţă. Sunt dotaţi cu calităţi intelectuale, 
sunt firi pozitive, sinceri, diplomaţi şi convingători,  
persoane pe care te poţi baza.

Numărul 3: Cei cu această cifră a destinului 
au parte de şanse imprevizibile pe toate planurile. 
Sunt toleranţi şi respectuoşi cu cei din jur şi 
se plictisesc foarte rar. Sunt foarte optimişti, 

persuasivi, generoşi şi creativi. Totuşi, au uneori 
tendinţa de a trata lucrurile cu superficialitate.

Numărul 4: Persoanele cu această cifră au 
întotdeauna prieteni adevăraţi, oricând gata să le 
sară în ajutor. Reuşesc mai greu, dar sigur să se 
impună pe plan profesional. Sunt buni organizatori 
şi nu se lasă până nu duc la capăt un proiect. Sunt 
firi practice şi profită de ocaziile care li se ivesc.

Numărul 5: Cei cu această cifră sunt înzestraţi 
cu numeroase calităţi, iar reuşitele lor aproape 
că îi intimidează pe cei din jur. Cu toate acestea, 
au tendinţe de instabilitate emoţională, dar şi 
profesională, schimbând des locurile de muncă. 
Se fac uşor plăcuţi şi sunt buni observatori. Se 
pricep la vânzări, cum se spune „pot vinde gheaţă 
eschimoşilor”.

Numărul 6: Diplomaţi înnăscuţi, cei cu această 
cifră a destinului reuşesc să restabilească 
echilibrul  în cele mai neaşteptate situaţii. Sunt 
potriviţi pentru meserii precum cea de medic, 
asistent, psiholog, consilier, îngrijitor de copii, 
sau orice altă profesie care presupune grija faţă 
de oameni. În general, îşi îndeplinesc obiectivele, 
chiar dacă trebuie să plătească un preţ pentru 
asta.

Numărul 7: Descurcăreţi din fire, persoanele 
cu această cifră reuşesc să depăşească situaţiile 
neplăcute. Cu toate că au parte de multe încercări, 
destinul le oferă perspective favorabile. Au 
tendinţa de a deveni egoişti şi preferă să-şi 
exprime sentimentele în scris. Sunt excelenţi 
sfătuitori, astfel încât până şi „duşmanii” lor ţin 
cont de sfaturile şi sugestiile acestora.

Numărul 8: Persoanele cu cifra destinului 8 au 
mereu soluţii pentru aproape orice fel de problemă. 
Reuşesc în afaceri, au tendinţa de a acumula averi, 
iar dorinţa lor de a face bani cu orice preţ îi poate 
îndepărta de familie sau prieteni. Lor le este 
indicat să îşi găsească un confident înţelept.

Numărul 9: Firi sensibile, persoanele cu numărul 
9 iubesc arta şi literatura. Se fac uşor plăcuţi, 
îndrăgesc călătoriile şi aventura. Obişnuiesc să 
facă adesea cheltuieli inutile, pe care este bine 
să le evite, pentru a nu avea probleme financiare. 
Discreţia este unul dintre detaliile 
care le asigură reuşita.

Marta Catargiu, clasa a VI-a A
DESPRE CIFRA DESTINULUI
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Rochia cu volane va fi cel mai mare hit 
al primăverii. Vor fi la modă rochiile cu o 
croială lejeră şi din materiale fluide. Acest 
model se potriveşte oricărei siluete şi 
este foarte feminin. Revin şi imprimeurile 
colorate.

Primăvara asta sunt la modă bluzele cu 
partea umerilor decupată. Dacă primăvara 
trecută au fost la modă pantalonii cu talia 
înaltă, anul acesta se vor purta cei cu talia 
foarte joasă. În vogă sunt jachetele cu o 
croială lejeră, asemănătoare halatelor de 
baie feminine.

Noul grunge e cel al hainelor care par nepotrivite 
dar, în mod paradoxal, stau foarte bine una lângă alta. 
La polul opus se află hainele minimaliste, din materiale 
uşoare. În materie de culori, designerii insistă pe culori 
vii şi feminine, precum roz, corai, roşu, mov, albastru 
tropical.

Nostalgia anilor `90 a revenit în 2016. 
Designeri precum Calvin Klein, Celine, Chloe, 
Hogo Boss şi Burberry au prezentat variaţiuni 
ale modei din `90, fie că e vorba de simplitatea 
tăieturilor urbane, cu tendinţe sporty, sau 
de materiale cu volum extrem. Un trend mai 
ciudat, adus pe lume de Yves Saint Laurent, 
este cel mai „neglijent”. Haine şifonate, rupte, 
care par handmade sau pur şi simplu…haine 
trecute prin multe purtări şi spălări. 

MODA şi NOI
Maya Ivona Peiu, clasa a V-a C

PRIMĂVARA 2016
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...o fundiţă de prins în codiţă?
Cum se face

de la Delia Crăiţă, clasa a VI-a A

1. Puneţi  4 beţe de frigărui în găurile de la carton, lăsând 
distanţa de două spaţii (fig.1).

2. Luaţi panglica şi puneţi-o în zig-zag (stanga-dreapta) pe 
beţele de frigărui. (fig.2).

3. Continuaţi să faceţi asta până ce ajunge la 3-4 (sau mai 
mult, depinde de preferinţe) rânduri. (fig.3).

4. La mijlocul celor 4 beţe, luaţi capetele şi le inversaţi, 
făcând un nod. (fig.4).

 Fig. 5

 Fig. 1

 Fig. 2

 Fig. 4

 Fig. 3

Aveţi nevoie de:

Beţe de frigărui.  O bucată de carton. O panglică.
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FIŞA DE LECTURĂFIŞA DE LECTURĂ

v	RAMONA, Beverly Cleary, editura Arthur
Personaje: Ramona, sora, părinţii şi prietenii ei.
Ramona îl plimbă în lesă pe Ralph, prietenul ei: o şopârlă 

imaginară. Chiar dacă încearcă să facă totul bine, tot 
„pacoste” îi spun toţi, iar răspunsurile pe care le primeşte 
încep Aproape mereu cu NU. Cum suportă?

Rubrică nouă, propusă de Cristina Ştefania Munteanu, clasa a V-a C

M-am gândit că n-ar fi rău să vă propun spre lectură câteva cărţi pentru vârsta noastră , 
pe care adulţii nu le-au putut citi pe când erau copii şi, deci, nu ni le pot recomanda. De aceea, 
pentru a vă stârni curiozitatea, iată câteva „fişe de lectură”, care se vor doar un pretext şi 
o invitaţie la a înţelege cărţile generaţiei noastre cu propriul suflet.

v	SABIA DIN GROTĂ, Angie Sage, Editura Corint 
Junior

Personaje: Araminta, Wanda, Sir Horace, Edmund, 
Barry

Araminta şi Wanda vor să-i dea lui Sir 
Horace un cadou de ziua lui: sabia din grotă. 
Rămân însă blocate şi Edmund le sare în 
ajutor. Oare vor scăpa cu bine?

v	CASA MEA BÂNTUITĂ, Angie Sage, Editura Corint Junior
Personaje: Araminta, mătuşa Tabby, unchiul Drak, Edmund, Sir 

Horace
Araminta îşi opreşte mătuşa să vândă casa. Ea întâlneşte două 

fantome, alături de care face diferite pozne. Atunci când o familie 
insistă să cumpere casa şi o convinge pe mătuşă,  cad de acord să 
locuiască împreună. Dar cum oare?
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