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 La mulți ani, școală dragă! La mulți ani, SMS! 

 
             Ștefănescu Theodora a VIII-a A,  

                        redactor-șef 

      

      Odată cu numărul zece al revistei, număr aniversar, școala împlinește și ea 

cincizeci de ani de funcționare.  

     După aproape opt ani petrecuți pe băncile școlii „Mihail Sadoveanu”, pot 

asemui totul cu o mare familie. O familie în care frații sunt colegii de clasă iar, 

părinții sunt profesorii, care ne–au crescut, frumos, pe fiecare dintre noi și pe 

toți laolaltă. Tot ei au grijă să ne pregătească educațional pentru ce va urma.  Cu 

ajutorul lor, noi elevii, devenim oameni, cu opinii, cunoștințe generale și cu șansa 

de a schimba lumea în bine. 

 Pe lângă stereotipul că școala este doar locul în care elevul TREBUIE să 

învețe, iar acele informații dobândite vor fi testate de către profesor și pe baza 

cărora elevul este notat, școala este, în fond, un izvor care nu poate fi secat, un 

izvor încărcat de cunoștințe, învățături și cultură și care are menirea de a-ți 

descoperi vocațiile și, eventual, de a-ți asigura specializarea în domeniul lor. 

 Pentru mine, Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” reprezintă o comoară. 

Poate nu este ea, la propriu, din aur sau alte metale prețioase,  dar conține ceva 

mult  mai bun, cheia cunoașterii, pe care o prețuiesc. 

 Școala m-a  perfecționat în domenii foarte diverse dar, totuși, cea mai 

îndrăgită șansă oferită este participarea mea în revista SMS MAGAZIN, o oază 

de inspirație pentru elevi, care mie mi-a deschis orizonturi noi,  ajutându-mă să 

îmi fac gândurile și ideile auzite. Sunt foarte mândră de echipa SMS și de cei 

care au colaborat cu ea, fiind chiar o onoare că mă aflu aici, acum (din păcate 

pentru nu prea mult timp, deoarece acest capitol se va încheia curând) scriind 

acest articol.  

 Pentru mine, școala mea este locul unde toate întrebările au un răspuns, 

unde neclaritățile devin clarități, unde devenim OAMENI mai buni, mai generoși, 

mai bogați...  
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LUNA DIASPOREI”, ediția a II-a, la Școala Gimnazială 

”Mihail Sadoveanu” Fălticeni 

4 august 2017 

 
Cristina Stoleriu, profesor coordonator al activității 

 

          Consiliul Județean Suceava  a 

inițiat anul trecut programul „Luna 

diasporei”, dedicat sucevenilor plecați 

în străinătate. În acest an, școala 

noastră a avut oportunitatea să se 

implice în mod direct în desfășurarea 

ediției a II-a. Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția copilului 

a avut inițiativa ca fiecare dintre cele 

trei Echipe  Mobile – un serviciu în 

cadrul DGASPGC, să organizeze 

activități dedicate copiilor cu părinții 

plecați la muncă în străinătate. Așa se 

face că o fostă elevă a școlii, Alexandra Jucan, asistent social în cadrul echipei din 

Fălticeni, a apelat la școala noastră. Am fost foarte încântați și astfel s-a născut 

proiectul „Împreună pentru diaspora”.  

          Despre ce a fost vorba? Despre modalitățile prin care școala noastră ajută copiii 

aflați în această situație să suporte mai ușor dorul de părinți. Și cum am putea face asta 

mai frumos decât prin intermediul activităților extrașcolare? Deci, ne-am pregătit să 

demonstrăm acest lucru: proiectul a cuprins câteva etape: în primul rând am realizat 

acordul de parteneriat cu CJ SV– DGASPC, la care de un real ajutor ne-a fost doamna 

Brândușa Sorina Bialy, coordonator SMTR, am colaborat cu Primăria municipiului 

Fălticeni, prin doamna Elena Coțofrei, inspector superior la Serviciul public de asistență 

socială, care a asigurat participarea unui număr mare de copii cu părinții plecați la muncă 

în străinătate, alături de aparținătorii lor – părinți sau bunici. La activitate au participat 

și membrii Echipei mobile din Siret, alături de doamna psiholog Nicoleta Daniliuc, 

purtător de cuvânt al DGASPC. Nu putea lipsi mass-media județeană, în persoana 

doamnei Daniela Beale, din partea publicației Crai nou. 
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          Activitatea a avut loc  în localul B, unde se desfășoară „Școala de vară”, un alt 

proiect de succes în care școala noastră este implicată, proiect local de această dată, și 

unde decorul a amintit tuturor datinile 

și tradițiile românești. După urările de 

bun venit ale domnului director, 

profesor de istorie Ovidiu Moroșanu, 

care a nuanțat termenul și ideea de 

diasporă de-a lungul timpului, a luat 

cuvântul doamna Brândușa Bialy, care a 

prezentat situația copiilor cu părinții 

plecați la muncă în străinătate la nivelul 

județului, apoi doamna Anca Buceschi, 

psiholog în cadrul echipei mobile Siret a 

prezentat o serie de aspecte legate de 

comportamentul acestor copii și modalitățile de intervenție specifice. 

          O surpriză pentru toți cei prezenți a fost intervenția unui părinte care a fost 

plecat zece ani la muncă în străinătate, doamna Daniela Cojocariu, invitată de noi ca 

mamă de copii care au învățat în școala noastră, care s-a întors și și-a deschis o mică 

afacere în oraș. Ceea ce ne-a mărturisit a adus lacrimi în ochii participanților: dorul de 

fete, greutățile întâmpinate, distanța, totul a fost recunoscut cu sinceritate și durere. 

Doamna Cojocariu a dialogat cu cei prezenți și le-a dat și un sfat: atunci când constați că 

ți-ai atins obiectivul pentru care ai fost nevoit să pleci, nu ceda tentațiilor – mașină 

scumpă, călătorii, altele. Întoarce-te acasă! Și a mai spus ceva: atunci când vorbești cu 

puii tăi, nu-i întreba ce note au luat, ci dacă s-au bucurat de ceva, dacă s-au simțit bine 

în cea zi.  

          Aceste cuvinte au fost ca o minge ridicată la fileu pentru intervenția 

Coordonatorului cu Proiecte și Programe Educative Școlare și Extrașcolare. Aceasta 

este tocmai particularitatea școlii noastre despre care voiam să vorbim și care, cu 

adevărat, îi ajută pe elevii „singuri acasă” să nu se mai simtă așa de singuri: activitatea 

extrașcolară! Printr-un PowerPoint a fost prezentat un scurt material teoretic și multe, 

multe fotografii realizate în timpul desfășurării acestor activități 

           Invitații noștri au aflat astfel că, în școala noastră, activitatea extrașcolară nu 

presupune doar săptămâna „Școala altfel”. Ea se desfășoară ( la nivelul întregii școli, nu 

numai pe clase), săptămânal sau bilunar, sub formă de cluburi. Funcționează șase cluburi 

permanente, la care se mai adaugă, ocazional, și altele: Clubul cititorilor, sub îndrumarea 

doamnei profesor bibliotecar Doriana Stan, Clubul de pictură artistică și religioasă, 

condus de doamna profesor Maria Axinia, Clubul chitariștilori și Clubul de muzică, 
profesor Cătălin Iftimoaia, Clubul de jurnalism, profesor Cristina Stoleriu – al cărui 
produs final este revista școlii, SMS MAGAZIN, Clubul de teatru, profesor Ovidiu 

Moroșanu – deja cinci piese prezentate cu  diferite ocazii, inclusiv premiate la Concursul 

Interșcolar „Sadoveniana”. Din când în când, doamnele profesor Cornelia Olaru și Doina 

Moisii ne invită la o „degustare” la Clubul gastronomilor, unde copiii învață și să 

gătească, dar și să așeze o masă festivă sau să servească și să debaraseze. 

          Finalul programului a fost cel mai apreciat : programul artistic prezentat de 

membrii Clubului de muzică a cuprins muzică folk, populară, ușoară, ba chiar și o piesă 
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cântată solo de coordonator! De asemenea, s-a vizionat expoziția de desene premiate în 

cadrul Proiectului internațional „Frumusețile anotimpurilor”, desene realizate de elevii 

care frecventează Clubul de desen. 

          Invitații au fost foarte 

încântați, atât specialiștii de la 

DGASPC cât și publicul țintă. 

Membrii redacției SMS MAGAZIN 

au luat interviuri, ca și 

reprezentanta publicației „Crai 

nou”, cu care au făcut un scurt 

schimb de experiență. Doi bunici ne-

au spus, când își luau la revedere, că 

încă două ore dacă ar mai durat 

programul artistic și tot nu s-ar fi 

plictisit. 

          Deci: copiii cu părinții plecați 

la muncă în străinătate sunt o 

realitate a zilelor noastre, pe care 

nu e momentul să o comentăm, dar, așa cum cei care i-au lăsat vremelnic acasă îi iubesc, 

așa și noi îi iubim și îi ocrotim în locul lor, pentru că, ai lor sunt, de fapt, frații noștri! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĂRTURII … LA CALD! 

 

          Activitatea ne-a oferit prilejul unui interviu … la cald cu doamna 

Brândușa Simona Bialy, coordonator SMTR în cadrul DGASPC, pe care am rugat-o 
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să ne spună câteva cuvinte despre activitatea pe care am organizat-o. Iată 

transcrierea interviului: 

REPORTER: (Nona Gheorghieși, redactor-șef adjunct): Vă rugăm să vă 
prezentați și să ne împărtășiți câteva impresii despre activitatea desfășurată 
astăzi, pentru revista școlii, SMS MAGAZIN. 
 
BRÂNDUȘA BIALY: Mă numesc Brândușa Bialy, sunt coordonator al Echipei 
mobile Fălticeni din cadrul DGASPC. Referitor la activitatea de azi, nu pot decât 
să vă mulțumesc. Sunt sincer încântată de ceea ce s-a întâmplat astăzi aici. Am 
văzut copii frumoși, am văzut cadre didactice…  mai mult decât cadre didactice, 
niște persoane foarte deschise, foarte calde, foarte apropiate de voi, de copii, 
de problematica voastră, de părinți. Am văzut niște oameni implicați în ceea ce 
înseamnă colectivul aceste școli și nu știu cum să spun, am încercat să vibrez, să 
intru în vibrația asta colectivă și cred că am reușit. Eu vă mulțumesc din suflet. 
 
REPORTER: Și eu vă mulțumesc mult și vă urez succes pe mai departe în 
desfășurarea programului și în viața personală. 
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„ȘCOALA LA 50 DE ANI” 

17 – 24 NOIEMBRIE 2017 

 

Săptămâna dedicată școlii s-a încheiat cu un spectacol festiv. În 

deschiderea lui, au luat cuvântul directorul școlii și câțiva dintre invitați. Iată 

spicuiri din alocuțiunile ținute, înregistrate și puse în pagină de Nicholas Tudose, 

clasa  a VIII –a A. 

 
DIN CUVÂNTUL DOMNULUI DIRECTOR, PROFESOR OVIDIU MOROȘANU: 

 

 „Bună ziua în această zi rece de toamnă târzie și nu aurie cum spunea Sadoveanu, 

când doar emoțiile noastre mai pot încălzi atmosfera. 

 Vă spun Bine ați venit tuturor celor prezenți astăzi să cinstească una din 

instituțiile de învățământ de prestigiu ale urbei noastre. Și dați-mi voie să prezint 

invitații noștri, cărora le mulțumim că ne onorează cu prezența. 

 Învățământul românesc își are o frumoasă și lungă tradiție la Fălticeni. Deși 

școala noastră este una relativ nouă în acest spațiu educațional, ea reprezintă o parte 

însemnată a spiritualității acestor locuri. Ca o doamnă matură care-și poartă cu mândrie 

vârsta, cei peste 50 de ani de activitate au însemnat construirea unui spațiu al misiunii 

asumate și dovedite în care se 

făurește cu responsabilitate un 

destin, destinul acestei școli, cu 

cadre didactice deosebite și cu 

minunați elevi. Așa cum dovedesc 

registrele matricole și 

cataloagele, primul an de 

învățământ a fost anul 1966-

1967.Pe atunci se învăța într-un 

local provizoriu pe Str. Nicolae 

Beldiceanu și sub numele de 

Școala Generală nr. 3, pentru ca din 1969 să se mute în „casa” ei, localul de la intersecția 

străzilor Ana Ipătescu și Dogarilor. La început, era o circumscripție școlară modestă, 

vechiul ghetou descris de Sadoveanu în nuvela „Haia Sanis” și multă vreme, numele ei a 

fost asociat cu cel al minoritarilor din zonă. Cu timpul însă, colectivele didactice care și-

au lăsat o parte din sufletul lor între zidurile ei, au schimbat…”porecla în renume”. Fiind 

o unitate școlară nouă, a beneficiat de la început de o selecție riguroasă a cadrelor 

didactice, titularizate în urma unor examene-concurs deosebit de serioase. S-a format 

astfel, începând cu anii 1970-1975, o echipa tânără (la acea vreme!) și performantă, 

școala atrăgând elevi din toate circumscripțiile orașului. În afirmarea școlii, merite 

incontestabile au avut și directorii Laurențiu Arșinel, Aurel Croitoru, Mihai Nistor, 

Ghiorghi Cornia și Vasile Sburlea, Cornelia Olaru și Liviu Deleanu. După 1990, a devenit 

cel mai mare gimnaziu din oraș, funcționând cu patru localuri, alături de cel principal 
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adăugându-se încă două: cele de pe strada Ion Dragoslav nr. 9 si nr. 19 și așa-zisul Corp 

C al Colegiului N. Gane. În prezent, funcționăm cu două localuri, cel principal, de pe 

strada Ana Ipătescu și cel de la numărul 9 de pe strada Ion Dragoslav. Începând cu anul 

1991, ministerul de resort a aprobat ca școala să poarte numele de „Mihail Sadoveanu”, 

în semn de omagiu pentru ilustrul scriitor care, a trăit, a învățat și a creat la Fălticeni. 

În anul 1994 a fost inaugurat mozaicul care reprezintă chipul marelui prozator, situat pe 

peretele din dreapta de la intrarea în școală. Creația aparține artistei plastice Ioana 

Nistor trecută în neființă și dă personalitate marcantă școlii. 

 Deși numărul de elevi s-a redus drastic în ultimii ani în această școală se dă o 

luptă pentru a exprima o formă a gândului, a lua o atitudine, pentru a elimina obișnuitul și 

pentru a determina elevul să aspire spre cunoaștere, spre dezvoltarea capacităților de 

ierarhizare a propriilor pasiuni, înclinații. Tot ceea ce știm, credem și gândim despre 

copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el. Cu cât ne vom apropia mai mult de el și îl 

vom înțelege mai bine, cu atât vom învăța mai multe despre ceea ce ar trebui să facem 

pentru a-l ajuta sa crească și să se dezvolte la nivelul întregului potențial de care 

dispune. An de an, absolvenții acestei unități ne-au făcut cinste în liceele la care s-au 

înscris, dar și în viața de oameni maturi, mândrindu-ne cu numeroși medici, ingineri, 

profesori, personalități ale vieții culturale și științifice. 

 Sadoveanu spunea,  în 1930, cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani: „La 

Fălticeni am băut apa vie a sufletului nostru românesc”. Ca școală care îi poartă numele, 

ne dorim să fim o fântână cu apă vie din care să bea elevii ce cresc sub privegherea 

noastră. Dacă am reușit sau nu, pot spune cei care ne-au trecut prin mână și nu ne-au 

uitat, forurile competente de la ISJ, dar și statisticile.  

  Ne mândrim cu rezultatele obținute de elevii noștri la Examenul de Evaluare 

Națională.  O statistică a ultimilor 5 ani (doar aniversăm 50+) este revelatoare.   Deci, în 

școala noastră, rezultatele bune și foarte bune stau cam așa:  

 Note de 10: 40  elevi 

 Medii  între 9,50 – 9,99: 103 elevi 

 Medii  între 9,00 – 9,49: 64  elevi 

 Medii  între 8,00 – 8,99: 134 elevi 

 Eleva Ana Andreea Babiuc a obținut la Evaluarea Națională 2015, media 10, 

fiind premiată la nivel de județ. 

Dacă tot suntem la  statistici,  de vreo 10 ani încoace oferim „Premiul școlii” și 

„Diploma de excelență” elevilor de clasa a VIII-a cu cea mai mare medie gimnazială. Pe 

ultimii 5 ani, au obținut medii gimnaziale peste 9,50 un număr de  138 elevi, iar media 

gimnazială 10 – 17 elevi. Dacă ar fi timp, v-aș citi câți elevi au avut media gimnazială 

9,99; 9,98; 9,96 etc.  

          De mai bine de 10 ani, școala noastră și-a făcut un titlu de onoare să premieze, la 

sfârșit de an școlar, elevii care s-au evidențiat obținând premii sau medalii la diferitele 

concursuri sportive, artistice (desen, muzică, teatru etc.), la Olimpiadele școlare, sau au 

fost implicați în Proiecte și Programe Naționale sau Internaționale. Este imposibil să vi-i 

prezint pe toți, dar consider că o statistică a ultimilor 5 ani  ar pute fi sugestivă. Deci: 
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 Premii și mențiuni Concursuri internaționale  : 109 elevi; 

 Premii și mențiuni Concursuri naționale : 539  elevi 

 Premii și mențiuni Olimpiade școlare: 78 elevi 

 Alte categorii de concursuri (de mediu, sportive, plastice, muzicale, noile educații 

etc.): 175 elevi 

Ne putem mândri și cu activități pe care le putem considera adevărate „brand de 

școală”: Concursul interdisciplinar interșcolar „Sadoveniana” – ajuns la ediția a V-a în 

această formulă și la care au participat, de-a lungul ultimilor 5 ani, 15 școli din municipiu 

și zonă, Concursul „Miss Lizuca”, la care numai în acest an au participat 20 de 

concurente din toate grădinițele și școlile gimnaziale ale orașului, precum și revista 

„SMS MAGAZIN” – serie nouă, revistă cu ISSN, multipremiată, ajunsă la numărul 9 - 

numărul 10, număr aniversar, e în pregătire, iar reporterii ei sunt printre noi. 

Suntem în sală mai multe generații care și-au pus amprenta asupra destinului 

școlii sau cărora școala le-a creionat destinul. Suntem astăzi aici ca să cinstim trecutul, 

să trăim prezentul și să sperăm la un viitor care să ne facă și peste alți 50 de ani să fim 

la fel de mândri că am fost și suntem slujitori ai Școlii Gimnaziale Mihail Sadoveanu. În 

încheierea cuvântului meu urez tuturor la mulți ani, sănătate și numai amintiri frumoase 
pentru serile de toamnă!” 

 
FRAGMENTE DIN DISCURSUL DOMNULUI INSPECTOR GHIORGHI CORNIA, 

REPREZENTANT AL ISJ, PROFESOR AL ȘCOLII: 

 

„Doamnelor și domnilor, 

sărbătoarea numită Zilele școlii este un 

eveniment, este o celebrare a valorilor și 

a reușitelor. Zilele unei școli rămân 

pentru toți un prilej de afirmare a 

performanței. Am văzut și știu ce 

înseamnă performanță aici, în această 

unitate școlară, care se află în spațiul 

unei misiuni asumate.  

Dragi elevi, pentru voi am 5 sfaturi de 

care vă rog să țineți seama pentru viața voastră de școlar și nu numai: 

1. Să fiți atenți la gândurile voastre, pentru că ele vor deveni VORBE! 

2. Să fiți atenți la vorbele voastre, pentru că ele vor deveni FAPTE! 

3. Să fiți atenți la faptele voastre, pentru că ele vor deveni OBICEIURI! 

4. Să fiți atenți la obiceiurile voastre, pentru că ele vă vor defini CARACTERUL! 

5. Să fiți atenți la caracterul vostru, pentru că el va fi DESTINUL VOSTRU!  

Dragi părinți: 

1. Să fiți parteneri permanenți și constanți în activitățile școlii! 

2. Să faceți parte cu adevărat din viața școlii! 

3. Să fiți alături de cadrele didactice în munca nobilă de modelare a spiritului și 

moralei copiilor voștri! 
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Dragi colegi de excepție: 

1. Vă doresc să aveți parte de împliniri pe măsura muncii depuse! 

2. Vă doresc putere de muncă, sănătate și încredere că va veni un mâine mai altfel 

decât azi! 

Doamnelor și domnilor, dragi elevi. La școala „Mihail Sadoveanu” din Fălticeni, înainte 

de toate, înveți să înveți!” 

 

 

 

FRAGMENTE DIN DISCURSUL DOAMNEI DIRECTOR AL COLEGIULUI 

NAȚIONAL „NICU GANE”, PROFESOR CRISTINA NECHIFOR (fostă elev a 

școlii) 

 
„Scurta mea intervenție 

va avea două componente: una 

instituțională și unsa personală. 

(…)La ceas aniversar, Colegiul 

Național „Nicu Gane” din 

Fălticeni conferă DIPLOMA DE 

ONOARE la 50 de ani de 

excelență în educație, Școlii 

Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” 

Fălticeni, în semn de admirație 

și respect pentru generațiile 

de profesori și elevi care, cu dăruire și pasiune, i-au făurit tradiția. (…) Și acum partea 

mai grea: acum 31 de ani eram absolventa Școlii Gimnaziale nr. 3 – la vremea aceea, 

Școala „Sadoveanu” de astăzi. Vă rog să-mi permiteți ca, în mod public, să-mi exprim 

cuvântul de mulțumire fiecăruia și tuturor celor care au contribuit la devenirea mea ca 

om.” 

 

 
DOMNUL PRIMAR al municipiului Fălticeni, și el fost elev al școlii, nu a putut fi prezent 

la festivitate din motive obiective, dar și-a trimis consilierul personal, care a dat citire 

cuvintelor pe care ar fi dorit să ni le adreseze pe viu.  
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… „capturate” de David Tofan, clasa a VIII-a A, chiar din timpul 

desfășurării programului 

 

 

 

 

Programul a fost deschis de Corul 

școlii, condus de doamna profesor 

Mirabela Apopei. 

 

 

A urmat Adrian Atomei, din clasa 

a IV-a B, profesor Mihaela Mărian, care 

a recitat poezia „Un cățel de cauciuc”. 

 

 

 

 

 

 

 

Irina Filip, din clasa a II-a C, 

profesor Elena Gabriela Filip ne-a 

cântat „Mi-am luat bundiță nouă”. 

 
 

 

Ana Maria Muscălița, din clasa a 

VIII-a B a interpretat tot muzică 

populară. 
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Elevii clasei a IV-a B ne-au 

invitat în „Dumbrava Minunată”. 

 
 

 

 

 

 

 

Ianis Gavril, din clasa a III-a C, 

profesor Roxana Gherman a fost Nică și a 

furat cireșele mătușii și inimile 

spectatorilor. 

 

 

 

 

Pentru că le place joaca, elevii 

clasei a II-a A, profesor Angela 

Corduneanu, ne-au încântat cu jucăriile 

lor muzicale. 

 

Grupul vocal al elevilor din clasa   

a III-a C ne-a cântat  

„Cântă cucu-ntr-un brăduț” 
 

 

Formația de dansuri populare a 

clasei a III-a A, profesor Felicia 

Loghin, ne-au delectat cu o suită de 

dansuri populare. 
 

 

 

 

Irina Maxim, din clasa a VI-a A a 

interpretat la vioară piesa 

„Tamburina”. 
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 Ionela Petrea, din clasa a VIII-a B a 

cântat la acel 

ași instrument, piesa „Flori de liliac”. 

 
 

 

 

 

 

 

Luca Purice, din clasa a III-a C a 

interpretat la orgă „Fur Elise” 
 

 

 

 

 

 

Grupul vocal al clasei a II-a C 

ne-a interpretat „Cântecul 

meseriilor”. 

 
 

 

 

 

De un deosebit succes s-a bucurat 

Răzvan Ciobanu, din clasa a VII-a B, 

interpret de beatbox. 

 
 

 

 

 

 

Formația de teatru a clasei a 

III-a A ne-a distrat cu un „Scandal 

în oala cu ciorbă”. 
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Andra Fodor, din clasa a VIII-a B, 

membră a clubului de muzică condus de 

domnul profesor Cătălin Iftimoaia a 

interpretat piesa „Zombie”. 

 

 
 

 

 

 

 

Au vrut să fie prezente la aniversare 

și trei absolvente, foste membre ale 

aceluiași club: Patricia Aniculăesei, 

cunoscută și multipremiată interpretă de 

muzică populară, Alexia Tofan, care a 

interpretat un portpuriu rusesc și Laura 

Elena Hoarță, fostă membră a redacției, 

pasionată de rap. 

 

 

Formația de dans modern a clasei a VI-a A, coordonată de doamna profesor 

Daniela Moroșanu nu putea lipsi din program! 
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Teofana Pavăl și Bianca Rotaru, din 

clasa a III-a B au interpretat la chitară 

melodia „Imnul adolescenței” 

 

 

 

 

 

Eliza Arcip și Ana Lupu din clasa a 

VI-a A, membre ale Clubului de muzică 

folk condus de domul profesor Cătălin 

Iftimoaia au încheiat programul cu 

piesele folk „Amintire cu haiduci” ȘI 

„Constantine”. 

 

 

Prezentarea programului a fost 

asigurată de Alexandra Labutina și 

Cezar Ciubotariu, din clasa a VII-a C. 

Textul prezentării și regia 

spectacolului, profesor Cristina Stoleriu 

 

 

 

 

La final, toți elevii din sală s-au ridicat în picioare și și-au aplaudat 

profesorii până ce aceștia au părăsit sala. A FOST EMOȚIONANT! 
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ACTIVITĂȚI DEDICATE ANIVERSĂRII 
 

   

CONCURSUL INTERȘCOLAR „SADOVENIANA”, 

ediția a V-a 
  Denisa Mitache, clasa a VIII-a A 

 

„Zilele școlii” au fost deschise în acest an de tradiționalul nostru concurs, 

inițiat de doamna 

profesor Cristina 

Stoleriu. Suntem 

mândri că, la proba 

teoretică, echipajul 

școlii noastre, pregătit 

de doamna profesor 

Cristina Stoleriu și 

format din Teona 

Artenie, Delia Crăiță, 

Denisa Mitache și 

Arianna Radu, din 

clasa a VIII-a A, membre ale redacției, s-a clasat pe primul loc. Locul al doilea la 

această probă fost ocupat de echipajul Școlii Gimnaziale „Artur Gorovei” din 

Bunești, locul al III-lea de echipajul Școlii Gimnaziale Bogdănești, iar Școala 

Gimnazială din 

Dolheștii Mici a 

obținut Mențiune. 

Elevii acestei școli 

și-au luat revanșa 

însă la Proba 

artistică, unde au 

obținut un aplaudat 

loc I, urmați de 

artiștii din școala 

noastră: Ana Lupu și 

Sabin Hortopeanu din clasa a VI-a A, Lavinia Șchiopu din clasa a VIII-a B și 

Nicholas Tudose din clasa a VIII-a A, regizați de domnul profesor Ovidiu 

Moroșanu. Pe locul al III-lea s-a clasat formația de teatru a școlii din 

Bogdănești, iar școala din Bunești a obținut Mențiune. 
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CONCURSUL „MIS LIZUCA” este un alt concurs devenit tradiție. S-a 

desfășurat pe 20 noiembrie în localul de pe strada Ioan Dragoslav și a avut 20 de 

concurente, Lizuci de la toate grădinițele din oraș, precum și din clasele 

pregătitoare și I ale școlilor municipiului. Juriul a avut o „misiune imposibilă” și, în 

consecință, a decis: toate participantele au obținut Locul I! (A consemnat 

Ștefania Pistninciuc, clasa a V-a A, prezentatoarea momentului. Textul 

prezentării, profesor Cristina Stoleriu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOZIȚIA DE BOSTĂNEI SCULPTAȚI s-a bucurat de mare atenție, 

atât  din partea expozanților, cât și a publicului. 
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VĂ INVITĂM SUB UMBRELA EDUCAȚIEI ! 

 
Maria Todirică, Oana Stanciu, clasa a VII-a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sosit și data la care toți elevii sărbătoresc „Ziua educației”, o zi serbată 

în diferite țări, în diferite moduri… Dar un lucru este sigur ; pentru toți această 

zi este cu adevărat importantă. Împreună cu doamna dirigintă  Gabriela 

Ștefănescu, ne-a venit ideea de a face 

proiecte speciale. Unul dintre 

proiectele de bază a fost „Umbrela 

Educației”, la care a contribuit tot 

colectivul clasei a VII-a B. Totul a 

început de la o idee simplă dar de 

mare de mare efect. Umbrela 

împărțită pe diferite culori a fost 

vedeta „Zilei Educației”. Fiecărei 

culori îi aparținea câte un cuvânt care 

să semnifice Educația, cum ar fi: 
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mândrie, familie, cunoaștere, prietenie și politețe. 

Umbrela este gata! Ne-am gândit să mobilizăm dar și să-i  înveselim și pe ceilalți 

colegi folosindu-ne de aceasta umbrelă. Am început cu clasele mici.  Primele 

cuvinte rostite când am intrat să prezentăm umbrela au fost „Vă invităm sub 

umbrela educației’. Toți copilașii se îmbulzeau 

ca nu cumva să rămână pe dinafară.  Fiecare 

clasă a rămas cu o amintire de neuitat. 

    Am prezentat și  alte proiecte 

semnificative precum o planșă, o cutiuță cu 

proverbe, dar și materiale prezentate in 

Power Point. Ce a fost cu adevărat important 

a fost faptul că ne-am lăsat cu toții amprenta 

sub forma acestor proiecte.  

Ne-a mai venit o idee: să pornim prin oraș și 

să-i invităm pe toți sub umbrela educației. Am 

ajuns și la Primărie!  

Toți cei cu care ne-am întâlnit au fost 

de acord cu vorbele înțeleptului Confucius: 

„Natura ne aseamănă, educația ne deosebește.” 
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5 OCTOMBRIE, ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI 

 
Cristina Munteanu, clasa a VII-a C 

 

          Și în acest an școlar, clasa noastră s-a implicat în desfășurarea 

programului dedicat „Zilei mondiale a educației”. Elevii școlii au hotărât să 

realizeze „Fresca educației”, deci…ne-am pus pe treabă! Am adus fiecare, inclusiv 

doamna dirigintă, imagini, desene, citate care să sugereze tema proiectului și am 

lucrat la un colaj ce a fost integrat frescei. Am muncit cot la cot, umăr la umăr, 

lucru care ne iese foarte bine întotdeauna. Ideile s-au ținut lanț: să scriem și 

câte u cuvânt 

emblematic, să 

lipim și imaginea 

asta, să…, să… 

Ce a ieșit a fost 

foarte apreciat. 

Sperăm ca și 

anul acesta să 

obținem un 

premiu, ca și în 

urma activității 

de anul trecut, 

când ni s-a 

decernat 

„Premiul special” 
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ZIUA CURĂȚENIEI ÎN MUNICIPIUL FĂLTICENI (12 

OCTOMBRIE 2017) 
Andrada Botezatu, clasa a VIII-a C 

 
      La inițiativa domnului primar Cătălin Coman, pe data de 12 octombrie s-a 

organizat în Fălticeni o zi de ecologizare la care au participat elevii din școlile și 

liceele din oraș Școala noastră a fost reprezentată de clasele a VIII-a C și a 

VII-a C, însoțiți de domnii profesori Liviu Deleanu și Constantin Spînu. Ni s-a 

repartizat sectorul și am purces la treabă. Nu a fost ușor! Uneori nu ne venea să 

credem că ceea ce găseam aruncat pe unde se nimerea era real. Mereu ni se 

spune să colectăm selectiv, să păstrăm orașul curat… dar se pare că mai există 

persoane care nu înțeleg să respecte aceste reguli. Pus cap la cap, acest lucru a 

constituit și un „avantaj”: am colectat o 

importantă cantitate de maculatură și 

peturi pentru a le preda tot Primăriei și a 

câștiga bani necesari școlii. 

 

 

 

„LET'S DO IT, ROMÂNIA!” 

(21 OCTOMBRIE 2017) 
 

Iustina Pintilie, clasa a VIII-a B 

         Implicarea în această acțiune este deja obișnuită la nivelul școlii noastre. 

Se pare că anul acesta, pe 21 octombrie, din tot orașul, numai elevii noștri au 

ieșit pe teren. Ce am făcut? Evident, curățenie! (Oare când nu va mai fi nevoie să 

strângem în locul altora?) Ne-am implicat trei clase: a VII-a C, a VIII-a A și a 

VIII-a B, ajutați de patru elevi din clasa a V-a A. Drept răsplată – asta dacă nu 

punem la socoteală cantitatea de materiale refolosibile 

adusă la școală. 
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1 DECEMBRIE, ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 
Eliza Arcip, clasa a VI-a A 

 

Și în acest an, elevii școlii au marcat „Ziua Națională” 

printr-un careu festiv, la care domnul director, în 

calitate de profesor de istorie, ne-a vorbit despre 

momentul Unirii de la 1918. Cu toții eram … festivi, 

pentru că am venit la școală cu însemne tricolore. O 

surpriză ne-au pregătit 

elevele Elisa Arcip și Ana 

Maria Mărian, din clasa a VI-

a A, care ne-au cântat un 

cântec patriotic emoționant. 

La finalul activității, toți în 

cor am intonat cântece 

festive. 

 

 

 

 

 

„NOI UMBLĂM A COLINDA…” 

 
Și în acest 

an elevii 

școlii și-au 

colindat 

profesorii. 

Corul 

nostru nu 

putea să nu 

se afirme, 

mai ales că 

doamna profesor Mirabela Apopei este o împătimită a 

tradițiilor românești. Profesorii au fost încântați și 

emoționați, iar domnul director, ca un adevărat Moș Crăciun, 

ne-a „îndulcit ” cu bunătăți. 
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COLINDE, COLINDE… 

Grupul vocal al școlii a bătut 

și la ușa gazdelor din Primăria 

municipiului, unde a fost bine 

primit. 

 

 

 

 

 

 

 

Crăciunul și Anul Nou au 

poposit și în spațiul 

expozițional al școlii, prin 

expoziția de desene 

coordonată de doamna 

profesor Simona Chiruță. 

 

 

 

 

 

15 IANUARIE, EMINESCU ȘI 

ZIUA CULTURII 

ROMÂNEȘTI 

 

 

Într-o poezie dedicată lui 

Eminescu, un alt mare poet român, 

Nichita Stănescu, spunea: 

 „Atâta să nu uitați: 

că el a fost un om viu 

viu 

pipăibil cu mâna”  
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Noi, elevii școlii, știm asta și încercăm să-l cinstim citindu-i opera și 

respectându-i activitatea. De ziua lui, asimilată de mai marii țării cu Ziua Culturii 

românești, în fiecare clasă s-au citit sau recitat poezii, s-au organizat tot felul 

de activități interesante.  

E momentul să-i lăudăm  aici pe colegii din clasele mici: I A  (profesor 

Nicoleta Dascălu), I B (profesor Simona Bejenariu), II C (profesor Elena Filip), 

III C (profesor Roxana Gherman), IV B (profesor Felicia Loghin),  dar și pe cei 

din clasele V B (profesor diriginte Maria Axinia), VII A (profesor diriginte Doina 

Mihăilă) și VII C (profesor diriginte Cristina Stoleriu). 

 

 

„HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ” –  

 

 

Mica Unire a fost evocată, de 

asemenea, prin activități festive la 

fiecare clasă. Cel mai interesant 

moment a fost, însă, cel propus de 

domnul director: toți elevii am ieșit 

pe terenul de sport și am dansat o 

Horă a Unirii prin zăpada proaspătă. 

Vocile noastre unite au încălzit 

atmosfera! 

 

 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ… 

… în clasa a VII-a C 

 

Flaviana Pricop, clasa a VII-a C 

 

Această zi a fost sărbătorită în 

clasa noastră, cum altfel, decât citind. 

Doamna diriginte, fiind și profesoară de 

limba română, ne-a adus câteva cărți de 

care nu mai auzisem și ne-a provocat. 

Fiecare rând și-a ales un „lector model”, 

iar, la sfârșitul orei, 15  elevi au hotărât 

să-și cumpere cărțile respective! 
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CONCURSUL INTERJUDEȚEAN „NUMAI POETUL…”, 

 3 februarie 2018 
 

Arianna Radu, clasa a VIII-a A 

 

Concursul este organizat de Școala Gimnazială 

„Ioan Ciurea” din Fălticeni și este dedicat vieții și 

operei marelui poet Mihai Eminescu. Cuprinde trei 

secțiuni: proba teoretică, unde echipajul are de răspuns 

la 10 întrebări, de recunoscut 

versurile din 5 poezii și de 

compus un catren cu patru 

cuvinte alese de jurii. Există și 

două probe individuale, cea de 

desen – inspirat dintr-o poezie 

pe care o primesc participanții și 

cel de recitare. Anul acesta au 

participat 14 școli, din județul 

nostru și din județele Botoșani, 

Iași și Neamț. Echipajul școlii a 

fost format, conform 

regulamentului, din câte un elev 

reprezentând fiecare nivel de 

clasă: Ecaterina Grigorescu, clasa a V-a A, Andreea 

Maftei, clasa a VI-a A, Antonie Tcaciuc, clasa a VII-

a C și subsemnata, Arianna Radu, clasa a VIII-a A. 

La proba de desen am fost 

reprezentați de Andra Fodor, 

din clasa a VIII-a B, iar la 

recitare ne-a încântat 

Ștefania Pistniciuc, din clasa 

a V-a A. Rezultatul? 

Mențiune – cu al patrulea punctaj din cele 14 școli – la 

prima probă și locul al II-lea la proba de desen. 

Suntem mândri (și doi dintre câștigători suntem și 

„elevi SMS”!) 

În pauza de jurizare, școlile care au dorit au 

putut prezenta momente artistice. Noi ne mândrim cu 

Luca Loghin, din clasa pregătitoare B, îndrumat de 

doamna profesor Mihaela Ichim, care a și primit, hors 

concurs”, diploma de „Cel mai mic recitator”. 
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Marciana Filip, clasa a VII-a C, secretar general de redacție 

 

CE AR VREA SĂ-ȚI SPUNĂ CÂINELE TĂU? 

 
Dacă ar putea vorbi, prietenul tău cu patru lăbuțe ar avea câteva rugăminți, 

legate de ceea ce nu-i place în comportamentul tău. M-am gândit să ți le spun eu 

în numele lui, pentru că mie mi le-a mărturisit în mod special, cu rugămintea să-l 

ajut.  

1. Nu-i plac îmbrățișările! Acest gest le provoacă stres și anxietate. 

Asta trebuie să înțelegi atunci când îți întorc capul sau își țin ochii 

întredeschiși, își apleacă urechile, cască sau își ridică o lăbuță. Cercetătorul 

canadian Stanley Coren, de la Universitatea din Columbia Britanică, care a 

studiat comportamentul câinilor atunci când sunt îmbrățișați afirmă că în 

acele momente, câinii se simt imobilizați și 

în pericol. Dacă vrei să-ți alinți prietenul, 

dă-i o bucățică din hrana lui preferată sau 

mângâie-l. 

2. Când ieși cu el le plimbare, fii 

conștient și de nevoia lui de a explora, de a 

afla lucruri noi: lasă-l să adulmece! 

Mirosul pentru câini este ceea ce este 

văzul pentru oameni. Un câine va găsi 

satisfacție în mirosirea unui trunchi de 

copac. Un cățel care se oprește să 

adulmece este ca un om care își citește ziarul. Deci, nu-l ține prea scurt din 

lesă în timpul plimbării: acest lucru le transmite faptul că ești stresat și le 

induce și lor o stare de neliniște. 

3. Cu toate că nu s-ar părea, cânilor le plac regulile stabilite de 

stăpânii lor! Un cățel de companie care face prăpăd prin casă se comportă 

așa fiindcă nu a fost avertizat de la început că nu are voie să o facă. 

Mâncatul și ieșitul afară la ore fixe sunt câteva lucruri care îl ajută să-și 

stabilească o rutină confortabilă. Este foarte important să-l ajuți să știe 

care îi sunt limitele. Fii atent și la comportamentul tău: schimbările și 

stresul stăpânului sunt aspecte care nu sunt pe placul câinilor. 
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Ana Maria Rusu, clasa a VII-a C 

 

MÂNCĂRURI TRADIȚIONALE DE CRĂCIUN PE 

MERIDIANELE GLOBULUI 

 
Dacă masa de Crăciun tradițională la români este bine cunoscută de toți, 

m-am gândit să vă „informez” în legătură cu preparatele tradiționale din alte țări 

de pe glob. Deci: 

 

MAREA BRITANIE: în această țară, masa de Crăciun se servește, de regulă, 

după-amiaza. Gospodinele prepară curcan sau gâscă cu stafide, dar și fripturi de 

porc și șuncă, cu sos de merișoare și garnituri de legume coapte sau gătite la 

aburi, dintre care nu lipsesc morcovii și varza de Bruxelles. Ca desert, se 

servește budinca cu prune – de obicei flambată înainte de a fi adusă la masă. Ca 

băutură, britanicii servesc cidru fierbinte 

cu mirodenii – tradiționalul Wassail. 

 

FRANȚA: rețetele de sărbătoare variază de 

la o regiune la alta. La Paris se consumă 

produse sofisticate, cum ar fi „pate de foaie 

gras” ( pateu din ficat de gâscă) și scoici, iar 

în Burgundia se consumă curcan cu castane. 

Printre preparatele franțuzești de Crăciun 

se numără butucul lui Crăciun („la buche de 

Noel”), o prăjitură de ciocolată și castane 

sub forma unui butuc, pâinea Calendeau și 

prăjitura celor trei magi ( 

„la galette des rois”) – o prăjitură care are 

ascuns în ea un bob de fasole, iar cel sau cea 

care îl găsește devine rege sau regină 

pentru o zi. 

 

ITALIA: în Ajun, se servesc preparate din 
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pește și legume. De Crăciun, se începe cu aperitivele tradiționale – mezeluri 

precum prosciutto – paste gnocchi, friptură de vită. Și italienii au un cozonac 

tradițional, panettone, preparat cu stafide și fructe confiate.Alte deserturi sunt 

gogoșile cu zahăr (struffoli) și fursecuri lunguiețe numite „degetele apostolilor” 

(dita degli apostoli). 

 

FINLANDA: preparatul-vedetă este șunca la cuptor glazurată cu muștar și 

servită cu garnitură de legume. Se mai servește carne în aspic, somon uscat și 

marinat cu ierburi aromatice, preparate pe bază de hering, tocănița din trei  

tipuri de carne, terciul de orez cu scorțișoară. Nu lipsește turta dulce și un 

preparat pe bază de morcovi, oraz, lapte și scorțișoară, numit Porkkanalaatikko. 

 

OLANDA: seara de Crăciun este atipică în această țară. Familia se adună în jurul 

unui grill electric și fiecare își pregătește ce dorește să mănânce: pui, vită, 

ciuperci, sparanghel, dovlecel. 

STATELE UNITE au multe preparate comune cu Marea Britanie, dar și cu 

Franța, Italia și Germania. Nu va lipsi de pe masa de Crăciun vurcanul la cuptor, 

fripturi de porc sau 

vită, piure și diverse 

salate. În Hawaii 

se servește pulpă de 

curcan în sos, în 

Virginia stridii și 

plăcintă cu șuncă, 

iar în Mexic tamales. 

Dintre 

preparatele dulci, 

tradiționale sunt 

plăcinta de dovleac 

și plăcinta de mere, precum și budinca  de prune, preluată de la englezi. 

Americanii obișnuiesc să pună în ea o monedă, care va aduce noroc celui care o 

găsește. Tradițională este și băutura numită eggnog – un lichior pe bază de lapte 

sau smântână, zahăr, ouă bătuta și rom sau whisky. 
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Nona Gheorghieși, clasa a VIII-a A, redactor-șef adjunct. 

 

CE CADOURI ȘI-AR DORI…EI? 

 

     Dragii mei, știți cum e... unii fac ani de relație iar unii fac ani de când sunt 

singuri...dar  acest articol nu   l-am scris doar pentru cupluri, cred că ce am de 

gând să vă prezint poate ajuta pe toată lumea. Vine perioada sărbătorilor  și 

vreți să îi faceți un cadou special lui/ei dar nu știți ce. În acest număr vă voi 

oferi idei pentru cadouri. 

 

Idei de cadouri pentru EA: 

    O carte - alege una care s-o ajute 

să-și dezvolte un hobby sau dintr-un 

domeniu de care este pasionată (ex. 

fotografie, desen, etc.), sau poți alege 

o carte motivațională. 

    O ramă foto - printează și o poză 

frumoasă cu ea, preferabil una în care 

să zâmbească sau o poză care să îi 

trezească amintiri plăcute. 

    Un accesoriu vestimentar - nu vei da niciodată greș cu o eșarfă / fular, 

mănuși, căciulă, având în vedere că  ne aflăm în sezonul rece. 

    O bijuterie - cercei, ceas, un medalion cu semnificație (ex: inițiala numelui ei, 

zodia sau unele corpuri cerești). Dacă nu-i cunoști foarte bine gusturile, alege 

ceva discret și simplu, nu are cum să nu-i placă. 

    O agendă deosebită - va aprecia foarte mult un astfel de cadou dacă îi place 

să scrie, are un jurnal sau este o persoană foarte organizată. Poți completa și cu 

un pix sau stilou special, poate chiar gravat cu numele ei. 

    O cană sau farfurie personalizată - chiar dacă pare un cadou simplu, cu 

mesajul și imaginea potrivită, o poate face să zâmbească în fiecare zi. 
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    Un tricou personalizat - la fel ca în cazul cănii, alege un mesaj personalizat, un 

desen amuzant, ceva motivațional, orice o reprezintă mai bine. 

    Haine - dacă nu te pricepi foarte bine la haine sau nu îi știi bine gusturile, 

alege ceva de casă: un hanorac, un pulover călduros, pantaloni de trening, 

pijamale etc. 

    Un parfum - alt cadou cu care nu vei da greș niciodată. Dacă o știi foarte 

bine , alege un parfum cu aromele ei preferate, sau un parfum cu arome care să îi 

reflecte personalitatea. 

    Produse cosmetice- dacă nu ai chiar nicio idee,  singura variantă cu care 

“teoretic” nu poți  eșua este asta. Totuși, 

depinde ce cosmetice folosește cel mai 

des ea, rujuri , farduri etc, și încearcă să 

îi achiziționezi ceva ce nu are. 

 

Idei de cadouri pentru EL: 

    O colecție cu muzica sau filmele 

sale preferate. Nu cred că vei da greș. 

    Oferă-i o fotografie cu voi doi. În 

mod sigur  îi va face plăcere să primească o poză cu voi și, în plus, se va gândi 

mereu la tine când se va uita la ea. Este un mod ușor de a-i arăta cât de mult 

înseamnă pentru tine. 

    Oferă-i o bijuterie gravată. Poate fi mai costisitor, însă dacă îi știi foarte 

bine gusturile și ești sigură că îi va plăcea, merită efortul. Îi poți lua un laț, o 

brățară sau chiar un ceas, iar pe spate poți scrie ori inițialele voastre, ori o data 

care să reprezinte o zi importantă în povestea voastră de iubire sau, de ce nu, 

chiar numele lui. 

    Accesorii de iarnă. Dacă știi că el are nevoie de o pereche de mănuși, de un 

fular călduros ori de o șapcă ori o căciulă cool de iarnă, transformă accesoriul 

vestimentar in cauză într-un cadou inspirat . 

    Șosete amuzante. Dacă este un tip cu un simț dezvoltat al umorului, cu 

siguranță s-ar amuza de un astfel de cadou. 

    O carte personalizată, intitulată „Ce îmi place la tine ”. Pentru tipii mai 

romantici, o carte personalizată în care să incluzi cele mai amuzante motive 

pentru care el este special, va deveni cel mai iubit cadou al său. Un astfel de 

cadou nu numai că e unic, dar îl va face să se simtă extrem de mândru de el 

însuși, atunci când îl va citi. 

     Cam atât pentru moment.  Eu sper că v-am ajutat  sau v-am inspirat (mie îmi 

convine oricum) și,  dacă aveți un subiect despre care credeți că ar fi bine să îl 

abordez, accept idei, sugestii sau orice.  
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Andrada Botezatu, clasa a VIII –a C 

 

TOATE ACELE LOCURI MINUNATE – Jennifer Niven 

 
O emoționantă poveste de dragoste despre o fată care 

învață să trăiască de la un băiat care vrea să moară.. 

Theodore Finch e fascinat de moarte și se gândește 

neîncetat la tot felul de modalități în care și-ar putea pune capăt 

zilelor. Violet Markey trăiește pentru viitor, numărând zilele 

rămase până la absolvire. 

Când Finch și Violet se întâlnesc pe marginea clopotniței 

de la școală, nu este clar cine pe cine salvează. Iar când devin 

parteneri într-un proiect de salvare a „Minunilor naturale” din 

statul lor, amândoi fac descoperiri mult mai importante: Finch 

poate fi el însuși numai alături de Violet, iar Violet numai alătuir 

de Finch poate uita de numărătoarea zilelor și poate începe să le trăiască. Însă, pe 

măsură ce lumea lui Violet crește, a lui Finch începe să scadă… 

Am plâns foarte mult la cartea asta. Pe lângă acțiunea genială, personajele sunt 

uimitoare. Este fără îndoială, un must-read pentru orice cititor de Young Adult.  

 

SCRISORI DE DRAGOSTE PENTRU CEI PLECAȚI – Ava 

Dellania 

 
Laurel alege să-i scrie lui Curt Cobain, fiindcă era cântărețul 

preferat al surorii sale May, și fiindcă a murit tânăr, întocmai ca și May. 

În curând, Laurel își face un obicei din a scrie unor oameni speciali care 

nu mai sunt, printre care Janis Joplin, Heath Ledger, Amelia Earhart sau 

Amy Winehouse.  

Treptat, scrisorile se transformă în jurnalul emoționant al unei 

adolescente care încearcă să facă față vieții de liceu, despărțirii 

dureroase a părinților ei, primei iubiri și, cel mai apăsător, pierderii 

surorii sale mai mari. 

Cartea asta m-a emoționat foarte mult și am citit-o pe 

nerăsuflate, pentru că scoate în evidență foarte multe probleme ale 

adolescenților din ziua de azi. Pe care toți ceilalți le ignoră. 
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David Arcip, clasa I A 

O POVESTE NUMITĂ „SPORTUL ALB” 

 

Numele meu este David Ioan Arcip și sunt elev 

în clasa IA. Pasiunea mea stă sub semnul sportului, 

mai precis al tenisului de câmp.  

Cel care mi-a deschis drumul către acest 

sport minunat a fost antrenorul meu, domnul Marcel 

Dascălu, care m-a remarcat la ora de educație fizică 

a doamnei profesor Daniela Moroșanu. A fost un 

moment interesant și care a declanșat o poveste ce 

a ocupat paginile ziarelor locale. 

Lucrurile au avut o evoluție firească, întrucât, 

după o primă participare la turneul de la Fălticeni din 

februarie 2017, după doar două luni de antrenament, 

nu am prins loc pe podium, dar, la următoarele 

competiții (Iași și din nou Fălticeni), am luat locurile 

II și III. Ulterior au fost organizate turnee în țară,  

la Roman, Iași, Bacău, Brașov și Galați, în cadrul 

cărora am obținut 21 de medalii, din care 17 doar cu locul I. Tot locul I l-am 

obținut și la cupa „Monitorul de Suceava”. 

În spatele acestor rezultate stau orele de antrenament pe care le fac de trei ori 

pe săptămână, cu precizarea că, în vacanța de vară m-am antrenat zilnic, iar 

peretele sufrageriei este partenerul meu neobosit în orice moment al zilei. Cele 

mai frumoase clipe pe care le-am trăit până acum în activitatea mea de mic 

tenismen au fost cele de Turneele Campionilor de la București și Brașov, 

desfășurate în decembrie 2017, pe care am reușit să le finalizez cu locul I pe 

podium.   

A fost copleșitor, atât pentru mine cât și pentru domnul antrenor și familia mea, 

să reușesc într-un timp atât de scurt o performanță atât de mare. Drept 

recompensă, am fost numit la „Cupa Moș Crăciun” din 23 decembrie 2017, 

„Sportivul Anului numărul 1 ”, titulatură care îmi face onoare, mai ales că am 

apărut în ziarele „Cronica de Fălticeni”, „Crai Nou” și „Monitorul de Suceava”, iar 

acum și în SMS MAGAZIN. 
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Sportul alb este pasiunea mea și îl voi practica cu mult drag în continuare, 

bucurându-mă de susținerea familiei și a antrenorului. 

 

PS: apropo de susținerea familiei: Eliza, sora mea, m-a ajutat să scriu cu 

diacritice, pentru că eu sunt abia în clasa I! 

 
 

 

 

Andra Fodor, clasa a VIII-a B 

 

 

TEST DE CULTURĂ GENERALĂ 

 

 
Distrează-te răspunzând la următoarele întrebări. Te poți verifica la pagina …., 

dar nu trișa! 

 

1. La Calafat, România are punct de legătură cu orașul bulgar: 

a). Ruse 

b). Vidin 

c). Silistra 

 

2. Fondatorul învățământului în limba română din Țara 

Românească, Gheorghe Lazăr, s-a născut în orașul: 

a). București 

b). Sibiu 

c). Avrig 

 

3. Prima atestare documentară a capitalei noastre, 

București, datează din anul: 

a). 1459 

b). 1549 

c). 1359 

 

4. Denumirea germană a orașului Brașov este: 

a). Kronstadt 
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b). Hermanstadt 

c). Schasbrich 

 

5. Râul Timiș străbate municipiul: 

a). Lugoj 

b). Timișoara 

c). Reșița 

 

6. La Drobeta Turnu-Severin s-a născut matematicianul: 

a). Gheorghe Țițeica 

b). Traian Lalescu 

c). Grigore Moisil 

7. Cel mai puțin populat oraș din  România este: 

a). Băile Tușnad 

b). Băile Herculane 

c). Băile Govora 

 

8. Capul lui Mihai Viteazul se află la mănăstirea Dealu din orașul: 

a). Craiova 

b). Alba Iulia 

c). Târgoviște 

 

9. La poalele Munților Gutâi se află orașul: 

a). Satu Mare 

b). Baia Mare 

c). Baia Sprie 

 

10. Muzeul Țării Crișurilor se ală în orașul: 

a). Arad 

b). Alba Iulia 

c). Oradea 

 

11. Stațiunea Rânca se află în județul: 

a). Gorj 

b). Brașov 

c). Constanța 

12. Basorelieful care înfățișează chipul lui Decebal sculptat în stâncă se află în 

apropierea orașului: 

a). Galați 

b). Orăștie 

c). Orșova  
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Theodora Ștefănescu, clasa a VIII-a A 
 

 

  BRAN, UN LOC PLIN DE LEGENDĂ 
 

 Localitatea Bran este o stațiune 

turistică aflată la doar 30 de Km de 

Brașov întinzându-se la poalele 

munților Bucegi, care veghează locul 

încă de la începutul vremilor. 

 Principalul obiectiv al stațiunii 

este castelul omonim  vizitat anual de 

mii de turiști, atât din țară cât și din 

străinătate, care vin să vadă așa zisa 

casă a domnitorului Vlad Țepeș, 

personajul Dracula din faimosul roman 

scris de irlandezul Bram Stoker. În 

realitate, Stoker nu s-a inspirat din istoria domnitorului valah în romanul lui, el 

doar a plasat acțiunea cărții in Munții Carpați   și nici Vlad Țepeș nu a avut prea 

multe legături cu castelul Bran, fiind doar odată întemnițat acolo pentru 2 luni. 

De altfel, în jurul  castelului și nu numai circulă multe legende cu privire la 

existența unor spirite malefice cunoscute ca și strigoi.   

În ciuda faptului că am vizitat această stațiune de nenumărate ori, 

continuă să mă impresioneze mereu cu dealurile frumoase, munții înalți și râurile 

cristaline, cu locurile  pline de istorie, tradiție și legende iar, în ultimii trei ani, 

locul îmi este și mai drag deoarece îmi amintește de toate prieteniile legate și 

toate momentele de neuitat petrecute în fiecare vară în tabăra „British Camp 

Bran”. 

Alte obiective turistice: 

*Muzeul Satului Brănean 

*Castelul Groazei- nerecomandat celor slabi de inimă 

*Muzeul Vama Medievală Bran- locul unde se află mobila originală din 

castel 

*Peștera Liliecilor 
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Teona Artenie, clasa a VIII-a A 
 

 TOAMNA ȘI ALIMENTAȚIA 

 

          Toamna este anotimpul care excelează la capitolul fructe și legume, pline 

de aromă, culoare și gust, dar și foarte necesare organismului pentru menținerea 

sănătății. Iată câteva dintre cele mai populare fructe și legume de sezon, precum 

și beneficiile lor imediate și pe termen lung. 
 

STRUGURII: au proprietăți depurative, detoxifiante, sunt energizanți, 

revitalizanți și cresc imunitatea 

organismului. Sunt numeroase studii care 

dovedesc implicarea lor în prevenirea 

diferitelor tipuri de cancer, cum sunt cel 

de plămâni, de esofag, de colon. Conțin 

vitaminele A, C, B1, B2, B3 și minerale – 

fier și potasiu. Unul dintre compușii 

conținuți, resveralolul, ajută la 

neutralizarea radicalilor liberi. Pentru noi, 

fetele, e bine de știut că sucul proaspăt 

de struguri ajută la menținerea tinereții 

pielii. Se pot face cure de struguri: consumați-i dimineața, pe stomacul gol, 

aproape o jumătate de kilogram, dar reduceți în tot acest timp consumul de 

făinoase și de dulciuri. 

 

PERELE conțin minerale cum ar fi fierul, fosforul, potasiul, precum și vitaminele 

A, B și C. Lor li se adaugă fibrele, enzimele și 

antioxidanții. Perele au acțiune laxativă, 

remineralizează, susțin funcționarea 

corespunzătoare a sistemului imunitar. De 

asemenea, combat stresul, astenia, oboseala, 

surmenajul și anemia. Perele trebuie să fie culese 

cu puțin timp înainte de a fi pe deplin coapte. 
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MERELE:  considerat „regele fructelor”, mărul este un „depozit” natural de 

fibre, vitamine (C, B), calciu, fosfor și potasiu. Ajută la remineralizarea 

organismului, la reglarea nivelului glicemiei, mențin elasticitatea vaselor de sânge, 

sunt detoxifiante și … ideale în curele de slăbire! De asemenea, reduc efectele 

poluării asupra organismului și previn bolile cardiovasculare. 

 

GOGOȘARII: deși mămicile 

noastre abia așteaptă să-i pună la 

murat pentru iarnă, pot fi 

consumați și în stare proaspătă, 

deoarece abundă în compuși 

benefici pentru sănătate. 

Excelează la conținutul de 

vitamina C, compus antioxidant 

care ajută la o mai bună absorbție a fierului, sunt o sursă importantă de vitamina 

A, vitamine din complexul B, calciu, potasiu și fosfor. Pigmentul care le dă 

culoarea roșie specifică, licopenul, este implicat în prevenirea unor tipuri de 

cancer. Consumul de gogoșari se recomandă persoanelor care suferă de ulcer, 

indigestie, astm și infecții pulmonare. 
 

 

 

DOVLEACUL completează bogăția de 

„medicamente” naturale ale toamnei. Este 

bogat în vitamine din complexul B, precum 

și C, E, K, conține seleniu, fier, mangan și 

fosfor. La acestea se adaugă fibrele și 

triptofanul, un aminoacid care ajută la 

formarea serotoninei – hormonul fericirii. 

Dovleacul întârzie îmbătrânirea, scade 

nivelul grăsimilor în sânge și îmbunătățește vederea. Poate fi consumat crud, în 

salate, copt sau în diverse preparate, cum ar fi plăcinta și supa. Ca să nu mai 

vorbim că poate fi și sculptat! 
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Tudor Cernăuțeanu, Ștefan Buta, clasa a VIII-a A 
 

     Outlast 2 este un joc video de groază, de supraviețuire , văzut din 

perspectiva personajului 

dezvoltat și publicat de Red 

Barrels pentru Microsoft 

Windows, PlayStation 4 și Xbox 

One pe data de 25 aprilie 2017. 

Este continuarea jocului video 

Outlast 2013 și prezintă 

aventurile unui jurnalist pe nume 

Blake Langermann, alături de soția lui, Lynn, care se deplasa în deșertul din 

Arizona pentru a explora uciderea unei femei însărcinate, cunoscută doar sub 

numele de Jane Doe. Blake și Lynn se separă  într-un accident de elicopter, iar 

Blake trebuie să-și găsească soția în timp ce călătorește într-un sat locuit de o 

sectă care crede că sfârșitul zilei este asupra lor. 

 GAMEPLAY 

     Outlast 2 este un joc de groază de supraviețuire, văzut din perspectiva 

personajului, ca și predecesorii să,i Outlast și Outlast: Whistleblower este o 

campanie pentru un singur jucător. Este situat în Arizona de Nord. Jocul 

continuă cu caracteristicile filmului de la primul joc. Jucătorul controlează 

jurnalistul de investigație Blake Langermann, care investighează o zonă rurală 

dărăpănată din Supai, în apropiere de marginea de vest a Platoului Colorado. 

Langermann nu se poate lupta decât în scenele „scripted”, ci trebuie să alerge și 

să se ascundă El poartă, de asemenea, ochelari, care limitează viziunea 

jucătorului dacă aceștia cad. Jucătorul poate să se ascundă, să alerge, să sară, să 

se plimbe, să alunece și să urce mai mult ca în primul joc și se poate ascunde în 

dulapuri, butoaie, paturi, piscine de apă, iarbă  înaltă, câmpuri de porumb și în 

interiorul caselor. Ei au un metru limitat de rezistență și trebuie să gestioneze 

cât durează să alerge, ca să nu epuizeze și să se miște mai încet. Langermann 

posedă numai o cameră video care are capabilități de vizionare pe timp de 

noapte, deși bateriile camerei video sunt, de asemenea, drenate atunci când se 

utilizează vizibilitate pe timp de noapte.  
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UN BRAD DE CRĂCIUN …  „INTELECTUAL” 
 

 

Delia Crăiță, clasa a VIII-a  

 

1. Luați cărțile pe care vreți să le folosiți și grupați-le în teancuri, după grosime. 

Fiecare nivel (strat) de cărți din brad va trebui să aibă aceeași grosime, că altfel 

vă veți trezi cu un brad strâmb, sau, mai rău, nu îl veți putea finaliza. Așadar, în 

fiecare teanc, puneți cărți de aceeași grosime. Ar trebui să aibă cât de cât și 

aceeași mărime, însă vă orientați voi pe parcurs cum le poziționați. 

2. Ideal ar fi ca înainte de a începe să așezați cărțile, să puneți ca bază o placă 

de pal sau orice altceva suficient de mare și de drept care să poată îndeplini rolul 

de suport.(1) 

3. Se așază primul nivel de cărți, adică baza. Înălțimea la care vreți să faceți 

bradul determină și numărul de cărți din primul nivel. Adică, dacă aveți multe 

cărți la dispoziție și vreți să faceți un brad de 1,8 metri de exemplu, în primul 

nivel ar trebui să puneți cam 8-10 cărți. Pentru acesta s-au folosit 5 cărți la 

bază. 

4. După primul nivel, urmează… ați ghicit, al doilea nivel :) Așezați-le de data asta 

intercalat cu cele din primul nivel.(2) 

5. Apoi continuați să așezați cărțile în straturi până sus, încercând să mențineți 

această așezare.  

6. Păstrați cărțile mici pentru partea de sus. 

7. Dacă observați că bradul e un pic strâmb, folosiți o carte subțire pentru a o 

insera pe undeva printre celelalte pentru a îndrepta bradul. 

8. Împodobiți bradul discret, cu un șirag de mărgele sau ceva similar. 

9. Înfășurați și instalația de luminițe în jurul bradului. 

10. La final, adăugați în vârf o stea, un con de brad sau ceva similar. 
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IARNA 

Ecaterina Grigorescu, clasa a V-a A 

 

 

     Zâna Iarnă va coborî curând 

     Ca să ne încânte, rând pe rând, 

     Cu nestematele ei minunate 

     De toți copiii așteptate. 

 

     Bujorii noi din obrăjori 

     Chicote mii din inimi vii, 

     Spectacol alb ce ne-nconjoară 

     Fac iarna dragă, iar și iară. 

 

     Iarna cerne cu fulgi deși 

     Adunându-se aleși, 

     Iar afară s-a format 

     Un covor imaculat. 

 

     Copiii alunecă pe derdeluș 

     Și uneori se prăvălesc pe ghețuș, 

     Fac oameni pufoși din neaua curată 

     Și se bucură de strălucirea toată. 
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Maya Ivona Peiu, clasa a VII-a C 

 

TENDINȚELE TOAMNĂ – IARNĂ 2017-2018 

 

Denimul din cap până  în picioare s-a reîntors în tendințe. Pentru o 

ținută double-denim, recomand o geantă maro cu franjuri în stil boho, care se va 

asorta de minune cu nuanțele de albastru din restul ținutei.  O noutate originală 

sunt dungile laterale sau de la poalele blugilor, din materiale care intră în 

contrast cu denimul.  

Bulinele și franjurile sunt din nou la modă, dar, atenție, bulinele trebuie să fie 

albe sau negre și franjurile foarte lungi. Materialele transparente sunt mai în 

vogă ca oricând.  

Sacoul oversized, negru, alb, în carouri sau în dungi este o piesă atât 

pentru zi cât și pentru seară. 

Cizmele lungi sunt piesa de încălțăminte cheie în acest sezon. Ca și imprimeuri, 

avem imprimeul leopard, care este categoric în top! 

Paltoanele și jachetele de pluș sunt piese foarte stylish și care au revenit în 

trend. Desigur, să nu uităm de gecile oversized, matlasate, care nu numai că sunt 

extrem de la modă, dar vă vor proteja și foarte bine de frigul iernii! Culoarea 

vedetă a sezonului este roșul.  
 

 

 

 

 

 



 

 
                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni   42 
  

 

 

Începând cu acest număr, colectivul de redacție te provoacă la 

un concurs. Dacă ești cu adevărat cititor pasionat al revistei, poți fi 

și premiat. Regulamentul concursului este simplu: răspunde la cele 

cinci întrebări, după ce citești cu atenție toate articolele, și adu 

răspunsul însoțit de numele, prenume și clasa în care înveți la sediul 

redacției. După validare, răspunsurile corecte vor fi introduse într-o 

urnă, iar câștigătorul va fi tras la sorți în cadrul unui careu la care 

vor participa toți elevii școlii. Premiul va fi, desigur, o carte, cu 

dedicație din partea „SMS MAGAZIN”. 

Iată care sunt întrebările:  

1. Câți elevi au obținut  premii și mențiuni la Concursurile Școlare 

Internaționale în ultimii cinci ani? 

2. Ce se ascunde în prăjitura celor trei magi? 

3. Ce împărat roman a contribuit la apariția calendarului iulian? 

4. Ce minerale și vitamine conțin perele? 

5. Ce activitate deosebită au organizat elevii școlii în colaborare 

cu Consiliul Județean Suceava în vacanța de vară? 

 

Sperând că veți răspunde la provocare, vă dorim lectură plăcută și 

succes la tragerea la sorți! 
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Istoria calendarului 

Bogdan Todică, clasa a VIII-a B 

 

Originea cuvântului „calendar” provine din termenul latin calendarium, care 

înseamna „registru contabil”. Acesta, la rândul său, este derivat din cuvântul mai vechi 

„calendae”, adică prima zi a lunii romane, ziua în care toate sărbătorile, evenimentele 

oficiale și zilele de târg ale lunii respective erau anunțate în piața publică. 

Calendarul hebdomadar, stabilit pe baza observării fazelor lunii, datează din 

mileniul al II-lea î.Hr. Unii astronomi îl datează chiar în anul 4228 î.Hr., când egiptenii au 

adoptat calendarul vag, stabilit pe baza unui an de 12 luni (de câte 30 de zile divizate în 

decade), cu cinci zile complementare. Periodic erau adăugate zile suplimentare, pentru a 

compensa pierderile acumulate și pentru a face ca răsăritul lui Sirius, care marca începutul 

creșterii apelor Nilului, să se producă pe 19 iulie. Anul era împărțit în trei anotimpuri de 

câte patru luni. 

Babilonienii foloseau un calendar lunar de 12 luni care aveau, alternativ, câte 29 și 

30 de zile. O lună suplimentară, uneori două, erau adăugate periodic anului obișnuit pentru 

a compensa abaterile acumulate față de anul solar. 

Odată cu întemeierea Romei, în 753 î.Hr., Romulus a adoptat anul etrusc de 304 

zile, împărțit în zece luni: mars, aprilis, maius, junius, quintilis, sextilis, september, 

october, november și december. Pentru a obține coincidența cu anul tropic, regele 

roman Numa Pompilius (714-671 î.Hr.) a adăugat anului lunile januarius și februarius și, 

din când în când, o lună intercalară, mercedonius, care cuprindea alternativ 22 și 23 de 

zile. Astfel, la fiecare patru ani, calendarul era în concordanță cu poziția soarelui. Timp 

de secole, inserția lunii intercalare și durata ei au fost hotărâte de pontifi, care uzau de 

această putere pentru a amâna achitarea datoriilor, pentru a prelungi mandate, pentru a 

grăbi numirea în funcție a magistraților etc. 

Pentru a pune capăt acestei stări de 

lucruri, Iulius Caesar l-a chemat de la Alexandria pe 

astronomul Sosigene  și, cu concursul acestuia, a 

promulgat în anul 46 î.Hr. o reformă profundă, care a 

dus la ceea ce va fi numit mai târziu calendarul iulian. 

Durata medie a anului fiind de 365 de zile și 6 ore, la 

trei ani obișnuiți de 365 de zile corespundea un al 

patrulea, de 366 de zile. Calendarul lui Caesar elimina 

luna marcedonius, iar anul începea la 1 ianuarie; fiecare 

dintre cele 12 luni avea 30 sau 31 de zile, cu excepția lunii februarie, care avea 29 sau 30. 
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Datorită complexității sale, reforma i-a tulburat profund pe romani, încât anul în 

care a fost aplicată a intrat în istorie cu numele de anul confuziei (a numărat 445 de 

zile!). Mai mult, pontifii au interpretat eronat calculele lui Sosigene și, în loc de a declara 

bisect un an pentru trei ani obișnuiți, au făcut-o cu fiecare al treilea an. 

Octavian Augustus, succesorul lui Iulius Caesar, a rectificat eroarea în anul 8 

î.Hr., decretând că timp de 12 ani nu vor fi zile bisecte. El a realizat și alte reforme: 

lunile quitilis și sextilis au fost numite iulius (iulie) și augustus (august), în cinstea lui 

Iulius Caesar și a lui Augustus însuși. Pentru ca egalitatea să fie perfectă, Augustus a 

adăugat la luna „lui” o zi luată de la februarie. 

În anul 321, împăratul Constantin a înlocuit împărțirea în calende, ide și none prin 

săptămâni de câte șapte zile. 

De-a lungul secolelor s-a acumulat un decalaj pronunțat între anul solar și 

calendar, pentru că anul adoptat de Iulius Caesar dura 365 de zile și 6 ore, pe când anul 

tropic este de 365 de zile, 5 ore, 48 minute și 6 secunde. Anotimpurile nu mai coincideau 

cu datele, ceea ce va avea drept urmare o întârziere considerabilă a datei Paștilor. De 

aceea, savanții și reprezentanții bisericii, printre care Roger Bacon și cardinalul Pierre 

d’Ailly, au cerut o reformă a calendarului. 

Papa Grigore al XIII-lea, sfătuit 

de matematicieni și astronomi, a adoptat 

în 1582 calendarul gregorian, realizat sub 

conducerea astronomului italian Lodovico 

Lilio. Durata anului era de 365 zile, 5 ore, 

49 minute și 12 secunde; apoi, pentru a 

suprima câte trei ani din patru în patru 

secole, au fost socotiți bisecți toți anii 

divizibili cu patru. Pentru a compensa 

abaterile acumulate, au fost suprimate 10 

zile în momentul intrării în vigoare a 

reformei (lui 4 octombrie 1582 i-a urmat 

15, 4 fiind joi, iar 15, vineri). 

Italia, Franța, Portugalia și Spania 

au adoptat imediat calendarul gregorian, 

însă Anglia și coloniile sale, inclusiv cele din America de Nord, nu au trecut la noua 

versiune decât în 1752. Mai multe țări au început să folosească noul stil de evidențiere a 

unui an în secolul al XX-lea: China, în 1912; Bulgaria, în 1915; Turcia și Uniunea Sovietică, 

în 1917; România și Iugoslavia, în 1919; Grecia, în 1923. Până la adoptarea noului calendar, 

toate aceste șapte țări rămăseseră în urmă față de restul lumii cu 13 zile. 
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David Tofan, clasa a VIII-a A 

 

u încape îndoială că pasărea Moa a fost cunoscută de om, deoarece 

odinioară a constituit chiar una din principalele surse de hrană pentru 

maorii din Noua Zeelandă, Întrebarea al cărei răspuns este aproape 

imposibil de găsit este când a dispărut 

moa - dacă într-adevăr așa s-a întâmplat. 

     Cea mai mare specie de Moa este 

cunoscută oamenilor de știință ca 

Dinornis, conform oaselor descoperite. 

Avea aproximativ 3.6 m înălțime-pe 

jumătate cât un stuț și mult mai masiv. 

Cea mai mică  era Anomalopteryx, aproape 

la fel de mare ca un curcan. În 1773, când 

căpitanul Cook a ajuns în Noua Zeelandă, 

localnicii nu i-au spus nimic de vreo pasăre 

gigantică. Nici exploratorilor care au sosit 

după el nu le-a fost menționat acest animal, așa că, în1839, cînd au fost găsite 

niște oase fosilizate, s-a presupus că erau ale unei păsări demult dispărute. 

       Acestea sunt consecințele când, de prea multe ori, sunt ignorate povestirile 

și superstițiile localnicilor. În anii 1830, J. Polack a făcut comerț cu maorii din 

Insula de Nord, ascultând astfel și legendele acestora. El povestea: „Localnicii 

mi-au spus că în vremurile de demult existau păsări foarte mari, dar lipsa hranei, 

precum și ușurința cu care puteau fi prinse au dus la dispariția acestora din zona 

respectivă. Sunt convins, datorită multor mărturii ale locuitorilor, că încă mai 

există această pasăre în regiunile insulei unde nu a ajuns nicodată vreun om.” 

      În aceeași perioadă, preotul W. Williams, un misionar aflat în Insula de Sud, 

scria: „Am auzit de la localnici despre  un animal sau o pasăre monstruoasă care 

seamănă cu un cocoș domestic imens, cu diferența că are o față ca de om. 

Trăiește într-o peșteră din munți și, dacă vreun om se apropie de adăpostul 

acestei creaturi minunate, va fi în mod sigur călcat în picioare și omorât de către 

aceasta.”  

N 
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Începând cu acest număr, dăm posibilitatea cititorilor să publice în paginile revistei un 

articol despre ce îi interesează / pasionează… Pentru început, Rareș Șularu, din clasa a 

VIII-a B. 

 

HONDA CIVIC 
 
 Probabil că toți pasionații de mașini au auzit 

de renumitele Honda Civic.  Din 1972 și până în 

prezent, cei de la Honda au scos pe piață modelele 

Civic. Ele au devenit foarte renumite de abia de la 

a 5-a generație de Civic, in anul 1991.   

Sunt sigur că acum vă gândiți: „ Dar, de ce?’’ . Răspunsul este: MOTORIZAREA. 

În acel an, cei de la Honda au inventat noua tehnologie V-TEC.  

V-TEC-ul este, de fapt, o axă cu came care are două rânduri de lobi. Dincolo de o 

anumită turație, se folosesc lobii care aduc performanțe la turații mari, iar sub această 

turație, lobii care aduc performanțe optime la turații mici. Practic se schimbă momentul 

în care se deschid si închid valvele pentru a obține maximul de performanță și in turații 

scăzute și ridicate. In mod clasic, dacă 

au axă cu came pentru turații mari, 

pierzi performanțele la turații joase si 

viceversa. V-TEC-ul anulează aceste 

neajunsuri, motorul având practic 2 axe 

cu came, și pentru turații ridicate, și 

pentru joase.  

 V-TEC – ul se „declanșează’’ de la 6000 RPM, mașinile având „redline-ul’’ de la 

8000/8500 RPM până la 10000 RPM. Benzinarele normale au de la 7000 RPM până la 

8000 RPM. 

De asemenea, când V-TEC-ul se „declanșează’’, mașina își schimbă considerabil 

sunetul motorului, acesta devenind mai agresiv. De aici vine și vorba englezească , „V-

TEC JUCT KICKED IN YO’’, care nu are o traducere exactă în limba româna. 

Bineînțeles că motorizarea nu este singurul lucru care a 

cauzat „explozia’’ în vânzarea Civic-urilor, deoarece mai există și 

alte mașini japoneze cu motorizări… să zicem interesante, cum 

ar fi legendara Toyota Supra, cu motoare 2JZ.  

 De asemenea, partea mecanică la Civic-uri este 

foarte durabilă, mai ales cutiile de viteze. Și motoarele sunt 

durabile, fiind neapărat să le „forjezi’’ puțin cu un Stage 2, sau 

un Stage 3, având în vedere că sunt făcute pentru asta. 
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI: 

 

Elevi care au obținut media semestrială 10 (zece):  

1. Aaniței Daria, clasa a VI-a A 

2. Bîrzu Maria Ștefania, clasa a VII-a C 

3. Filip Marciana, clasa a VII-a C 

4. Gheorghieși Nona, clasa a VIII-a A 

5. Întorsură Sara, clasa a VI-a A 

6. Maftei Andreea, clasa a VI-a A 

7. Maxim Irina, clasa a VI-a A 

8. Murariu Ana, clasa a VII-a C 

9. Pistninciuc Ștefania, clasa a V-a A 

10.  Stofor Elena, clasa a VII-a C 

11.  Ștefănescu Theodora, clasa a VIII-a A 

12.  Tcaciuc Antonie, clasa a VII-a C 

13.  Tofan David Dimitrie, clasa a VIII-a A 

 

Elevi calificați la etapa județeană a Olimpiadelor școlare, le căror etape locale au 

avut deja loc: 

1. Bucatariu Beatris, clasa a VII-a C, cultură civică 

2. Filip Marciana, clasa a VII-a C, biologie 

3. Murariu Ana, clasa a VII-a C, biologie 

4. Peiu Maya, clasa a VII-a C, cultură civică 

5. Tofan David, clasa a VIII-a A, limba engleză 

 

SUCCES ȘI LA VIITOARELE CONFRUNTĂRI! 
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Cum se face?, Delia Crăiță Pag. 38 

Comoara din suflet, Ecaterina Grigorescu Pag. 39 

Moda și noi, Maya Peiu Pag. 40 
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Rubrica de știință, Bogdan Todică Pag. 42 

SMS paranormal, David Tofan Pag. 44 
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Răspunsuri test de cultură generală: 1=b; 2=c; 3=a; 4=a; 5=a; 6=a; 7=a; 8=c, 0=b; 10=c; 11=a; 12=c. 
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COLECTIVUL DE REDACŢIE: 
 

 

Redactor-șef: Theodora Ştefănescu, clasa a VII-a A 

Redactor-șef adjunct: Nona Gheorghieşi, clasa a VII-a A 

Secretar general de redacție: Marciana Filip, clasa a VI-a C 

Fotoreporter: David Tofan, clasa a VII-a A 

Tehnoredactor: Bogdan Todică, clasa a VII-a B 

 

Redactori-responsabili: 

 Andrada Botezatu, clasa a VII-a C, Fișa de lectură 

 Delia Crăiţă, clasa a VII-a A, Cum se face? 

 Andra Fodor, clasa a VII-a B, Distrează-te! 
 Denisa Mitache, clasa a VII-a A, Doctor SMS 

 Cristina Munteanu, clasa a VI-a C, Știați că…? 

 Maya Ivona Peiu, clasa a VI-a C, Moda și noi 
 Flaviana Pricop, clasa a VI-a C, Comoara din suflet, Lecția de romantism 

 Arianna Radu, clasa a VII-a A, Vă ținem la curent (cărți, filme, muzică) 
 

 

 

Au colaborat: David Arcip, clasa I A, Eliza Arcip, clasa  a VI-a A, Teona Artenie, clasa a 

VIII-a A, Ștefan Buta, clasa a VIII-a A, Tudor Cernăuțeanu, clasa a VIII-a A, Iustina 

Pintilie, clasa a VIII-a B, Ana Maria Rusu, clasa a VI-a C, Ștefan Stan, clasa a VIII-a A, 

Rareș Șularu, clasa a VIII-a B, Nicholas Tudose, clasa a VIII-a A 

 

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

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

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

 

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

română 
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