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ȚARA MEA, LIMBA MEA, ȘCOALA MEA! 

 
         Sunt Karina Ioana Robu, am 12 ani și sunt româncă! De aici începem: 

 

          Dis de dimineață mă trezesc: luni, marți, miercuri, joi, vineri…Uitați-vă la 

mine: îmbrăcată, pieptănată, mama mi-a dat să mănânc, așa că îmi fac cruce și …  

unde credeți că plec? LA ȘCOALĂ! 

          Apropo, ce înțelegeți voi prin cuvântul ȘCOALĂ? La ce vă gândiți când 

auziți școală? Ei bine, eu când zic ȘCOALĂ, mă gândesc la colegi, profesori, 

lucruri noi, lucruri vechi, drepturi, îndatoriri, adică la a doua mea familie. Vă 

întrebați de ce „a doua mea familie”? Pentru că, deși ne mai certăm, deși o mai 

pățim, cum se mai întâmplă în familie, ne împăcăm, ne trec supărările… Iar școala 

mea este în orașul meu, Fălticeni, în județul meu, Suceava, în țara mea, România! 

          Aici m-am născut, și eu, una, mă mândresc cu ȚARA MEA. Este, pentru 

mine,  cea mai frumoasă și cea mai bogată dintre toate țările lumii. Și mai cred că 

limba română este cea mai frumoasă și cea mai dulce dintre toate! Orice s-ar 

întâmpla, orice ar încerca sau ne-ar putea lua nouă dușmanii, limba pe care o 

vorbim nu ne-o poate lua nimeni, oricât ar încerca! Așa am învățat acasă și la 

școală, în LIMBA ROMÂNĂ! 

          Continuând: uneori stau și mă gândesc, unde m-am întâlnit în ziua X, la ora 

Y, cu prietenii mei: în casa lor, într-a mea, sau la școală? (sigur  însă că în 

Fălticeni, România!). Problema este că nici nu mai țin minte! Când îi văd, îi întreb 

(sau cum spun eu, „îi interoghez”) : „Unde? Când?” Și îmi dau seama că noi, toți 

copiii din clasele pregătitoare, I-IV, V-VIII, trebuie să ne întâlnim undeva. V-ați 

dat seama unde? Nu? Hai să vă spun eu de data asta: toți ne întâlnim LA 

ȘCOALĂ, în sălile de clasă, în sala de sport sau la bibliotecă! Adică în orașul meu, 

în județul meu, în țara mea. Și cum comunicăm între noi? Ați ghicit de data asta: 

în limba română! 

Încă suntem copii de școală. Copilăria este cea mai frumoasă vârstă și nu 

încercați să o ratați maturizându-vă prea repede. Vrem să fim NOI și când 

suntem mici. Unii vor să rămână mereu mici, dar nu se poate. Însă, chiar dacă am 

crescut, în fiecare parte a vieții vom avea mereu de învățat câte ceva: de ce 

unora le e rușine să recunoască că sunt români? De ce li se pare că în engleză 

cuvintele sună mai bine? 

Până la urmă, dacă gândim logic, trăim între aceste hotare de peste 2000 

de ani, în limba română ne spunem rugăciunea, de la conducători ne cerem, în 

românește, drepturile. Eu zic așa: avem un drept pe care nu trebuie să ni-l cerem 

nimănui – să ne iubim țara și să avem grijă de ea! Că dacă noi nu o facem, atunci 

cine? Străinii? Stați calmi, unii ar accepta bucuroși, dar EU mi-am propus să am 

grijă de țara și de limba mea, și sunt convinsă că și voi!  



 Nr. 12, serie nouă, semestrul  I, 2018-201  3 

 

 

 

 

100 DE ANI DE ROMÂNIA! 
 

 Ovidiu Moroșanu, profesor doctor în istorie, directorul școlii 

 

 

          Contextul european în care a 

avut loc Marea Unire de la 1 

decembrie 1918 a fost frământat de 

multe evenimente: izbucnirea Primului 

Război Mondial în 1914 și Revoluția  

Rusă din 1917 au marcat evoluția 

politică, economică și socio-culturală 

pe continentul nostru. La moartea 

regelui Carol I, unchiul său, 

Ferdinand devine rege al României, pe 

11 octombrie 1914. România alesese 

neutralitatea, dar în 1916, Consiliul de Coroană a decis intrarea țării noastre în 

război alături de Antantă. Inițial, datorită numărului mic de ostași și  slabei 

dotări  armata s-a retras din Transilvania, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, iar 

după ce bolșevicii au semnat cu germanii o pace separată (Tratatul de la Brest-

Litovsk), România, complet izolată, a fost nevoită să accepte condițiile umilitoare 

ale Păcii de la București (1918). 

          Marea Unire este indisolubil legată de personalitatea regelui Ferdinant și 

a reginei Maria, care au dat dovadă de cel mai profund devotament față de țară, 

și a cuprins mai mulți pași.  

          Prima provincie care s-a unit cu România a fost Basarabia. Pe fondul 

dezintegrării Imperiului rus, s-a format Partidul Național Moldovean, care a 

coordonat acțiunile privind obținerea autonomiei, astfel că, la 27 martie 1918, 

Sfatul Țării, format din reprezentanți ai tuturor naționalităților, a adoptat cu 

majoritate de voturi, decizia Basarabiei de a se uni cu România. 

          Situația românilor din Bucovina se deteriorase simțitor, în contextul 

prăbușirii Imperiului Austro-Ungariei. La inițiativa lui Iancu Flondor și a lui 

Sextil Pușcariu, s-a convocat la 14/27 octombrie 1918, Adunarea 

reprezentanților populației românești din provincie. Adunarea a adoptat o 

moțiune prin care era proclamată unirea Bucovinei cu teritoriile locuite de români 

din Austro-Ungaria și a fost înființat Consiliul Național, sub președinția lui Iancu 

Flondor, iar la 15/28 noiembrie 1918, la Cernăuți, în Congresul General al 
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Bucovinei, s-a votat cu o majoritate zdrobitoare, „unirea necondiționată, pentru 

vecie, a Bucovinei în vechile ei hotare cu Regatul României.” 

          În Transilvania, anul 1918 aducea un nou impuls mișcărilor unioniste. 

Consiliul Național Român Central (constituit la 30 octombrie/12 noiembrie 1918) 

era forul central al luptei românilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș 

pentru unire. În contextul prăbușirii Imperiului Austro-Ungar, Consiliul Național 

a înființat Consiliul Militar, care avea misiunea de a păzi obiectivele importante. 

Adunarea Națională de la Alba Iulia, reunită la 1 decembrie 1918, numărând 

peste 100.000 de oameni veniți din toate zonele Transilvaniei, a votat Rezoluția 

Adunării Naționale de la Alba Iulia, care a reprezentat, de fapt, votarea unirii 

tuturor românilor din Transilvani, Banat, Crișana și Maramureș cu România. Așa a 

prins contur visul de veacuri al românilor! Regele Ferdinand declara, în discursul 

de primire a delegației Marelui Sfat Național de la Alba Iulia: „Ne-ați adus nu 

numai dorul împlinit al câtorva milioane de suflete, ne-ați adus inimile lor”. 

          Conferința de pace de la Paris (1919-1920) a recunoscut dreptul 

popoarelor la autodeterminare, implicit acțiunile unioniste ale României. Prin 

Tratatul de pace de la Saint-Germain-en-Laye, Austria renunțat la toate 

drepturile asupra Bucovinei în favoarea României. Prin tratatul cu Bulgaria de la 

Neuily sur Seine, granița dintre cele două țări rămânea cea din 1913. Prin 

Tratatul de la Trianon, Ungaria a recunoscut granița cu țara noastră pe linia 

Szeged-Borș-Carei și apartenența Transilvaniei, Maramureșului, Crișanei și 

Banatului la România. Prin Tratatul de la Paris (1920), semnat de România cu 

Marea Britanie, Franța, Italia și Japonia, era recunoscută unirea Basarabiei cu 

România. Țara noastră și-a mărit suprafața de la 138.000 de kilometri pătrați 

(1915) la 295.049 km. pătrați în 1918. 

          Pe 15 octombrie 1922, în Catedrala de la Alba Iulia, Ferdinand I  a fost 

încoronat rege al tuturor românilor, alături de regina Maria. 
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Ziua Europeană a Limbilor, 26 septembrie 2018, în 

Cabinetul de Limba Franceză : 

 

  

      Ziua Internațională a Mării 

Negre - 31 octombrie 2018, clasa  

a VI-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua Ștafetei – acum decid eu! - noiembrie 2018 

 

          „Îmi place croitoria !” 
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„O coafez pe Doamna de mate!” 

            „Vreau să fiu avocat!” 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

„Cum îmi stă educatoare?”       „Voi fi învățătoare!” 
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„Sunt bun de mecanic auto ?” 

      „Medicii ne salvează !” 

 

 

„Am putea vinde flori”   …   „sau produse alimentare” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campania împotriva traficului de persoane, octombrie-

noiembrie 2018 
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„ZILELE ȘCOLII” -  17 – 29 noiembrie 2018 

 

CONCURSUL „MISS LIZUCA” 

 

 

Au participat „Lizuci” din toate grădinițele și școlile orașului! 
 

 

Spectacolul festiv, 29 noiembrie 2018 

 

Noi pe scenă…..                                    … publicul în sală ! 
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Am preparat prăjituri, le-am „licitat” și am strâns bani pentru o colegă în 

suferință! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestări dedicate zilei de 1 DECEMBRIE 

 

L-am sărbătorit pe Eminescu și, prin El, cultura română 
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DE CRĂCIUN…  AM COLINDAT ! 

…la Primărie….                                 …și la Concursul Județean„Colind de Crăciun” ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

În vacanță am fost și la munte… 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul l-am încheiat cu implicarea în Campania R.E.S.P.E.C.T. 

 

(fotografi de ocazie, elevii școlii, prea mulți pentru a fi numiți, dar le mulțumim tuturor!) 
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DESPRE KARATE ȘI DESPRE MINE 

 
Andreea Atomi, clasa a VI-a A  

 

          Bună, sunt Andreea Atomi din clasa a VI-a A și ă voi mărturisi care este pasiunea 

mea și cum s-a dezvoltat.  

          De mică adoram mișcarea. Până la vârsta de 7 ani, am practicat înotul, baletul și 

dansul modern. Într-o zi, era 13 martie acum cinci ani, tata m-a întrebat dacă nu vreau 

să încerc ceva nou, dar nu mi-a spus ce până seara, când m-am trezit în fața sălii de 

sport a Școlii Gimnaziale „Ion Irimescu”. Am intrat tăcută: înăuntru erau mulți copii, 

dintre care unii îmbrăcați în niște costume negre. Am rămas la primul antrenament; la 

final, eram epuizată, dar convinsă că asta e ceea ce-mi doresc. 

          După un an, aveam deja centura albă cu doi capi roșii. Pe 24 martie (un an și 9 zile 

de la primul contact), am luptat cu 15 grupe de la alte cluburi timp de trei ore. Am dat 

ce aveam mai bun în mine … și din nou locul I. Când am coborât de pe podium, am început 

să plâng de bucurie. 

          La doi ani de la acel campionat aveam deja 4 capi roșii și a urmat examenul pentru 

centura violet. Am luat examenul cu cel mai mare punctaj: 60. În iarna asta am făcut și 

câte 4 antrenamente pe zi, cu pauze între ele, voiam și un cap albastru și eram cea mai 

bună din grupă!  

          În prezent, după cinci ani de succese … 

„locale”, mă pregătesc pentru Campionatul 

Internațional de la Iași. Nu vă temeți! Știu că voi 

câștiga. 
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ PE MAPAMOND 

 

TRADIȚII DE MOȘ NICOLAE ÎN EUROPA 

 
          Sfântul Nicolae s-a născut în a doua jumătate a secolului al III-lea în orașul 

Patara din Asia Mică. A rămas orfan de timpuriu și și-a împărțit averea rămasă de la 

părinți săracilor. Lui îi sunt atribuite numeroase fapte bune și miracole, fiind considerat 

sfânt chiar din timpul vieții. Obiceiul de a dărui, cu ocazia sărbătorii de Moș Nicolae 

datează din secolul al XII-lea. În țara noastră, copiii își curăță ghetuțele și, pe 6 

decembrie dimineața, își caută nerăbdători cadourile (dacă au fost cuminți, că dacă nu… 

nuielușa!) Iată ce primesc copiii din alte țări ale continentului: 

 În Germania, cei cuminți primesc daruri în ghetuțe, iar ceilalți, cartofi, nuielușe 

sau cărbuni încinși. Seara, se lasă lângă ghetuțe, morcovi pentru caii Moșului. 

 În Franța, la putere sunt dulciurile: se primesc mai ales turtă dulce și ciocolată;  

Moșul este așteptat cu un pahar de vin, iar caii cu morcovi. 

 În Italia, cei mici îi lasă lui Moș Nicolae scrisori cu dorințele lor, iar în locul lor 

găsesc a doua zi daruri. 

 În Olanda, copiii știu că moșul bun vine din Spania, pe mare și că are un ajutor, pe 

Petre cel Negru, împreună cu care împarte darurile. Dacă micuții de pe lista lor 

apar drept neascultători, vor fi duși în Spania. 

 În Austria, Moș Nicolae este reprezentat ca un bătrân îmbrăcat ca un episcop, 

care are o carte în care sunt trecute faptele copiilor. 

 În Slovenia, copiii își lasă încălțămintea afară, în fața ușii: vor găsi dulciuri, 

fructe, jucării sau … cenușă și cărbuni încinși! 
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PERSONAJE NEOBIȘNUITE ALE SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 

Mari Lwyd este o iapă gri, întâlnită în Țara Galilor. Asemănătoare cu capra de 

pe la noi, este confecționată dintr-un craniu de cal atașat unui băț, care este 

acoperit cu un cearșaf sub care se ascunde cea 

ce o mânuiește. Mari Lwyd și însoțitorii ei ajung 

în fața unei case și are loc o „confuntare” 

rimată, și apoi intră în case, ca aducătoare de 

noroc. 

 

 

Krampus este un personaj cu înfățișare fioroasă, 

întâlnit în Austria, Elveția, Olanda și Belgia, care își face apariția cu o noapte înaintea lui 

Moș Nicolae, pentru a pedepsi copiii obraznici. Costumul lui este înfiorător: o mască din 

lemn, blană de oaie și coarne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petre cel Negru sau Zwarte Piet este un personaj 

olandez, care îl însoțește pe Moș Nicolae (Sinterklaas) de 

prin anul 1850. Este îmbrăcat în costum medieval, are fața 

vopsită în negru și poartă o perucă afro. Unii consideră că 

amintește de vremurile în care Olanda exploata sclavi. 

 

Gryla și flăcăii Yule apare în Islanda. Ea este o femeie trol din mitologia 

scandinavă, o creatură fioroasă cu o pisică la fel de îngrozitoare. Gryla pune copiii 

obraznici în sac pentru a-i mânca mai târziu. A adus pe lume 13 fii. Cu 13 zile înainte de 

Crăciun, copiii pun sub fereastră un pantof: dacă 

unul dintre fii Yule va găsi pantoful, va pune în el 

dulciuri în cazul în care copilul a fost cuminte în 

ziua respectivă, sau un cartof putred, dacă a fost 

rău. 
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Befana este „italiancă”. Se spune că a fost 

anunțată de cei trei magi de nașterea lui Iisus, dar 

inițial a refuzat invitația lor de a urma Steaua 

alături de ei. Când s-a răzgândit, pierduse Steaua 

și, de atunci, colindă din casă în casă în speranța că 

îl va găsi pe Pruncul Sfânt, lăsând copiilor cadouri.. 

Pe masă i se lasă mâncare și vin, iar pe pragul casei 

se presară fân pentru măgarul ei. 

 

 

 

„POVESTE DE CRĂCIUN” pusă în scenă de elevii 

clasei a VI-a A, profesor Maria Axinia 

 
          În anul 746 de la întemeierea Romei, Cezarul Augustus a cerut un 
recensământ. Pentru a împlini porunca, Iosif și Maria, care era însărcinată, căutau un loc 
de găzduire în Bethleem, dar au fost alungați cu răutate de un om pe nume 
Crăciun…Soția acestuia i-a adăpostit în peștera din spatele casei. O stea mare strălucea 
puternic deasupra peșterii. Și Maria a născut. Magii au venit cu daruri sfinte: aur, 
smirnă și tămâie… Toți s-au bucurat, iar îngerul i-a vestit lui Crăciun pedeapsa divină: 
pentru că a fost rău și nu l-a primit pe Pruncul Ceresc, să nu moară niciodată și, sub 
numele de Moș Crăciun, să meargă an de an în casele oamenilor pentru a aduce daruri 
minunate tuturor copiilor lumii.                                    
                                                                                                    Și toți s-au bucurat! 

 
 

(au consemnat, Ștefania Pistinciuc și Ecaterina Grigorescu) 
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CRĂCIUNUL ÎN CASA DE LA ȘCOALĂ 

 
 

     

 

          Școala este a doua noastră casă. Era deci firesc să ne bucurăm și să ne împodobim 

clasele în așteptarea lui Moș Crăciun. O scurtă plimbare  prin sălile de clasă  a făcut 

posibil materialul foto următor: 

 
Clasa pregătitoare SBS, 

 profesori Cecilia Baciu și Angela Corduneanu 

 

     

       Clasa a II-a B, profesor Simona Bejenariu 

 

Clasa a IV-a B, profesor Magda Țugui 

 

 

         Clasa a IV-a C, profesor Roxana 

Gherman 
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Clasa a V-a A, profesor Liviu Deleanu 

 

 

 

  Clasa a VIII-a B, profesor Gabriela 

Ștefănescu 

 

 

Clasa a VIII-a C, profesor Cristina Stoleriu 

 

 

 

 

Și brăduțul de la intrarea în școală. 

CRĂCIUN FERICIT TUTUROR! 
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DE ZIUA ȘCOLII, GÂNDURI CALDE… 

 
 

Un profesor… 
 
Ștefan Șofronariu, clasa a VIII-a C 

 
Un profesor e un zidar    
Mereu alături de noi,  
Mereu pe șantierul vieții 
Ca să înalțe oameni noi. 

Un profesor e un zidar 
Zidește ziua care vineri 

Și sufletul și inima 
La temelia noastră pune. 

Un profesor e un artist 
Ce modelează caractere 

El ceas de ceas și an de an 
Sădește forță și putere. 

 

Despre școală… 
 
Raluca Mărian, clasa a V-a A 

 
          Școala este locul în care toți elevii se regăsesc. Școala este locul în care ne 

petrecem o mare parte din zi, deci pot spune că școala este … serviciul unui copil. La 

școală învățăm lucruri noi și folositoare; profesorii ne dau sfaturi, ne învață, ne explică 

și se atașează de noi. Dacă învățăm, dacă suntem atenți la ore, totul va fi bine. 

          Școala este locul unde ne petrecem pauzele de muncă. Poate unii elevi se întreabă 

la ce sunt bune pauzele? Cred că sunt momente de odihnă pentru creier! 

          Privită în ansamblu, școala este locul unde copiii se pregătesc pentru viață: să 

devină adolescenți implicați, iar mai apoi adulți responsabili, capabili să înțeleagă 

enigmele acestei lumi, să-i deslușească tainele!  
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DESPRE SPORT ÎN GENERAL…ȘI ÎN PARTICULAR 

 
Alexandru Lungu, clasa a V-a A 

 

 

          Sportul reprezintă o activitate de natură fizică, activitate care îți poate influența 

stilul de viață, personalitatea unui om, poate proteja sănătatea și poate implica și 

competiția. Conceptul de sport ca o activitate ce implică abilitățile umane de bază, fizice 

și mentale, urmărește îmbunătățirea acestor abilități pentru a fi utilizate mai eficient și 

sugerează faptul că sportul este, probabil, la fel de vechi ca dezvoltarea inteligenței 

umane. 

          Există 39 de sporturi, printre care se numără alpinismul, crichetul, escalada, 

scufundările, parașutismul (ca să amintesc câteva la care, probabil, nu v-ați fi gândit din 

prima!) 

          În țara noastră, primele asociații sportive au fost înființate la mijlocul secolului al 

XIX-lea. Una dintre primele s-a numit „Societatea de dare la semn”. Apoi, în prima 

jumătate a secolului XX s-au extins sporturi precum boxul, ciclismul și mai târziu 

sporturile de echipă. În 1910 a fost înființat primul club de rugby în București, iar doi 

ani mai târziu a luat ființă, tot în capitală, Federația societăților sportive din România, 

fiind urmată de Comitetul Olimpic Român (1914). Prima instituție de învățământ superior 

în acest domeniu, Institutul Național de Educația Fizică și-a deschis porțile în 1923, în 

perioada dintre cele două războaie mondiale sportivii română obținând primele victorii șa 

competițiile internaționale. 

          În viața copilului, sportul oferă multe beneficii, nu doar la nivel de dezvoltare 

fizică armonioasă, ci și la nivelul socializării și al sănătății pe termen lung. Acest lucru îl 

susțin o mulți specialiști implicați în activități sportive pentru copii, antrenori de înot și 

karate, medici, nutriționiști, dar și părinți care au luat decizia să-și înscrie copilul la un 

club sportiv. 

          Pe primul loc în pasiunile sportive ale celor de vârsta noastră se situează fotbalul; 

grupe de mici fotbaliști se înființează încă de la 6 ani. Am auzit cu toții de Academia de 

fotbal a lui Hagi! Pe locul al II-lea se pare că se situează înotul., care poate fi practicat 

de la orice vârstă.  Potrivit specialiștilor, prin practicarea acestui sport, copiii își pot 

ameliora sau remedia unele probleme ale coloanei vertebrale, se dezvoltă musculatura, 

obținem o postură corporală corectă. Și știți ce am mai aflat? Cam 90% dintre cei care 

au învățat să înoate vor merge fără probleme și cu bicicleta!  
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OBSESIA GREUTĂȚII … DOAR O MODĂ? 
 

 

Isabella Cîrnăreasa, clasa a V-a A 

 

          Poate nu există o altă întrebare mai des pusă decât „De ce mă îngraș?”. Urmată, în 

top, bineînțeles, de „Cum să slăbesc?”. Avem conformații diferite: unii se îngrașă în zona 

abdomenului, alții pe coapse etc. ATENȚIE: locul unde stochează corpul grăsimea poate 

semnala un risc crescut de a ne pricopsi cu diverse afecțiuni. Grăsimea flască, 

subcutanată, e cel mai puțin dăunătoare, dar depunerile din jurul mijlocului pot ascunde o 

grăsime viscerală, care afectează organele vitale. Aceasta devine periculoasă dacă 

măsori mai mult de 80 cm. în talie (femeile) sau mai mult de 94cm. (bărbații). Aceste 

persoane sunt predispuse la hipertensiune, boli de inimă, diabet de tip II și mai multe 

tipuri de cancer. Atenție, deci, la greutate, nu doar pentru modă, mai ales pentru 

sănătate! 

          Fiecare organism reacționează altfel, atât la alimentație, cât și la exercițiile 

fizice. Creșterea în greutate poate fi și rezultatul dezvoltării masei musculare, ceea ce 

este minunat, dar … Creșterea în greutate poate deveni o problemă, o sursă de stres 

care duce la o încetinire  a metabolismului și favorizează îngrășarea. Oricum, la vârsta 

noastră, lucrurile nu sunt chiar așa de greu de ținut sub control. Iată câteva sfaturi: 

1. Atenție la ce mănânci! Știi cu siguranță ce bune sunt fructele și legumele, dar ce 

preferi la școală – să iei cu tine fructe sau să comanzi ceva de la Simos? 

2. Atenție când mănânci! Orele de masă trebuie să fie fixe și respectate, programul 

nostru încă ne permite. 

3. Atenție la dulciuri! Cele mai bune sunt cele de casă, dar… 

4. Atenție la somn! Chiar dacă pare ciudat, lipsa de somn poate favoriza depunerea 

de țesut adipos. Nici dormitul cu o sursă de lumină în casă nu face bine din acest 

punct de vedere. 

5. Acordă o atenție cel puțin egală produselor pe care le bei! Nu uita de apă și mai 

lasă sucurile din comerț! 

6. Mișcarea înseamnă sănătate. Calculează câte ore le petreci stând pe un scaun, la 

biroul unde înveți sau pe canapea, în fața televizorului, cu telefonul/tableta în 

mână! 
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UN TEST DE CULTURĂ GENERALĂ 

 

1). Lui Carol I i-a urmat la tron regele: 

a. Carol al II-lea 

b. Ferdinand 

c. Mihai I   

2). Regele Mihai I al României a trecut în neființă la vârsta de: 

a. 96 de ani 

b. 94 de ani 

c. 90 de ani 

3). Orașul Târgu Lăpuș se află în județul:: 

a. Satu Mare 

b. Maramureș 

c. Sălaj 

4). Cele mai calde sunt apele oceanului: 

a. Indian 

b. Pacific 

c. Atlantic 

5). Cea mai întinsă depresiune intramontană din Carpați este: 

a. Maramureșului 

b. Petroșani 

c. Brașovului 

6). Nu sunt de origine vulcanică munții: 

a. Gutâi 

b. Călimani 

c. Rodnei 

7). O eroină a revoluției de la 1848 a fost: 

a. Ana Ipătescu 

b. Elisabeta Rizea 

c. Ecaterina Teodoroiu 

8). Unicul fotbalist care a marcat goluri la 3 Campionate Mondiale a fost: 

a. Roberto Baggio 

b. Christian Vieri 

c). Paolo Rossi 

9). Orașul Cluj-Napoca este străbătut se râul: 

a. Someșul Mare 

b. Someșul Mic 

c. Someșul Cald  

10). Următorul an bisect va fi: 

A. 2019 

b. 2020 

c. 2021 
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Astrolog de serviciu, Radu Mario Jucan, clasa a V-a A 

 
Pentru început, e bine de știut (și de crezut) că anul 2019 se anunță plin de 

optimism, entuziasm, dorință de cunoaștere și autodepășire, de cucerire a noi orizonturi. 

Vom simți că viața revine la ritmul normal și ne vom recăpăta dorința de a face lucruri 

noi! În acest an există șansa de a găsi resursele necesare pentru a folosi tehnologia în 

sprijinul naturii, spun specialiștii. 

Până la 2 decembrie 2019, prezența planetei Jupiter în Săgetător trezește în noi 

dorința de a ne construi un viitor care se bazează pe adevăr și justiție. Jupiter ne 

împinge pe toți spre progres prin cunoaștere, ne ajută să vedem mai ușor oportunitățile 

sau să ni le creăm singuri. În 2019 sunt avantajați cei care doresc să studieze, să 

desfășoare activități intelectuale sau cei care optează pentru dezvoltare personală. 

Pe de altă parte, Jupiter formează un aspect tensionat cu Neptun, iar acest 

careu, care va fi resimțit mai puternic în ianuarie, iunie și septembrie, poate prevesti 

conflicte și neînțelegeri. Spre finalul anului ne vom bucura de succes în împlinirea 

țelurilor propuse. 

Să vedem însă ce spune și Zodiacul Chinezesc. Noul an chinezesc începe pe 5 

februarie și marchează un ciclu care este asociat cu un animal al zodiacului. 2019 este 

Anul mistrețului de pământ, animal care, în astrologia acestui popor întruchipează 

onestitatea, toleranța și disciplina. Mistrețul de pământ este bine intenționat, generos, 

curajos și nobil. Să detaliem deci: 

 

MISTREȚUL (ani de naștere 1947, 1959, 1971, 1083, 2007) – este recomandat să 

vă adaptați la schimbările care apar, pentru a evita problemele. Va trebui să faceți 

proba măsurii, pentru că Mistreții adoră să profite de viață. Numere norocoase: 

1,3,4,5,8,16,18,34,41,48. 

ȘOBOLANUL (ani de naștere: 1948, 1960, 1972, 1084, 1996, 2008) – este posibil 

ca evenimentele să escaladeze un pic prea rapid și de aceea este bine să vă concentrați 

asupra sarcinilor, pentru a remarca mai multe oportunități care pot fi fructificate. 

Numere norocoase: 1,4,5,10,11,14,41,45,51,54. 

BIVOLUL (anii de naștere: 1949,1961, 1973, 1985, 1997, 2009) – ar fi bine să 

profitați de această perioadă pentru a face călătorii lungi, care vor avea o influență 

pozitivă asupra voastră (asta dacă părinții pot fi convinși de adevărul zodiilor!). În 

general este un pașnic. Numere norocoase: 1,3,5,12,15,33,35,51,53. 

TIGRUL (anii de naștere: 1950, 1962, 1974, 1986, 1008, 2010) – aveți 

posibilitatea de a cunoaște persoane interesante, care vă vor aduce un plus în viața 

profesională și care vă oferă posibilitatea de a călători. (Poate luați și un bivol cu voi!). 

Numere norocoase: 4,5,7,9,1,34,44,45,54. 
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IEPURELE (ani de naștere: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) – prietenii vă 

susțin, iar relațiile vă ajută să progresați pe plan profesional. Ar trebui să evitați 

situațiile hazardante. Numere norocoase: 1,3,5,9,15,19,35. 

DRAGONUL (anii de naștere 1952, 1964, 1976, 1988, 2000) – un an prielnic 

reușitelor profesionale. Este bine să vă bazați pe ajutorul prietenilor, dar și să vă 

relaxați mai mult. Numere norocoase: 33,4,5,6,15,21,34,35,36,45. 

ȘARPELE (ani de naștere: 1953,1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – este posibil să 

aveți de trecut peste niște obstacole și schimbări. Sunt recomandate călătoriile. 

Astrologii recomandă să purtați un pandantiv în formă de tigru, pentru a beneficia de 

protecție. Numere norocoase: 1,2,4,6,13,24,42,46. 

CAL (ani de naștere: 1954,1966, 1978, 1990, 2002) – beneficiați de protecție din 

partea Mistrețului și sunteți pregătiți de noi experiențe. Este bine să vă mențineți 

spiritul deschis. Numere norocoase: 1,3,4,8,13,14,41,43. 

CAPRA (ani de naștere: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003) – este un an propice 

proiectelor noi, unor oportunități și avantaje legate de viața socială. Numere norocoase: 

3,4,5,12,4,45,54. 

MAIMUȚA (ani de naștere: 1944, 1956, 1968, 1980, 2004) – veți fi foarte ocupat 

și e important să vă și odihniți. Organizați-vă bine proiectele și nu vă urmați orbește 

intuiția. Numere norocoase. 3,4,5,7,16,23,34, 45,54. 

COCOȘUL (ani de naștere: 1945, 1956, 1969, 1981, 1993, 2005) – an cu multe 

mișcări și ar fi bine să reflectați înainte de a lua o decizie. Verificați toate detaliile 

proiectelor și organizați-vă mai bine. Aveți nevoie de susținerea prietenilor. Numere 

norocoase: 1,5,6,12,15,16,24,51. 

CÂINELE (ani de naștere: 1946,1958, 1982, 1994, 2006) – veți profita de viața 

socială activă. Nu vă menajați eforturile în a-i ajuta pe ceilalți și chiar puteți lua parte la 

acțiuni caritabile. Nu veți obține, din păcate, chiar tot ce vă doriți. Numere norocoase: 

1,4,5,9,10,14,19,28,30, 41, 45,54. 
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Cristina Munteanu, clasa a VIII-a C 

 

OBSIDIAN, Jennifer L. Armentrout 

 

 

OBSIDIAN, cartea I din seria LUX, povestește 

dragostea dintre o pământeană, pe nume Kat și extraterestrul 

Daemon. Totul începe de la mutarea lui Kat și a mamei ei în 

Virginia de Vest, unde are parte de  acces intermitent la 

internet și de multă, foarte multă plictiseală. Asta până când îl 

cunoaște pe vecinul ei înalt și cu ochii de un verde straniu – 

Daemon, un extraterestru. Acesta are de luptat cu Arumii, 

forțe ale Întunericului, și îi dă lui Kat un obsidian, adică un 

pumnal dintr-un soi de sticlă neagră – singurul material care îi 

putea omorî.  Deși lupta a fost aprigă, cum numai între 

extratereștri se poate întâmpla, rolul lui Kat a fost benefic, 

pentru că în mâna ei, pumnalul și-a îndeplinit rolul. Chiar dacă 

cei doi au scăpat de data asta, obsidianul încă nu-și terminase 

menirea. 

PS: obsidianul nu este singurul mineral cu efect asupra 

extratereștrilor! 

 

 

MATILDA, Roald Dahl 

 
Matilda este o fetiță de numai patru ani, care 

reușește  să-și depășească limitele la învățătură, 

chiar dacă din carte reiese că nu prea are de la cine 

să învețe ceva. În casă se găsesc numai reviste de 

ale mamei, iar fetița le cere părinților să-i cumpere 

o carte. Rugămintea ei rămâne fără efect, părinții 

considerând-o o pacoste pentru că își pierdea 

timpul citind. Nici directoarea școlii, doamna 

Thruchbull, nu o prea înghite. Singura care este 

încântată de capacitățile Matildei este domnișoara 

Phelps, bibliotecara. Oare de ce? (finalul este unul 

neașteptat, dar totul va fi spre binele Matildei. 
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ANIMALE PE CALE DE DISPARIȚIE 

 
Giulia Dominte, Francesca Zimbru, clasa a V-a A 

 

 

CAPRA NEAGRĂ - (Rupicapra rupicapra) este un animal care face parte din 

familia Bovidae, subfamilia Caprinae. Ea este răspândită în regiunile muntoase 

din Europa și Asia Mică. 

Capra-neagră trăiește în 

regiunile înalte stâncoase din munții 

Alpi, regiunea Savoia (Italia, Elveția) 

până în 

sudul Franței, Pirinei, Dalmația, Greci

a, iar spre nord până 

în Anatolia, munții Caucaz, munții 

Carpați (România), Steiermark(Austri

a), Tatra 

Mare (Slovacia), Schwarzwald (Germ

ania). 

Capra-neagră are o înălțime 

între 110 și 130 cm, are o coadă scurtă (maximum 7 cm), având înălțimea la 

greabăn de 75 cm, cântărind între 30 și 50 de kg. Are un corp relativ scund, 

picioare musculoase cu copită despicată, un gât relativ lung terminat cu un cap 

scurt prevăzut la ambele genuri cu două coarne inelate și încovoiate spre înapoi. 

În spatele coarnelor se găsesc două glande care secretă în perioada de 

împerechere un lichid cleios cu miros neplăcut. În timpul verii capra-neagră are o 

culoare spălăcită brun-roșcată, partea inferioară a corpului fiind alb-gălbui, 

având pe spate o dungă neagră. Iarna culoarea caprei este brun închis, brun 

negricios, fiind alb pe abdomen și picioare, capul fiind de culoare albă-gălbuie, pe 

creștet având o dungă de culoare închisă. 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bovidae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Caprinae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asia_Mic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Alpi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Alpi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Elve%C8%9Bia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pirinei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dalma%C8%9Bia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anatolia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Caucaz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Carpa%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Carpa%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Steiermark
https://ro.wikipedia.org/wiki/Austria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Austria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tatra_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tatra_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Slovacia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Schwarzwald
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germania
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BALENA ALBASTRĂ - (Balaenoptera musculus) este un mamifer marin din 

subordinul balenelor cu fanoane (Mysticeti). Cu o lungime de 30 m și cu o masă 

corporală de peste 170 tone, este cel mai mare animal cunoscut că ar fi existat 

vreodată.  

Până la 

începutul 

secolului al XX-

lea balenele 

albastre erau 

abundente în 

aproape toate 

oceanele de 

pe Pământ. 

Vânătorii de 

balene le-au 

vânat timp de 

peste o sută de 

ani până au ajuns 

aproape de dispariție, și au fost protejate de comunitatea internațională în 1966. 

Un raport din 2002 estima că mai există între 5.000 și 12.000 de balene albastre 

în toată lumea, aflate în cel puțin cinci grupuri.  Mai există două concentrații mult 

mai mici (de circa 2.000) în grupurile din Pacificul de Nord, Antarctica și Oceanul 

Indian. Alte două grupuri există în Atlantic. Alte două grupuri există în 

Atlanticul de Nord și cel puțin două în emisfera sudică. Înainte de epoca 

vânătorii, cele mai mari populații se găseau în Antarctica și numărau circa 

239.000 indivizi (între 202.000 și 311.000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mamifer_marin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Balen%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Balen%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt


 
                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni   26 
  

 
 

 

Iustin Irimia, clasa a V-a A 

 

TOP 5 CELE MAI VECHI JOCURI VIDEO DIN LUME 

 

 
Locul 5: Pong. În acest joc sunt două elemente: 

două dreptunghiuri și o minge, pe un fundal negru. 

Scopul jocului este ca mingea să intre în terenul 

advers. Jucătorul care obținea 3 puncte era declarat 

câștigător. Nu-i așa că vă amuză? 

 
 

 

 

Locul 4: Super Mario Bros. Personajul principal, Maroi, 

trebuie să parcurgă mai multe nivele pentru a o salva pe 

prințesa Daisy. Nu este întotdeauna singur în aventurile sale! 

 

 

 

 

Locul 3: Diablo II. Acesta este unul dintre primele jocuri 

horror, cu diferite puzzle-uri și nivele complexe. Pe parcursul 

lui găseai arme, printre care săbii „îmbunătățite”, și trebuia să 

te bați cu diferiși monștri și scheletroni pentru a supraviețui. 
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Locul 2: Street Fighter II. Este un joc care a apărut 

pentru prima oară în sălile de jocuri, fiind printre primele 

jocuri de acțiune. Trebuia să-ți alegi un caracter pentru a te 

lupta cu un adversar. 

 

 

 

 

 

Locul 1: Final Fantasy VIII. Acest joc a fost 

unul dintre cele mai vândute din lume și se numără, de 

asemenea, printre primele jocuri video care oferă 

permisiunea de a controla personajul principal. Scopul 

era să elimini cei mai mari și mai buni inamici pentru a 

deveni invincibil. 

 

 

 

 

 

Nu-i așa că v-am amuzat? Promit că din numărul viitor devin serios și 

vă prezint jocuri beton! 
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Maya Ivona Peiu, clasa a VIII-a C 

 

Sezonul cald va aduce in prim plan feminitatea, rochiile fluide și colorate 

trebuie să își facă loc în garderoba ta cât mai repede. Imprimeurile, mai ales cele 

de inspirație animală sau înflorate reprezintă un must  în orice șifonier. 

La fel ca și in cazul animal print-ului, anii ’80 continuă, așa că o să vezi mulți 

umeri supradimensionați, materiale lucioase și rochii in stilul Prințesei Diana. 

Fundalele vor invada diverse piese vestimentare, de la rochii, la bluze și fuste, 

dar se vor regăsi și in accesorii, mai ales în cele pentru păr. Ce poate fi mai 

feminin decât asta? 

Vara aduce o revenire la natură, cu genți de paie și sandale de iută. 

Numitorul comun? Handmade: fiecare articol pare a fi făcut “manual”. Regina 

petrecerii este rochia drapată. O rochie eterică, atemporală, care este infuzată 

cu flori și vopsită în culori calde, nesaturate. O altă vedetă sunt seturile de top și 

fusta cu nasturi frontali din lemn, mari, disproporționați. 

Nici denimul nu dispare. Este combinat cu in, formând o combinație care 

poate fi purtată oriunde, în general. 

Inul este o necesitate. In general, îl vedem pe cămăși, salopete, rochii midi 

și lungi, bluze, pantaloni. Toate aceste haine pot fi găsite în această țesătură care 

este atât de nobilă și proaspătă, 

perfectă pentru zilele calde. Ideea este 

că inul este folosit în piese simple și 

monocrome, cu un concept legat de 

confort și eleganță. De aceea, culorile 

pastelate – deși cele vibrante sunt de 

asemenea acceptate – sunt adecvate. 

Blugii mamei continuă sa 

domnească printre cele mai tari tendințe 

primăvara-vara 2019, și dau naștere la 

cele mai romantice combinații atunci 

când sunt purtați cu topuri feminine și 

somptuoase, cu mâneci voluminoase și 

vaporoase pentru zilele calde ale 

primăverii. 

 

https://www.andreearaicu.ro/moda/tinute-de-petrecere-cu-care-printesa-diana-ne-a-inspirat-de-a-lungul-anilor/
https://fashiondex.ro/pantaloni-dama-2018/
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„SUB SEMNUL CENTENARULUI” 
 

 

Acest an școlar ne-a adus o bucurie specială, o aniversare pe care o dată în viață 

poți să o trăiești: România a 

împlinit 100 de ani! Și noi, elevii 

clasei a III-a  A, profesor 

Marinica Ciucă, am vrea tare mult 

să o întrecem...În febra sărbătorii, 

părinți, copii, profesori, toți venim 

cu idei despre cum am putea 

sărbători mai bine și mai frumos 

acest eveniment, păstrându-i însă 

esența: România nu ar fi astăzi așa 

cum este fără români adevărați, patrioți, iubitori de 

neam și glie. Ne-am pus mintea la contribuție, ne-am 

gândit mult, mult... și am convenit să colaborăm cu o  

clasă a II-a de la Școala Gimnazială Nr.1 Bogdănești 

și să realizăm împreună o aniversare pe cinste, că 

doar...”Împreună suntem România!”  Ce de românași  

voinici, ce idei frumoase am avut împreună, ce 

interesante activități am desfășurat cu toții! Ne-am 

documentat, am citit, am vizionat filme, am făcut pe 

jurnaliștii până ce toate rudele s-au plictisit de noi pentru a afla cât mai multe despre 

trecutul nostru. La 

școală am confecționat 

stegulețe și felicitări, 

am pictat, am cântat, 

am cusut și am împletit 

așa cum ne-au învățat 

bunicile noastre. La 

sfârșit am făcut schimb 

de felicitări și produse 

lucrate de noi, ne-am transmis și câte un mesaj patriotic, că doar o dată împlinește țara 

noastră venerabila vârstă... Munca noastră a dat roade bogate așadar, ideile noastre ne-

au amintit că trebuie să fim buni români în fiecare zi și, atât noi cât și România avem de 

câștigat dacă ne împărtășim cunoștințele, experiențele, bucuriile. 

La mulți ani, România!!! La mulți ani, românași!!! 

 

Elevii clasei a III-a A și doamna lor 
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ORIGINEA CELOR MAI POPULARE DESERTURI 

 

Plăcinta cu mere: ar fi fost preparată în Anglia, de unde ar 

fi ajuns în America odată cu primii coloniști vorbitori de 

engleză. Primele rețete de plăcintă cu mere diferă de cele din 

zilele noastre: foarte rar era folosit zahărul, fiind foarte 

scump. E sigur că în 1890, acest tip de plăcintă era unul dintre 

deserturile preferate ale americanilor. 

 

Cheesecake : la început, primele rețete erau destul de simple, 

folosindu-se făină, grâu, miere și brânză, iar amestecul era copt. 

Desertul are o vechime de peste 4.000 de ani, insula Samos fiind 

locul unde s-a gătit prima dată cheesecake. Există dovezi că 

sportivii care participau la Olimpiade o consumau înainte de 

competiții. În America, rețeta a fost adusă de primii coloniști, și 

la New York a fost desăvârșită rețeta în forma de azi. 

 

Macaron: fursecurile mici și colorate cunoscute sub acest nume 

se remarcă atât prin gust cât și prin aspect. Patiserii Caterinei 

de Medici au adus rețeta la Paris, în 1533, fiind preparate din 

făină de migdale, albușuri și zahăr. În timpul Revoluției franceze, 

două măicuțe, cunoscute ca „surorile Macaron” au început să le 

comercializeze. 

 

Pavlova: acest desert a fost numit așa după celebra 

balerină rusă Anna Pavlova și are o istorie 

controversată. Își dispută întâietatea Noua Zeelandă și 

Australia, țări unde balerina a ajuns în turneu cu 

propria trupă. Un biograf al balerinei, Keith Money, 

afirmă într-o carte dedicată Annei Pavlova, că 

prăjitura ar fi fost creată de un bucătar al unui hotel 

din Welington, capitala Noii Zeelande, dar australienii 

susțin că prăjitura ar fi fost creată într-un hotel din Perth, în 1926. Desertul are la 

bază mereng (bezea), la mijloc cremă, iar deasupra fructe, de obicei căpșune, kiwi sau 

zmeură. 

 

Nu-i așa că v-am făcut poftă? 
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RUBRICA DE ISTORIE 
 

PROCESUL DE LA NURNBERG 

 
Andrei Șoldănescu, clasa a V-a A 

 
După cel de-al Doilea Război Mondial, națiunile care au avut de suferit de pe urma 

atrocităților nazismului au cerut să se facă dreptate și astfel a luat naștere evenimentul 

care va rămâne în istorie ca „Procesul de la Nurnberg”. Au fost judecați capii nazismului, 

sub acuzația de crime împotriva umanității, concept nou în acele timpuri. Aliații au 

semnat la Londra acorduri privind constituirea unui tribunal cu patru judecători (unul 

american unul britanic, unul rus și unul francez), iar ca loc de desfășurare a fost ales în 

mod simbolic orașul Nurnberg, considerat de naziști „orașul sfânt”. 

În fața tribunalului au compărut cei mai înalți demnitari ai Partidului Național-

Socialist și liderii de la Werhmacht, care au avut de răspuns la trei capete principale de 

acuzare: crime contra păcii, crime de război și crime contra umanității. Au fost judecați 

și condamnați Adolf Hitler (marele absent), Heinrich Himmler, Joseph Goebbels. Au 

scăpat Josef Mengele și Adolf Eichman. 

Pe 1 octombrie 1946, toți cei implicați în proces s-au unit pentru ultima dată, la 

pronunțarea verdictului. O parte dintre acuzați au fost condamnați la moarte prin 

spânzurare (Goering, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner și alții. Au fost executați pe 16 

octombrie 1946, cu excepția lui Goering, care s-a sinucis), alții au primit închisoare pe 

viață (Hess, Funk), trei persoane au fost achitate. 

Nu toate marile puteri au fost însă mulțumite de sentință, de exemplu Rusia, care 

a protestat împotriva achitărilor, dar și împotriva nedeclarării ca organizații ilegale a 

Statului Major General și a Comandamentului Suprem de la Wehrmacht. 

Important însă, dincolo de orice, este faptul că procesul de la Nurmberg a pus bazele 

jurisdicției penale internaționale și a impus standarde noi în materie de etică în relațiile 

internaționale. 
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 

 
 

Elevi cu media semestrială 10 (zece): 

 
1. Radu Mario Jucan, clasa a V-a A 

 

2. Andreea Maftei, clasa a VII-a A 

 

3. Ștefania Bîrzu, clasa a VIII-a C 

 

4. Marciana Filip, clasa a VIII-a C 

 

5. Ana Murariu, clasa a VIII-a C 

 

6. Elena Stofor, clasa a VIII-a C 
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CUPRINS: 

 

 

 
„Țara mea, limba mea, școala mea”, Karina Robu pag.  2 

„100 de ani de România”, profesor Ovidiu Moroșanu pag.  3 

Jurnal școlar pag.  5 

„Zilele școlii” – Miss Lizuca pag.  8 

Pasiuni și pasionați – Andreea Atomi pag. 11  

Tradiții de Moș Nicolae în Europa pag. 12 

Personaje neobișnuite ale sărbătorilor de iarnă pag. 13 

„Poveste de Crăciun”, Ecaterina Grigorescu, Ștefania Pistinciuc pag. 14 

Crăciunul în casa de la școală pag. 15 

Lecția de romantism pag. 17 

SMS sportiv, Alexandru Lungu pag. 18 

Doctor SMS, Isabella Cîrnăreasa pag. 19 

Distrează-te! pag. 20 

SMS horoscop, Radu Jucan pag. 21 

Fișa de lectură, Cristina Munteanu pag. 23 

Prieteni fără grai, Giulia Dominte, Francesca Zimbru pag. 24 

League of PC, Iustin Irimia pag. 26 

Moda și noi, Maya Peiu pag. 28 

Cutia Pandorei pag. 29 

Știați că … ? pag. 30 

Rubrica de istorie, Andrei Șoldănescu pag. 31 

La închiderea ediției Pag. 32 

Cuprins Pag. 33 

Colectivul de redacție Pag. 34 
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COLECTIVUL DE REDACȚIE 

deocamdată în proiect (sau draft, pentru a fi la modă) 

 

 

 
Un nou „nou început”! Au absolvit unii, vin alții să le ducă munca mai departe… 

Revista nu se oprește, fiindcă nici timpul nu stă în loc. Deci, încă nu știm cu 

certitudine cine – ce, dar ceea ce știm vă spunem: 

 

Redactor-șef: Karina Ioana Robu, casa  VI-a A 

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

Doctor SMS: Isabella Cîrnăreasa, clasa a V-a A 

League of PC: Iustin Irimia¸ clasa a V-a A 

SMS sportiv: Alexandru Lungu, clasa a V-a A 

SMS horoscop: Radu Jucan, clasa a V-a a 

Prieteni fără grai: Giulia Dominte, Francesca Zimbru, clasa a V-a A 

Fișa de lectură: Cristina Munteanu, clasa a VIII-a C 

 

 

Au colaborat: Raluca Mărian, Andrei Șoldănescu, clasa a V-a A; Andreea Atomi, 

Ecaterina Grigorescu, Ștefania Pistinciuc, clasa a VI-a A; Ștefan Șofronariu, 

clasa a VIII-a C  

 

 

 

Poate că cei mici din clasa a III-a A, pentru care am deschis „Cutia Pandorei” în 

acest număr vor fi viitorii redactori! 

Important este să ne citiți și să aveți încredere în noi. 


