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O zi în trecut… 

 
Karina Crețu, redactor-șef 

 

 

Hm? Deja e dimineață? Mă simt ca și cum nu aș fi dormit deloc. Dar.... stai 

puțin! Unde mă aflu? Asta nu este camera mea! Cum am ajuns aici? Și unde mi-e 

telefonul? Vreau să o sun pe mama! Ce s-a întâmplat? Ce fel de loc este ăsta? De 

ce patul miroase a fân și de ce pătura asta mă înțeapă? Parcă aș fi învelită cu un 

arici! Mai bine mă ridic din pat, să mă uit pe geam, poate îmi dau seama unde mă 

aflu. 

Unde au dispărut blocurile? 

Unde sunt mașinile și motociclete? 

De ce e atât de liniște?  Curtea 

imensă din fața geamului e plină de 

găini, rațe, gâște… Doi căței stau 

tolăniți la umbra unui nuc înalt și o 

pisică gri își spală cei trei pisoi 

tigrați. O găina mândră că a gasit o 

râmă iși strigă cu disperare puiuții 

gălbiori și îi invită la masă. În mijocul 

curții o găleată stă prinsă de o sfoară deasupra unei fântâni de piatră. Peste 

gardul din lemn se vede o biserică micuță și o moară. Prin pomii plini de floare ce 

încercuiesc curtea cântă vesele zeci de păsărele. Ce melodie minunată îmi încântă 

auzul! Parcă-ar fi un vis! Sub geamul mic de lemn stau mândre sute de lalele. Se 

uită în sus la cer și nici nu le pasă că eu nu-s de aici. 

Poate ar fi mai bine să investighez, să-mi dau seama unde sunt! Pot, în 

sfârșit să pun în practică ce am citit în cărțile cu detectivul Sherlock Holmes. 

În primul rând vreau să văd ce mai găsesc prin casa asta veche. Camera în 

care sunt acum nu are mai nimic interesant, în afara faptului că seamănă foarte 

mult cu cea a bunicilor. Nu are nici televizor, nici aer condiționat. Nu are nici 

măcar lumină. Doar niște lumânări, câteva covoare pline de modele pe jos, o 

mulțime de icoane pe pereți și un raft plin cu cărți de rugăciuni. Pe peretele de 

lângă pat e prinsă-n cuie o carpetă cu „Cina Cea De Taină”. Pe sobă, un ceainic 

fundul înnegrit de fum, iar în colț, un dulap în care sunt câteva farfurii colorate, 
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câteva oale mici și un ceaun. Oare cum pot găti oamenii ăștia fără mixer, fără 

robot de bucătărie și fără sandwich-maker? Ce fel de mâncare poți găti pe o 

sobă? Și unde o țin dacă nu au frigider? 

  Ce-ar fi să ies afară să întreb pe cineva unde mă aflu? 

 De după gard se aud glasuri de 

copii. Poate știu ei unde sunt. Poate mă 

pot ajuta să ajung acasă. Deschid poarta 

și îi văd pe copii îmbrăcați ca cei din 

pozele bunicii. Desculți, murdari, dar 

foarte veseli. Fugăresc ceva ce pare a fi 

o minge pe drumul plin de praf. Țipă, se 

împiedică și cad, se ridică și aleargă din 

nou. Par atât de fericiți și nu îi 

interesează că ar putea să fie loviți de o 

mașină. A… Am uitat că pe aici nu trec 

prea multe mașini. E foarte diferit de cum e acasă. Copii de obicei nu mai ies așa 

mult pe afară, iar atunci când o fac, stau cu telefonul în mână. Parcă m-aș juca și 

eu cu ei. M-ar primi oare și pe mine?  

După ce au acceptat m-am alăturat lor și am jucat diverse jocuri, cum ar fi 

„Țară-țară vrem ostași”, „Elasticul”, „Lapte-gros”, „Baba-oarba” si multe altele. 

La un moment dat, unul dintre ei m-a întrebat de unde vin pentru că nu m-a mai 

văzut pe aici. I-am spus că sunt doar în vizită la bunici, pentru că dacă îi spuneam 

adevărul cel mai probabil nu m-ar fi crezut.   

De curiozitate, m-am 

gândit să-i întreb ce fac ei la 

școală. Mi-au spus că trebuie 

să vină obligatoriu în fiecare zi 

în uniformă, iar pentru ocazii 

speciale în uniformă de pionier. 

Participă la concursuri sportive 

sau la olimpiade școlare. Își 

fac temele sau învață la lumina 

lumânării. De obicei sunt 

nevoiți să meargă pe jos pentru a ajunge la școală. Dacă sunt norocoși, prind o 

căruță  ,,la ocazie” care-i duce pana la școală. Principala lor sursă de cercetare 

sunt cărțile, pe care le găsesc greu și le împrumută unii altora. În timpul liber nu 

folosesc telefoane, laptop-uri sau alte dispozitive. Nici măcar nu se uită la 
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televizor, pentru că nu au. Ei ies pe afară la joacă, citesc cărți și își ajută părinții 

în gospodărie.  

M-am mirat că nu i-a chemat nimeni la amiază la masă, dar când s-a lăsat 

seara copiii au început să plece pentru a ajunge la timp acasă pentru cină. Ne-am 

luat rămas bun și ne-am propus să ne întâlnim și ziua următoare. 

Ajunsă acasă, m-am așezat în pat. Eram obosită de atâta joacă și mă 

dureau picioarele de la atâta alergătură. Dar fericită cum parcă n-am fost 

niciodată! Nu credeam că în trecut oamenii puteau trăi fericiți cu atât de puține 

lucruri. Am închis ochii și mi-am dorit să mă trezesc acasă, deoarece, oricât de 

mult m-am distrat aici, nicăieri nu-i ca acasă. Când i-am deschis, m-am trezit din 

nou în camera mea. Toate lucrurile erau ca înainte, la locul lor. Toată călătoria în 

trecut fusese de fapt doar un vis. Așa mi-am dat seama câte diferențe sunt 

între copiii din ziua de azi și cei din trecut și cum puteau trăi fericiți o viață atât 

de simplă! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Nr.19, serie nouă, semestrul  al II-lea, 2021-2022  5 

 

 

 

 

 

 
 

 

ÎN DEZBATERE, NOUA LEGE A 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 

„ROMÂNIA EDUCATĂ” 

 

 

 

 A venit momentul să ne spunem părerea despre modificările propuse de 

noua lege care intră în vigoare începând cu anul școlar viitor și care ne va 

„afecta” pe toți, elevi, părinți și profesori deopotrivă. 

 Colectivul de redacție a solicitat părerea unui număr de 100 de elevi din 

clasele V-VIII, întrebându-i dacă sunt sau nu de acord cu noua structură a anului 

școlar și cu desființarea tezelor. Iată statistica răspunsurilor: 

 EȘTI DE ACORD CU STRUCTURA PE MODULE? : 63 de colegi au 

răspuns cu NU, 33 de colegi au răspuns cu DA, 4 colegi au răspuns cu „și DA și 

NU”. 

 EȘTI DE ACORD CU DESFIINȚAREA TEZELOR: 49 de colegi au răspuns 

cu NU, 46 de colegi au răspuns cu DA, 5 colegi au argumente și pro și contra. 

 Și acum, să detaliem! Sunt foarte interesante motivațiile alegerii 

răspunsului, este remarcabilă preocuparea colegilor privind soarta lor de elevi în 

continuă tranziție. Cei mai preocupați au părut a fi elevii de clasa a VIII-a, pe 

care, oricum, îi aștepta o schimbare. Ca să vă convingem, reproducem, total sau 

parțial, cele mai interesante răspunsuri: 

 Radu Jucan, clasa a VIII-a: 

Din punctul meu de vedere, structura anului școlar 2022/2023 este o propunere 
fascinantă datorită împărțirii în 5 module. În primul rând, la finalul fiecărui 
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modul va fi câte o vacanță scurtă în loc de mai puține vacanțe mai lungi. Consider 
această modificare o decizie bună. În al doilea rând, se reia „Școala altfel” și se 
instituie ”Săptămâna verde”, care există în sistemele de învățământ ale altor 
țări. Copiii vor învăța despre ecologie și sunt implicați în salvarea planetei, luând 
parte la activități de grup interesante, folositoare și, de ce nu, distractive.  
Consider că este benefic faptul că se dedică timp pentru conștientizarea noastră 
asupra pericolelor ce ne pândesc viitorul. Pe de o parte totuși, la finalul fiecărui 
modul se va da câte o evaluare la fiecare materie în locul celor 4 teze clasice. 
Consider că aceste evaluări, asemănătoare cu tezele, sunt prea numeroase, ele 
putând stresa elevul.” 
 Iustin Irimia, clasa a VIII-a:  

Consider că structurarea anului școlar pe 5 module nu este potrivită. În primul 
rând, niciun student nu și-ar dori să dea le sfârșitul fiecărui modul un examen la 
fiecare disciplină de studiu. Este obositor, iar elevii claselor a VIII-a sunt destul 
oricum de stresați din cauza examenului.  În al doilea rând, renunțarea la teze și 
săptămânile altfel și verde ar fi lucruri bune. 
 Maria Cărnăreasa, clasa a VIII-a: 

Din punctul meu de vedere, structura anilor școlari viitori este foarte 
complicată. Nu sunt de acord cu cele cinci module, deoarece pentru unele 
generații de copii acomodarea va fi foarte dificilă.  În primul rând, va trebui să 
dăm teste la fiecare sfârșit de modul, la fiecare disciplină, din tot ce s-a predat. 
Deși s-au scos tezele și nu se mai calculează media în funcție de ele, este mult 
mai greu pentru noi. În al doilea rând, din cauza vacanțelor dintre module, două 
săptămâni din clasica vacanță de vară vor lipsi, odată cu soarele! Sunt sigură că 
nimeni nu este de acord cu asta. 
 Raluca Mărian, clasa a VIII-a: 

Din punctul meu de vedere, structura nouă nu este benefică pentru noi: cinci 
module necesită și cinci evaluări la finalul fiecăruia. Acest lucru pune în 
dificultate fiecare copil și poate duce la diminuarea mediei generale. O structură 
nouă nu aduce și o viață mai ușoară nici pentru profesori, cred. Anxietatea și 
stresul sunt doar câteva efecte ale schimbării. 
 Denisa Jitaru, clasa a VII-a: 

Nu sunt de acord cu noua structură școlară. Nu mi se pare ok. Să aleagă fiecare 
instituție școlară perioada unor module și vacanțele aferente acestora O să fie o 
învălmășeală maximă: unii elevi vor fi în vacanță în timp ce alții vor fi la școală. E 
cel puțin ciudat. Sunt de acord însă cu desființarea tezelor, deoarece nici nu-ți 
măresc, nici nu-ți micșorează media, doar te stresează. 
 Ștefan Lavric, clasa a VII-a: 

Nu, nu sunt de acord cu modulele, deoarece durata lor nu este egală și vacanțele 
dintre ele nu sunt clare. Va exista o singură medie, cea anuală, care se va obține 
din notele primite pe parcursul tuturor modulelor, nefiind clar stabilit câte și 
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obținute cum. Dacă dispar tezele, vor fi înlocuite cu evaluări la finalul fiecărui 
modul? La alegerea cui? În structura veche, o medie mai mică sau o corigență în 
primul semestru putea fi reparată în semestrul următor, dar așa? 
 Maria Grigorescu, clasa a VII-a: 

Mă gândesc cum se vor putea desfășura Olimpiadele și concursurile școlare în 
contextul unor vacanțe aleatorii și al unor materii predate neunitar, conform 
modulelor. 
Nu sunt de acord cu structura pe module și o singură medie la final de an școlar. 
La prima vedere arată bine cu atâtea vacanțe, dar ele durează foarte puțin. Nici 
bine nu ai intrat în vacanță și ai și ieșit, că începe din nou școala! 
 Elena Irimia, clasa a VII-a: 

Nu sunt de acord cu structura pe module deoarece vom avea o singură medie pe 
care o vom putea anticipa/ști abia la sfârșitul anului iar parcurgerea materiei va 
avea frecvente „rupturi” din cauza vacanțelor (vacanțele mă bucură!). Aceste 
fragmentări vor îngreuna parcurgerea logică a unităților de învățare și va face 
dificilă asimilarea noțiunilor: ți s-a predat o noțiune, intri în vacanță  și o s-o 
exersezi/asimilezi peste o săptămână! Până la urmă, vacanțele vor zăpăci elevii, 
deși, dacă privim imaginea de ansamblu și de la distanță, ele ne vor oferi puțin 
timp de odihnă. 
 Delia Pântea Zaharia, clasa a VII-a: 

Cu privire la schimbările propuse, consider că există și punte tari și puncte slabe: 
Puncte tari:  

 Avem mai multe săptămâni de vacanță, ceea e ne permite să mai luăm câte 
o mică pauză. 

 Avem mai mult timp pentru noi înșine. 
 În vacanțe, putem recapitula/înțelege noțiunile pe care nu le-am prins pe 

parcursul orelor de predare. 
Puncte slabe:   

 Nu știm exact când încep unele module și vacanțele aferente, acestea fiind 
la dispoziția fiecărui Inspectorat școlar în fiecare an. 

 Materia nu este împărțită echilibrat și eficient. 
 S-ar putea forma goluri datorită vacanțelor nefericit alese. 
 Este mai greu să-ți îndrepți media finală față de vechiul sistem. 

 Sabina Mitache, clasa a VII-a: 

Nu sunt de acord cu noua structură. Având mai multe vacanțe ne va fi greu să ne 
reacomodăm la începutul fiecărui nou modul, iar atunci când o vom face va sosi 
următoarea vacanță! În schimb, sunt de acord cu renunțarea la teze și cu 
„Săptămâna verde”! 
Ariana Șchiopu, clasa a VII-a: 
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Nu sunt de acord cu modulele deoarece consider că predarea noțiunilor noi va 
deveni haotică. După părerea mea, tezele sunt mai potrivite decât evaluările la 
fiecare disciplină de cinci ori pe an. 
 Iustin Acatrinei, clasa a VI-a: 

Consider că noua structură vine atât cu avantaje cât și cu dezavantaje. Nouă, 
elevilor, ne va fi foarte bine în vacanțe și un alt avantaj va fi „Săptămâna vedre”, 
cu activități benefice atât pentru noi cât și pentru natură. Un mare dezavantaj 
pentru profesori va fi restructurarea materiei, care ne va afecta și nouă ritmul 
de învățare. De asemenea, sunt foarte încântat că vor fi scoase tezele, dar cred 
că noile metode de evaluare și notare vor fi mult mai solicitante. 
 Mircea Ionuț, clasa a VI-a: 

După părerea mea, modulele nu ar trebui să înlocuiască semestrele. Vacanțele or 
fi ele mai multe, dar sunt „dezordonate” . Evaluările și media finală sunt la libera 
interpretare. În concluzie, în afară de „Săptămâna verde” nu cred că există ceva 
bun. 
 Rebeka Vasiolaea, clasa a VI-a: 

Vacanțele dese par un lucru bun, dar mă tem că va trebui să le folosim la 
recuperat și învățat ce n-am înțeles pe parcursul modulelor. 
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PARADISUL NOSTRU 
 
Satul scufundat de la Geamăna 
 

 Ariadna Samson, clasa a VII-a A 

 

 
 România are o mulțime de locuri 

extraordinar de frumoase pe care noi le-

am străbătut și le-am împărtășit cu voi. Fie 

că vorbim despre extraordinara Pădure 

Hoia Baciu, despre minunatul paradis 

Maldivele de la Aghireș sau despre 

tradițiile și obiceiurile din toate regiunile 

țării, România oferă cultură, divertisment 

și frumusețe autentică.  

         Există, însă, unele locuri unde istoria nu a fost prea blândă și unde 

consecințele deciziilor luate cu zeci de ani în urmă sunt  încă vizibile, de aceea m- 

am gândit că ar fi interesant să ieșim puțin din tipar și să vă prezint și un loc 

spectaculos, dar cu o poveste destul de tristă.  

          Locul pe care vreau să vi-l prezint este reprezentat de satul scufundat de 

la Geamăna, din județul Alba. Acest sat nemaivăzut a devenit o atracție turistică 

atât pentru români, cât și pentru străinii aflați în căutare de mistere, aventură și 

poze inedite. Căci, într-adevăr, fotografiile realizate în zonă sunt spectaculoase 

și oferă o perspectivă unică asupra locului. 

 

          Pentru a înțelege mai bine cum 

de acest sat, locuit odinioară, este 

acum în totalitate sub apă, trebuie să 

ne uităm în trecut și să rezumăm 

evenimentele vremii. 

          Era anul 1978 când, în Munții 

Apuseni, a fost descoperit un depozit 

de cupru imens (cel mai mare din țara 

noastră și al doilea ca mărime din Europa). Conducătorul României la acea vreme, 

Nicolae Ceaușescu, a coordonat crearea  minei Roșia Poieni,  mină activă și în 

prezent. Odată cu începerea lucrărilor de extragere a cuprului, a început și seria 

de evenimente ce poartă numele „dezastrul natural de la Geamăna”. Celor 
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aproape 400 de localnici din satul Geamăna li s-au promis despăgubiri, însă 

sumele primite pentru a-și abandona casele au fost derizorii. 

 

         Cum se desfășoară lucrările de 

extragere? Cuprul și minereul extrase din 

mine sunt zdrobite în bucăți tot mai mici, ce 

duc la formarea unei pulberi amestecate cu 

apă și se formează un noroi destul de dens. 

Procesul continuă și se adaugă cianură și alte 

substanțe care „dizolvă” roca și separă cuprul. 

În final, cuprul este extras din lichidul 

rezultat prin electroliză și se adaugă sulfat 

cupric și acid sulfuric.  

        Ce se întâmplă cu metalele prețioase formate? Sunt utilizate pentru 

crearea instrumentelor moderne pe care le folosim astăzi: smartphone-uri, 

computere, motoare electrice etc.  

        Însă, cu lichidul rezidual ce s-a întâmplat? Ei bine, Ceaușescu nu a ridicat 

prea multe probleme în acest sens și a decis să folosească o vale învecinată ca 

depozit. După ce s-a construit un baraj, lichidul toxic a început să coboare în 

vale, vale ce era, de fapt, reprezentată de satul Geamăna. Astfel, satul a fost 

transformat în lac de decantare și acoperit de steril. Locuitorii, în jur de 1.000 la 

număr, au fost forțați să-și părăsească locuințele, iar de-a lungul anilor întregul 

sat a fost scufundat.  

       Câteva zeci de ani i-a luat 

mixului toxic, rezultat în urma 

prelucrării cuprului, să înghită 

gospodărie cu gospodărie, toată 

localitatea. Casele, cimitirul și 

pământurile oamenilor se află acum 

sub acele depuneri toxice, iar 

„atracția” locului este turla bisericii, 

încă vizibilă, fiind construită pe cel 

mai înalt deal din sat – aflat la 100 

de metri mai sus față de vatra 

satului. În prezent, doar câțiva oameni mai trăiesc în câteva case răsfirate pe 

dealurile din jurul iazului. Oamenii locului sunt acolo de dinainte de dezastru sau 

au rămas în casele bunicilor și sunt gata să stea la povești despre sat înainte și 

după crearea barajului. Totodată, nivelul sterilului crește în continuare și, zilnic, 

acolo se deversează cantități impresionante de deșeuri aduse de la Cupru Min 

Abrud, fapt ce, în câțiva ani, va duce și la acoperirea completă a bisericii. 
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        Cum poți ajunge în Geamăna 

        Deși este un lac toxic, zona atrage 

mereu turiștii veniți să vadă cu ochii lor 

dezastrul de la Geamăna. Cum poți 

ajunge acolo?  La 90 de kilometri de 

Alba Iulia, se află satul Poșogani, 

acesta este utilizat ca punct de reper 

pentru a ajunge la Geamăna (depinde 

din ce direcție vii, satul este înainte 

sau după Poșogani). Ca să vii aici trebuie 

să ajungi pe Valea Arieșului (DN 75) și 

în localitatea Lupșa să virezi spre satul Pârâu – Cărbunari trecând peste râul 

Arieș. Apoi o ții cu drumul de macadam care poate fi parcurs cu orice mașină. 

Din satul Lupșa sunt cam 7 km de parcurs și odată ajunși aici imaginea turlei 

bisericii ieșită din halda de steril e terifiantă. După ce șoseaua și drumul „bun” se 

termină, începe un drum deloc prietenos, pietruit și prăfuit la finalul căruia veți 

zări turla bisericii.   
 

        Au dreptul să deverseze aici până la nivelul drumului de contur aflat la 20 – 
30 de metri mai sus față de nivelul actual. Teoretic ,substanțele nocive folosite 

la spălarea minereului sunt tratate cu substanțe de neutralizare, dar ce se vede 

la fața locului e că orice copac sau tufiș intră în contact cu halda de steril se 

uscă și moare. Nu doar 

asta, dar toată apa 

potabilă din zonă e 

contaminată de cei de la 

cariera de cupru, astfel 

că cei câțiva localnici care 

și-au construit case 

deasupra drumului de 

contur sunt nevoiți să 

meargă până jos în Valea 
Arieșului să ia apă potabilă. 

 

       Pentru această vale nu se mai poate face nimic, dar pentru Roșia Montană și 

Valea Corna s-a făcut și românii au reacționat impresionant pentru a-și apăra 

natura în detrimentul unor avantaje imediate, dar cu urmări ecologice ce vor 

afecta zona preț de secole. 

       Vă pot asigura ca peisajul este extraordinar și merită văzut. Eu am fost 

acolo în urmă cu un an și mi-aș dori să ajung și anul acesta pentru a putea să 

observ ce diferențe au apărut și cât de mult a crescut apa. 

https://amazingromania.net/rosia-montana/
https://amazingromania.net/rosia-montana/
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Ariana Șchiopu, clasa a VII-a A 
 

PROTECȚIA ȘI BUNĂSTAREA ANIMALELOR DE COMPANIE 
 

 

Uniunea Europeană are cele mai înalte standarde din lume 

pentru binele animalelor, atât a celor de companie, 

sălbatice, de laborator sau de crescătorie. UE pledează de 

peste 40 de ani pentru calitatea vieții animalelor, iar 

normele stabilite de aceasta au influențat în bine și legislația altor țări. 

Iată ce prevede Articolul 133, Titlul II, din Tratatul de funcționare a Uniunii 

Europene (TFUE): 

Deținătorii animalelor de companie ținute în aer liber trebuie să le asigure 

acestora un adăpost individual, construit în funcție de necesități, care să ofere 

protecție împotriva intemperiilor, să fie confecționat din materiale care nu 

dăunează sănătății animalelor și care pot fi întreținute cu ușurință. 

Adăposturile și accesoriile pentru legarea animalelor trebuie să fie 

construite și întreținute astfel încât să nu aibă margini ascuțite sau proeminențe 

care por răni animalul. Cuștile vor fi dimensionate în funcție de talia animalului, 

oferindu-i acestuia posibilitatea de a sta în picioare și de a se întoarce. Zgarda 

trebuie să fie confecționată dintr-un material 

care să nu fie dăunător sănătății, iar lanțul, 

confecționat di zale metalice, să aibă minim 2 

metri, să fie ancorat la punct fix sau să culiseze 

pe un cablu metalic și să fie prevăzut la 

extremități cu dispozitive de tip „vârtej”. 

Padocul trebuie să fie împrejmuit pentru a 

nu permite „evadarea”, să aibă o suprafață minimă 

de 6 ori mai mare decât cea a cuștii. 

Transportul de animale de companie, precum 

și ținerea acestora în vehicule staționate se vor face astfel încât să se asigure 

temperatura și ventilația corespunzătoare, în funcție de factorii meteo. 
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RAZA DIN CER… 
 

Maria Grigorescu, clasa a VII-a A 
PAȘTELE CATOLIC 

 

Pentru că unii dintre voi sunteți catolici și pentru că rubrica ”Raza din cer” 

este despre credință și Dumnezeire, m-am gândit să vorbesc în acest număr 

despre sărbătoarea Învierii Domnului în acest rit. 

Înainte de Paște, catolicii țin un post de 4-5 săptămâni, dar diferit de cel 

ortodox, deoarece presupune doar evitarea produselor din carne. 

La sfârșitul slujbelor religioase din Săptămâna Mare, participanții sunt 

împărtășiți cu ostie (pâine nedospită) și se practică „procesiunea”, adică 

înconjurarea bisericii de către preoți și credincioși. Sâmbătă, înainte de Înviere, 

se sfințește un coșuleț cu ouă roșii, cozonac, carne de miel și vin. 

Cele mai importante momente din noaptea de Înviere sunt binecuvântarea 

focului în afara bisericii, aprinderea lumânării pascale și a celorlalte lumânări, 

cântările speciale adresate lui Hristos, lecturile din Vechiul Testament, 

proclamarea evangheliei Învierii și împărtășirea credincioșilor. 

Duminică dimineața, înainte de micul dejun, toți membrii familiei se spală 

pe față cu apa în care a fost pus un ou roșu și un ban – simboluri ale sănătății și 

belșugului. În duminica Paștelui, Papa celebrează prima mesă de înviere, în piața 

Sfântul Petru de la Vatican, în fața a mii de credincioși. Cu această ocazie, 

Suveranul Pontif rostește, în zeci de limbi, tradiționalul mesaj de pace și 

binecuvântarea „urbi et orbi”. 

Cea mai cunoscută tradiție catolică de Paște de la noi este stropitul, un 

obicei care provine din Germania. La început, stropitul se făcea cu apă, însă în 

prezent este folosit și parfumul. Stropitul 

cu apă simboliza purificarea. Întrucât apa 

provenea din fântâni, a apărut și 

împodobitul cu ouă a fântânilor din satele 

populate de catolici.   
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IZVORUL DE APĂ VIE 
 

 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE IN ROMÂNIA 

Alexandra Lateș, clasa a VII-a A 

 

Se spune că cel mai bun vin e vin 

acasă, de aceea Paștele este ocazia 

perfectă pentru a fi alături de cei dragi. 

Tot de Paște tindem să respectăm 

tradițiile moștenite din copilărie, chiar 

dacă unele dintre ele, acum sunt un motiv 

în plus pentru distracție. 

Sărbătorile pascale au aceeași semnificație pentru toți credincioșii, însă 

tradițiile și superstițiile se conturează regional. În mod tradițional, asociem 

Paștele cu ouăle vopsite, cozonac și friptura de miel, însă mai puțin ne-am gândi 

ca Paștele poate fi și despre împodobitul brazilor, stropitul fetelor cu parfum, 

spălatul clopotelor și organizarea 

deniilor. Haide să colindăm țara în 

lung și-n lat pentru a vedea care 

sunt cele mai amuzante sau ciudate 

tradiții românești. 

Începem cu Transilvania, 

unde una dintre cele mai cunoscute 

tradiții este stropitul sau udatul 

fetelor. Băieții merg în familiile care au o fată sau mai multe, pe care le stropesc 

cu parfum „ca să nu se vestejească”. Se zice că tradiția este împrumutată de la 

maghiari și treptat s-a desprins de la familiile nobiliare, fiind îmbrățișată mai 

mult de cei din mediul rural. Apa a fost înlocuită cu parfum și părinții fetelor 

sunt întrebați dacă primesc sau nu cu udatul: „Am fost într-o pădure verde, am 

văzut o viorea albastră, care stătea să se ofilească. Îmi dați voie să o stropesc?” 

Tot în Transilvania, se pare că bradul se împodobește și primăvara, 

întrucât sâmbătă seara, băieții împodobesc brazii cu panglici colorate. În timpul 
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nopții, aceștia se strecoară în curțile fetelor pentru a agăța brazii la poartă. 

Această tradiție este mai mult un ritual de curtare a fetelor nemăritate. În 

Bistrița, pentru mai mulți ani consecutivi, copacii sunt împodobiți cu ouă pentru a 

marca sărbătorile pascale, la fel cum făceau sașii din această regiune. 

În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere la biserică și spală limba 

clopotului cu apă. Tot cu această apă, ele se vor spăla pe față, în zorii zilei de 

Paști. Se spune că respectând acest obicei fetele vor fi frumoase tot anul și 

băieții vor alerga după ele, la fel cum și oamenii aleargă spre biserică în noaptea 

de Înviere. 

În împrejurimile Braşovului, petrecerile nu lipsesc nici de Paști. Tinerii 

organizați în cete de colindători vor strânge ouă de la fete, după care vor 

organiza un picnic, unde se va aduna întreaga comunitate. În cadrul acestor 

petreceri au loc întreceri, cea mai îndrăgită dintre ele fiind aruncarea 

buzduganului. 

În Țara Moților, toaca de la biserică este dusă la cimitir, în timpul nopții, 

pentru a fi păzită de doi bărbați tineri. Dacă toaca a fost furată, aceștia trebuie 

să organizeze un ospăț pentru toți sătenii. Din băuturi și mâncăruri se vor 

înfrupta atât hoții, cât și păgubașii. 

 

 

 
 

 

 

 

* GERMANIA – obiceiurile din această țară nu se deosebesc prea mult de cele 

moldovenești: vopsirea ouălor, prepararea copturilor tradiționale, rugurile și 

întâmpinarea sărbătorilor pascale cu familia. 

*FINLANDA – pe lângă principiul religios, Paștele finlandez include și un alt 

eveniment important: venirea primăverii. În timpul Paștelui, finlandezii 

sărbătoresc sosirea acestei perioade mult așteptate a anului, în ciuda faptului că 

în martie-aprilie, în acest colț nordic al Europei, iarna este încă dominantă. 

*SPANIA – Săptămâna Mare înseamnă mai mult decât ouă de ciocolată și 

iepurași. Este o comemorare a Patimilor, Morții și Învierii lui Iisus, sărbătorită în 

cel mai sobru și … extravagant fel. Se organizează procesiuni, în timpul cărora 

oamenii poartă pe umeri sculpturi enorme reprezentând scene tradiționale din 
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viața lui Hristos, îmbrăcați cu straie tradiționale cu glugă, semănând cu ale 

adepților clanului KKK. 

*UNGARIA – Paștele este sărbătorit cu tradiții și festivaluri, cum ar fi 

Festivalul de primăvară, organizat la Budapesta, care precedă sau coincide cu 

Paștele în fiecare an. Evenimentul durează două săptămâni: se organizează 

concerte, spectacole, cursuri și o piață anuală. 

*FRANȚA – sunt organizate mai multe celebrări, începând cu Marțea Grasă, 

Miercurea Cenușii, Joia Mare, Vinerea Paștelui, Învierea și, desigur, Duminica 

Paștelui. În general, francezii obișnuiesc să petreacă această sărbătoare în 

familie, la o masă bogată, incluzând și tradiționalele ouă, dar își pot oferi și o 

scurtă vacanță, neuitând să meargă la liturghie cel puțin odată după duminica de 

Paște. 
 

 

CUM SE FACE ? 
 

Delia Pîntea Zaharia, clasa a VII-a A 

 
Paștele este una dintre cele mai importante sărbători creștine. Indiferent 

de regiune, Învierea Domnului aduce obiceiuri dintre cele mai interesante. Vă voi 

prezenta două dintre cele mai îndrăgite. 

   OUĂLE ROȘII- Înroșirea și ciocnirea ouălor roșii este cel mai răspândit obicei 

creștin de Paște. Acestea sunt nelipsite de la masa încărcată din zilele de Paște 

și reprezintă o încântare pentru toată lumea, însă mai ales pentru cei mici. 

Legenda spune că Maica Domnului a așezat un coș cu ouă lângă crucea Domnului, 

iar acestea s-au înroșit din sângele picurat din rănile Sale. Astăzi, pe lângă ouăle 

roșii, mulți creștini aleg și ouă încondeiate sau colorate, ca un simbol al 

renașterii, veseliei și primăverii. 

Ele se pictează și/sau se decorează în mod tradițional, în Joia Mare din 

Săptămâna Patimilor. Acestea se ciocnesc în zilele de Paște, alături de urarea 

,,Hristos a înviat!”, la care se răspunde cu ,,Adevărat a înviat !’’. Tot legendele 

spun că ouăle roșii din ziua de Paște ne feresc de boli, ne purifică și ne oferă 

frumusețe. 

OUĂ ROȘII 

Pentru început, se pun ouăle într-o oală cu apă 

pentru a se pune la fiert. Se lasă la fiert la 

foc mic timp de 15-20 min sau până când 

ouăle vor fi bine fierte. După aproximativ 20 

min, ouăle sunt gata, așa că oprim focul și le 

lăsăm să se răcească. 
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 Când ouăle s-au răcit cât să le putem manevra, ne putem apucă de vopsit. Vom 

pune într-un bol 700 ml de apă clocotită. În apă vom pune un pliculeț de vopsea. 

Adăugăm și 5 linguri de oțet de 9 grade și amestecăm foarte bine cu o lingură.  

 În această soluție vom scufunda ouăle fierte cu ajutorul unei linguri, cu grijă să 

nu le spargem. Le vom lăsa în vopsea timp de 2-4 min, în funcție de culoarea pe 

care dorim să o obținem. După aproximativ două minute, ouăle s-au colorat și le 

putem scoate din vopsea. Le scurgem de surplusul de vopsea și le așezăm pe un 

prosop de hârtie.  Dacă doriți, să oferiți luciu în plus, vă sfătuiesc să folosiți un 

prosop de hârtie pe care este aplicat puțin ulei. Acest șervețel îl vom folosi 

pentru a șterge ouăle și pentru a le da luciul dorit.  

 

   PASCA CU BRÂNZĂ – este un preparat dulce, pregătit din aluat, brânză și 

stafide, fiind printre favoritele celor mici. În mod 

tradițional, era preparat de femeile din familie, uneori din 

familia extinsă, care se adunau special pentru această 

activitate. 

Rețetă (pască fără aluat cu brânză dulce 

*700 g brânză dulce de vaci; 
          *6 ouă; 
          *400 g smântână; 
          *200 g unt; 
          *4 linguri griș + 4 linguri făină; 

                                             *100-200 g stafide (în funcție de preferințe); 
                                             *esență de vanilie/semințe de la o păstaie de vanilie. 
  Vom începe această rețetă cu ouăle, pe care le vom pune într-un bol. Peste ouă 

vom pune zahărul și esența de vanilie (sau semințele de la păstaia de vanilie) și 

vom amesteca bine cu ajutorul unui tel. După ce amestecăm ouăle, vom pune pe 

deasupra brânza și o vom încorpora foarte bine. Peste amestecul de brânză și ouă 

vom pune și untul(care este la temperatura camerei) și vom amesteca 

ingredientele foarte bine din nou. După acest pas, urmează să punem făina, pe 

care o punem puțin câte puțin în timp ce amestecăm. Urmează să punem și grișul 

tot puțin câte puțin. Adăugăm smântâna. După ce o încorporăm foarte bine, 

putem adăuga stafidele, pe care le amestecăm de asemenea cu restul 

compoziției. 

  Acum nu ne mai rămâne decât să punem toată compoziția într-o tavă pe care o 

ungem cu unt și o tapetăm cu făină. Vom băga tava în cuptorul preîncălzit la 170 

de grade pentru aproximativ 45-50 de minute sau până când pasca este aurie 

deasupra. Pasca este GATA! 
 
 Vă sfătuiesc să încercați și voi aceste două rețete. Sunt foarte simple, dar 

pe atât de gustoase și îndrăgite de toți membrii familiei. 
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Debut în paginile revistei: trei colege din clasa a III-a A, 

sensibile și talentate, ne-au încredințat spre publicare 

creațiile lor. Să le citim, deci… 
 

PRIMĂVARA, Alexia Ioana Enache 

 

Primăvara, o crăiasă 

Gătită ca o mireasă 

A sosit astăzi în zori               LA SFÂNTA BISERICĂ, Lavinia Elena Bahnă 

Cu frumos alai de flori. 

                                                         Toate fetele-au plecat                          

Gâze, fluturi a trezit,                        La biserica din sat. 

Cerul a înveselit,                                Iată că vin și băieții                            

Câmpurile-a colorat                           Toți cu pasul măsurat. 

Și grădini a parfumat. 

                                                          Lângă rude si părinți 

Primăvară, ai venit!                             Stau cuminți ca niște sfinți, 

Totul s-a împodobit,                           Iar părintele zâmbește: 

Păsări cântă în zăvoi…                        „Doamne, ce copii cuminți!” 

Hai, te rog, rămâi la noi!      

                                                          Nu mai sunt aici ștrengari, 

                                                          Se închină, fac cruci mari 

                                                          Fac metanii și ascultă 

                                                          Ca și oamenii cei mari. 

                                                          Din cer Domnul i-a zărit 

                                                          Și-i ascultă mulțumit, 

                                                          Sfinți și îngeri, toți privesc 

                                                          Un popor așa smerit. 
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CE VEZI CU OCHII TĂI, Anastasia Maria Păiuș 

 

Ce vezi cu ochii tăi? 

Câțiva soldăței… 

Și ce fac? 

Merg în marșul lor mic 

Și pitic! 

 

Și ce mai vezi? 

O lume bună să visezi! 

Acolo cu sunt oamenii? 

Acolo ei sunt buni! 

Dacă ai fi acolo ce-ai face? 

Aș pune pe un deal o cruce 

Și aș scrie PACE! 
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Daria Jitaru, Mădălina Scheuleac, clasa a VII-a A 

 
Cu toții știm că adolescenților le plac cărțile cu acțiune, suspans, aventuri, 

timpuri misterioase , cei mai „ maturi” le preferă cu adevăruri, sfaturi despre 

viitor, gânduri sau chiar cum să treacă peste perioade grele, în schimb, cei mai 

drăgăstoși de fel preferă cărțile cu aventuri legate de prietenii, diferite plăceri 

pe care să le practice în timpul liber sau poate chiar iubiri ascunse sau exprimate 

deja față de anumite persoane...Din punct de vedere al copiilor cu vârste mai 

mici, cărțile cu imaginație, tărâmuri cu diferite personaje care au de îndeplinit 

diferite misiuni sunt foarte potrivite. Acum, un adevăr pentru toata lumea , fără 

să ținem cont de vârstă, primul pas pe care îl facem înainte să ne cumpărăm o 

carte sau primul lucru care ne atrage este titlul... 

„Curajul de a nu fi pe placul celorlalți” -  
Ichiro Kishimi, 

Fumitake Koga 
 

Cum să fii liber, să îți schimbi viața și să fii 

cu adevărat fericit! Fenomenul japonez 

vândut în peste 3,9 milioane exemplare în 

întreaga lume. Învață să îți descătușezi forța 

interioară, pentru a deveni ceea ce îți dorești 

să fii cu adevărat!  

Pornind de la teoriile lui Alfred Adler, una 

dintre figurile marcante ale psihologiei 

secolului XX, cartea, construită sub forma 

dialogului socratic, ne arată că fiecare dintre 

noi își poate controla propria viață, fără a se lăsa influențat de traumele 

trecutului sau de îndoielile și așteptările celor din jur . Acest mod de gândire 

profund eliberatoare, susține psihologia adleriană și ne ajută să ne dezvoltam 

curajul de a ne schimba și de a renunța la limitările impuse atât de noi înșine, cât 

și de cei din jurul nostru. Aceasta carte ne va schimba viața și ne va ajuta să ne 

eliberăm mintea de gânduri negative, să atingem fericirea adevărată și să avem 

succes în orice domeniu al vieții noastre. 
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„O poveste haioasă” NED VIZZINI  
      

Craig Gilner are 15 ani și ambiția l-a așezat pe drumul visat. Are tot ce-și poate 

dori un tânăr de vârsta lui - o familie iubitoare și un loc la unul dintre cele mai 

prestigioase licee din Manhattan, dar fericirea întârzie să apară. Odată prins în 

caruselul competiției și al temelor pentru scoală, viața devine pentru Craig un 

coșmar - se confruntă zi de zi cu tulburări de alimentație și de somn, consumă 

alcool, își accentuează starea de nefericire visând la iubita celui mai bun prieten 

al său și se plimbă de la psiholog la psiholog, sperand la marea SCHIMBARE care 

să-i facă viața suportabilă .Dar schimbarea nu apare până când, în toiul unei 

crize, Craig ajunge să-i cunoască pe 

pacienții de la secția de psihiatrie a unui 

spital din Manhattan. De la aceștia tânărul 

învață cum să-și înfrunte temerile și să 

privească  viața cu mai multă ăngăduință, 

cum să-și înfrunte temerile și să priveasca 

viața cu mai multă îngăduință...  

(Mădălina Șcheuleac, clasa a VII-a A) 

 

„Crenshaw” , 
Katherine Applegate 
Lui Jackson îi plac foarte mult lucrurile adevărate, care pot fi verificate, și visul 

lui este să devină zoolog. Urăște să fie mințit, iar părinții lui tocmai asta fac: ca 

să-i protejeze pe el și pe surioara lui, se poartă ca și cum totul ar fi bine și le 

ascund că s-ar putea să ajungă din nou fără casă.  
Doar Crenshaw, prietenul  lui imaginar, îl înțelege și îl ascultă. Motanul uriaș care 

se dă cu skate-boardul și căruia îi place să facă baie cu clăbuci îl ajută pe 

Jackson să înțeleagă că nu e nevoie să poarte singur pe umeri povara familiei și 

că uneori chiar trebuie să spună tot ce are pe suflet. 

(Daria Jitaru, clasa a VII-a A) 
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Sabina Mitache, clasa a VII-a A 
                    

ALIMENTE MIRACULOASE 

 
    Astăzi m-am gândit să vă prezint câteva dintre alimentele miraculoase pe 

care sigur le cunoașteți, dar poate nu știați la ce sunt benefice. 

   Alimente miraculoase pentru inimă: 
* ridichea:  apără împotriva atacurilor de cord; 

* peștele: acizii Omega 3 apără sistemul vascular de inflamații și calcifieri; 

* ceapa: îmbunătățește activitatea inimii și circulația și scade presiunea 

sângelui; 

* dovleacul: are efect benefic în cazul hipertensiunii arteriale și în bolile de 

inimă; 

* cartoful: protejează împotriva accidentelor cerebro-vasculare și oferă o mare 

cantitate de vitamina C sistemului vascular; 

* mărul: conține peste 300 de substanțe esențiale pentru protecția sistemului 

vascular. 

Alimente miraculoase pentru creier: 
* fasolea:  crește puterea de concentrare; 

* oul: este o sursă grozavă de proteine; gălbenușul conține colina, ce ajută la 

dezvoltarea memoriei; 

* avocado:  combate stresul, nervozitatea și insomnia; 

* bananele; glucoza, vitaminele și mineralele conținute de acestea sunt benefice 

pentru creier și îl oferă energie; 

* mazărea: fiind bogată în proteine, este bună pentru memorie și concentrare. 

Alimente miraculoase pentru ochi: 
* gutuia:  este bună pentru alergii și febra fânului, deoarece conține pectine și 

calciu; 

* arnica: uleiul esențial de arnică calmează inflamațiile oculare; 

* strugurii: ajută cu precădere ochiul în timpul vederii nocturne; 

* căpșuna:  ajută ochii în timpul vederii nocturne; 
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* ananasul; enzimele conținute de acesta relaxează ochii obosiți din cauza 

calculatorului; 

* rozmarinul:  purifică ochii și protejează vasele de sânge oculare. 

Alimente miraculoase pentru piele și păr: 
* pepenele: conține foarte puține calorii și este excelent pentru menținerea 

fermității pielii; 

* grâul: conține acizi grași, calciu și dioxid de siliciu, care sunt extraordinar de 

sănătoase pentru păr, piele și unghii; 

* cimbrul: redă strălucire pielii și curăță organismul; 

* hreanul: conținând substanțe active, regenerează părul, pielea și unghiile; 

* muștarul:  reglează fluxul sanguin la nivelul pielii. 

Alimente miraculoase pentru oase: 
* migdalele: conțin magneziu și ajută oasele să rămână sănătoase; 

* spanacul: datorită fierului și calciului pe care le conține, face oasele mai 

rezistente și ajută la funcționarea mușchilor; 

* meiul:  întărește dinții, oasele și stimulează creșterea copiilor; 

* brânza: întărește oasele, fiind o sursă bună de calciu. 

Alimente miraculoase pentru ficat: 
* anghinarea: conține proteine regenerative, iar acidul folic și antioxidanții 

previn bolile hepatice; 

* conopida:  contribuie la îmbunătățirea activității ficatului; 

* păpădia: ajută la buna funcționare a ficatului și reduce colesterolul; 

*laptele:  apără ficatul de afecțiunile frecvente; 

* menta: uleiurile esențiale de mentă stimulează secreția biliară și calmează 

crampele. 

Alimente miraculoase pentru rinichi: 
*sfecla roșie: stimulează arderile celulare; 

* vișinele: conțin potasiu, substanță pe care rinichii “luptă” să o elimine din sânge 

atunci când este în exces; 

* castravetele: conține multă apă, deci stimulează activitatea rinichilor; 

* varza murată : detoxifică organismul; 

* pătrunjelul: deține combinația ideală 

de minerale pentru a curăța rinichii. 
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VĂ ȚINEM LA CURENT… 
Elena Irimia, clasa a VII-a A 

  
    

 Anul acesta premiile Oscar au 

ajuns la cea de a 94-a ediție și 

 s-au desfășurat pe data de 28 

martie la Dolbhy Theatre din 

Los Angeles. Evenimentul a 

fost prezentat de actrițele 

Regina Hall, Amy Schumer și 

Wanda Sykes. Gala a fost 

transmisă în direct în Statele 

Unite de postul de televiziune ABC și a fost difuzată în peste 225 de țări și 

teritorii din întreaga lume.  Anul acesta : 

           

►Ariana DeBose a fost răsplătită cu un Oscar pentru rolul  

secundar din "West Side Story", remake-ul lui Steven 

Spielberg al celebrei povești.   

În urmă cu exact 60 de ani, Rita Moreno primea un Oscar 

pentru rolul Anitei din versiunea originală a filmului. Actrița 

în vârstă de 90 de ani s-a aflat în sală.                                     
 

►Trofeul pentru cel mai bun actor în rol secundar i-a 

revenit lui Troy Kotsur pentru interpretarea sa emoționantă din filmul  "CODA". 

Este al doilea actor surd - după Marlee Matlin - care câștigă un Oscar. El a 

dedicat premiul comunității persoanelor cu dizabilități. A fost aplaudat în 

limbajul semnelor, atunci când a urcat pe scenă să-și ridice premiul. 

    

Mai jos vă voi prezenta întreaga listă a câștigătorilor de anul acesta : 

 

● Cel mai bun film: "CODA" 

● Cea mai bună regie: Jane Campion ("The Power of the Dog") 

● Cel mai bun actor în rol principal: Will Smith ("King Richard") 

● Cea mai bună actriță în rol principal: Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy 

Faye") 

● Cel mai bun actor în rol secundar: Troy Kotsur ("CODA") 

● Cea mai bună actriță în rol secundar: Ariana DeBose ("West Side Story") 

● Cel mai bun lungmetraj internațional: "Drive My Car" (Japonia) 

● Cel mai bun lungmetraj de animație: "Encanto" 
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● Cea mai bună scenografie: "Dune" 

● Cel mai bun scenariu adaptat: "CODA" 

● Cel mai bun scenariu original: "Belfast" 

● Cea mai bună imagine: "Dune" 

● Cel mai bun montaj: "Dune" 

● Cea mai bună coloană sonoră: "Dune" 

● Cel mai bun cântec original: "No Time to Die" (interpretat de Billie Eilish 

pentru filmul "No Time to Die") 

● Cel mai bun sunet: "Dune" 

● Cele mai bune efecte vizuale: "Dune" 

● Cel mai bun machiaj / cea mai bună coafură: "The Eyes of Tammy Faye" 

● Cele mai bune costume: "Cruella" 

● Cel mai bun scurtmetraj animat: "The Windshield Wiper" 

● Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune: "The Long Goodbye" 

● Cel mai bun lungmetraj documentar: "Summer of Soul (...or, when the 

revolution could not be televised)" 

●  Cel mai bun scurtmetraj documentar: "The Queen of Basketball" 

● Premii onorifice: Samuel L. Jackson, Elain May, Liv Ullmann 

● Premiul umanitar Jean Hersholt: Danny Glover. 

 

Cele mai multe premii la OSCAR  2022 
 

 „Dune” a luat acasă premiile Oscar pentru 

cinematografie, montaj, partitură, efecte 

vizuale, design de producție și sunet. 

Această onoare remarcabilă pune într-o 

companie rară adaptarea de lungmetraj de 

165 de milioane de dolari a romanului 
fundamental al lui Frank Herbert din 1965, 

devenind al doilea dintre cele mai de succes filme SF la Oscaruri. Capodopera 

cinematografică a "plecat acasă” cu 6 trofee de aur. 
 

                                                          

THE OSCARS … ALTFEL! 
Elisa Nechifor, clasa a VII-a A 

 
            După cum bine știm, „The Oscars” s-au terminat cu o mică palmă, acea 

fiind „oferită” de Will Smith, actorul american  și provocată de glumele lui Chris 

Rock la adresa soției lui Will, pe nume Jada Smith.  

https://www.wowbiz.ro/premiile-oscar-2022-lista-completa-a-castigatorilor-premiilor-academiei-americane-de-film-20210964
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             Înainte ca Will Smith 

să-și ridice Oscarul pentru cel 

mai bun actor, comediantul 

Chris Rock a făcut o glumă 

despre chelia soției lui Will, 

Jada, în timp ce prezenta 

premiul pentru cel mai bun 

documentar. Acesta este 

momentul în care Will Smith a 

întrerupt spectacolul, urcând 

pe scenă și dându-i o palmă lui Chris. Acest incident a șocat  pe toată lumea,  

încât audiența a crezut că e un act aranjat. 

            Între timp, camerele de luat vederi au surprins și reacțiile celebrităților 

care au asistat la episod din prima secundă, surprizându-l pe Andrew Garfield 

ocupat pe telefon. Fanii au fost curioși să afle ce făcea pe telefon, dar actorul a 

mărturisit că el doar răspundea la mesajele de la niște prieteni care vroiau să 

afle ce se întâmplase. 

        Răspunsul mamei lui Chris Rock , Rose Rock, la acest incident a fost ,,Atunci 

când Will l-a pălmuit pe Chris, ne-a pălmuit pe toți, dar el chiar m-a pălmuit. Când 

îmi rănești copilul, mă rănești și pe mine.” . Când a fost întrebată ce i-ar zice lui 

Will despre palmă, Rose a spus ,,Nu am nicio idee ce aș spune altceva decât să îl 

întreb la ce se gândea .”   După acest conflict, producătorii Oscar au decis că îi 

vor confisca premiul „Oscar”  lui Will Smith timp de un deceniu. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Nr.19, serie nouă, semestrul  al II-lea, 2021-2022  27 

 

PAGINA VERDE 
… cu V, de la VIITOR! 

 

Obiective turistice amenințate  cu 

dispariția de schimbările climatice 
 

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

 

 
 

 

Una dintre consecințele topirii calotei glaciare este, după cum bine știm, 

creșterea nivelului apelor din oceane și mări. Se estimează că până în 2100, 

nivelul mărilor ar putea crește cu peste doi metri, ceea ce ar putea duce la 

dispariția mai multor zone de coastă, atât în Europa, cât și în SUA, fiind 

amenințate mai multe obiective turistice importante. Specialiștii cred că cel 

puțin 20% din patrimoniul mondial ar putea fi în pericol sau chiar ar putea 

dispărea dacă nu se iau măsuri concrete. Iată câteva astfel de obiective: 
 

 

 

PIAȚA SAN MARCO, VENEȚIA 

Veneția a fost inundată adesea în 

ultimele decenii. Obiective importante 

ale orașului în frunte cu celebra piață, ar 

putea fi grav afectate în viitor, sau chiar 

ar putea dispărea, potrivit estimărilor 

specialiștilor, deoarece cea mai joasă 

parte a Veneției – locul unde se află 

Piața San Marco este la numai 65 de 

centimetri deasupra nivelului mării. 
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MUNTELE SAINT- MICHEL, FRANȚA – inclus în patrimoniul UNESCO, 

acest munte este un adevărat 

simbol al Franței și atrage 

numeroși vizitatori. Este, de 

fapt, o stâncă granitică de 78 

de metri, situată în regiunea 

Normandia, care, în timpul 

fluxului, este insulă, iar la 

reflux devine peninsulă. 

Numele are legătură cu o 

viziune pe care episcopul de 

Avranches a avut-o în secolul al VIII-lea, în care i-a apărut Arhanghelul Mihail. 

Muntele a devenit loc  de pelerinaj, fiind construită  o mănăstire. S-a calculat că 

în următorii 100 de ani, muntele Saint=Michel ar putea fi complet acoperit de 

ape. 
 

TURNUL LONDREI – Londra este unul 

dintre marile orașe amenințate cu dispariția 

sub ape, datorită schimbărilor climatice 

survenite în zona de N-V a calotei glaciare a 

Groenlandei. Tamisa va fi inundată din ce în ce 

mai mult dacă nu se vor implementa strategii 

de consolidare. 
 

 

 

 

 

 

ACROPOLE, GRECIA – unul dintre 

cele mai vizitate situri arheologice din 

lume este amenințat de ploile acide 

datorate  poluării atmosferice. De 

asemenea, perioadele de secetă 

prelungită au slăbit structura zidurilor 

orașului antic și a templelor. 
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KILIMNAJARO, TANZANIA – potrivit unor estimări, peste 85% din 

gheața care acoperea cele trei vârfuri alee celui mai înalt masiv din Africa a 

dispărut în ultimii 100 de ani, iar restul se topește mult mai repede, fiind posibil 

să dispară complet până în 2030. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPUL LOCAL DE TINERET 

“ARIPI IN EUROPA” 
Iarina Amariei, clasa a VII-a A 

 

                                       Aripi in Europa este un ONG apolitic, ce nu primește  

                                   bunuri materiale pentru activitățile sale, care reunește 

copii 

                                   tineri organizatori și participanți la activități specifice de  

                                   educație non-formală de o mare diversitate. 

                                   GLT Aripi in Europa și-a început activitatea în septembrie 

                                    2004, activând în cadrul acestuia de-a lungul timpului 

peste 80 de voluntari printre tinerii din Fălticeni. 

Ca urmare a parteneriatului început în anul 2007 cu Școala Gimnazială “Mihail 

Sadoveanu” din Fălticeni, am început să ne desfășurăm activitățile în fiecare 

sâmbătă, între orele 12-14, în localul școlii de pe strada Ioan Dragoslav. De 

asemenea, mulți dintre actualii voluntari lideri de tineret provin de pe băncile 



 

 
                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni   30 
  

școlii noastre, fiind inițial simpli participanți, beneficiari ai activităților, apoi 

devenind voluntari. Voluntarii (liceeni, studenți, cadre didactice, tineri peste 14 

ani) sunt responsabili pentru activitățile organizate și pentru buna funcționare a 

grupului. Printre primii coordonatori  ai grupului se numără doamnele profesor ale 

școlii noastre Cristina Crăciun și  Elena Pașcovici, alături de Andrei Bolohan. 

Elementul principal al activităților noastre este acțiunea prin joacă, unde învățăm 

copiii să aibă încredere în ei și să-și exprime liber opinia. Devenind membru al 

grupului la începutul anului 2022, am învățat încetișor cum este viața de voluntar. 

Am avut ocazia de a organiza festivalul luminii, ziua de joacă pentru copii de 1 

Iunie, zile de joacă organizate la grădinița Domino, cât și pe în localul de pe 

strada Dragoslav. Am participat și la mai multe activități, cum ar fi „ziua comună 

de acțiune” și team-building-uri care ne au ajutat să ne dezvoltăm și să 

colaborăm unii cu alții. 

Pentru perioada sărbătorilor de iarnă, am organizat spectacolul caritabil „Magia 

Crăciunului” unde fiecare a dat tot ce avea mai bun și am reușit să strângem bani 

pentru a le face o bucurie copiilor fără posibilități materiale. 

Având în vedere vechimea, dedicarea și renumele nostru, vara aceasta, în luna 

iunie, în cadrul Galei „10 pentru Fălticeni” am primit mai multe premii, atât trofee 

cât și diplome, cum ar fi cele pentru ecologie și asistență socială și umanitară. 

De când sunt voluntară la GLT „Aripi în Europa” pot spune că am evoluat din mai 

multe puncte de vedere. Am întâlnit mulți oameni noi, mi-am făcut mulți prieteni 

și am reușit să-mi ocup timpul liber cu activități interesante. Am învățat că de 

multe ori trebuie să ieși din zona de confort, trebuie să renunți la timpul pierdut 

inutil și să începi să te dezvolți .Datorita AE acum nu îmi mai este așa de teamă 

să îmi exprim părerea și să vorbesc liber. Chiar dacă oamenii sunt diferiți, pot 

găsi acel ceva în comun și pot lucra împreună. Am aflat acest lucru prin prisma 

faptului că am format legături strânse cu ceilalți voluntari și pot spune că suntem 

ca o familie.  
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MODA ȘI NOI 

 
Alexandra Stafie, clasa a VII-a A 

 

VARA-TOAMNA 2022 

 
Lumea modei s-a confruntat cu multe obstacole pe parcursul ultimilor doi 

ani, însă anul 2022 este menit să trezească simțul stilistic al fiecăreia dintre noi. 

Da, a venit acel moment al anului în care îți reevaluezi garderoba pentru ca mai 

apoi să o poți completa cu piese specifice noilor trenduri. 

Cele mai hot trenduri în modă ale anului 2022 

 

1. Aceeași culoare din cap până-n picioare 
  

 E momentul să lași în urmă culorile neutre și plictisitoare 

și să te axezi pe cele țipătoare care zic cu adevărat ceva 

despre personalitatea ta. Cu ce ai putea asorta mai bine o 

culoare stridentă decât cu aceeași culoare stridentă? Ei bine, 

în 2022 ne îmbrăcam în aceeași nuanță din cap până-n picioare 

și, bineînțeles, nu uităm să ne accesorizăm ținutele cu cei mai 

strălucitori pantofi pe care îi avem. Rozul fuchsia și verdele 

kermit se potrivesc oricărui tip de piele, așa că nu trebuie să-

ți faci griji că nu vei găsi nuanța potrivită pentru tine! 

 

2. Franjuri  
 

Imaginează-ți doar cât de armonios vor flutura franjurii 

tăi în bătaia vântului pe malul mării! Franjurii sunt foarte ușor de 

purtat și se potrivesc oricui. Ei pot scoate orice ținută din 

anonimat, mai ales dacă sunt purtași cu mândrie și încredere. 

Accesorizează topurile sau rochiile cu franjuri cu sandale de tip 

chuncky și privește cum toată lumea va pica la picioarele tale Știi 

ce se potrivește foarte bine cu această ținută boemă? Cocktail-ul 

tău preferat! 
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2. Fuste foarte lungi VS fuste mini 

Fusta midi a reprezentat eroic ultimii 

ani, însă a venit vremea ca aceasta să fie 

lăsată în urmă. Fustele rămân în centrul 

atenției, fără doar și poate, însă tu va 

trebui să te decizi de partea cui ești! Maxi 

sau mini? Fie îți acoperi piciorul în 

totalitate, fie îl lași la vedere cu ajutorul 

unei fuste micro-mini. Nu uita că 

întotdeauna vei putea opta pentru niște colanți sau pentru cizme lungi pentru 

o acoperire suplimentară! 

 

 5. Dungi groase și îndrăznețe 
Albastre, roz, albe sau negre... dungile sunt cea 

mai bună alegere pentru anul 2022! Le porți purta în 

orice sezon pe orice piesă vestimentară, iar asta nu 

înseamnă decât că se potrivesc oricui, inclusiv ție! 

Poartă-le cu mândrie, iar dacă totuși optezi pentru 

dungi monocrome, asigură-te că le-ai accesorizat cu 

piese foarte-foarte colorate! Cum altfel îți vei pune 

în evidență personalitatea? 

 

 

6. Anii 2000 revin 
Da, au trecut mai mult de două decenii de atunci 

(WOW!?!?!), așa că de ce nu ne-am întoarce puțin în timp? 

Știi doar că moda vine și pleacă! Stilurile de la începutul 

acestui secol au revenit glorios pe podium, doar că acum 

se accesorizează cu o personalitate puternică. Ne 

îndreptăm către epoca nostalgică a ținutelor din denim, a 

pantalonilor de jogging din satin și a minunatelor chockere.  
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AMINTIRI DIN VACANȚĂ 
 

Șerban Lencu, clasa a VI-a C 

  

 Vara aceasta am avut oportunitatea de a participa la 

Tabăra de vară de la Predeal organizată de Rotary Club 

Fălticeni, English Cool Camp. Rotary Club Fălticeni a 

premiat astfel douăzeci și unu de elevi care învață în 

școlile și liceele din oraș și care au participat la diferite 

concursuri și olimpiade școlare. 

          Programul taberei a fost destul de încărcat:  trei 

activități pe zi în limba engleză, urmate de alte activități 

în limba română: tir cu arcul, tiroliană, tubing, aleea 

terapeutică, dans, excursie la Brașov, drumeții în 

stațiunea Predeal, discotecă, vizionare de filme, vânătoare de comori. 

           Am întâlnit oameni minunați.  Trainerii, vorbitori nativi de limba engleză, 

voluntarii români responsabili de activitățile în limba română și doamnele Cipriana 

și Maria,  însoțitoarele noastre de la Fălticeni, toți au avut grijă să nu ne 

lipsească nimic. M-am simțit foarte bine, am legat noi prietenii, am socializat și 

pot spune că mi-am depășit limitele. 

           Ultima seară a fost deosebită. A avut loc ceremonia de încheiere a 

taberei. S-a organizat un talent show, un foc de tabără, și discotecă. A fost 

emoționant să vad cum aproximativ 250 de copii ( au fost și din alte județe) 

cântă și dansează, se bucură împreună de momentele de neuitat create de 

organizatori. 

            Am petrecut timp de calitate 

și pot să afirm cu certitudine că 

această tabără a contribuit nu doar la 

îmbunătățirea nivelului meu de 

cunoștințe la limba engleză, ci și la 

dezvoltarea mea emoțională. 
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Șerban Lencu, clasa a VI-a C 

 

Iată câteva dintre activiățile din acest semestru: 

 
ȘCOALA DE VARĂ: În perioada 8-12 

august 2022 s-a desfășurat a doua ediție a 

Școlii de Vară GTW #LearnToUnderstand. Anul 

acesta, copiii participanți au fost aduși mai 

aproape de ocupații și meserii, având șansa să 

exerseze abilități din diverse domenii 

profesionale precum: programare, robotică, 

caligrafie, artă, confecții, animație socio-

educațională.  

Asociația EduMax alături de partenerii noștri: Școala Gimnazială 

„Alexandru Ioan Cuza”, Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Primăria 

municipiului Fălticeni, Muzeul Bucovinei, Inspectoratul de Poliție Județean 

Suceava, Grupul Local de Tineret Aripi în Europa, Fundația Assist, Școala de 

televiziune, radio și edutainment Education ON, Logiscool și Romfour ne 

propunem să le oferim beneficiarilor noștri alternative sănătoase de petrecere a 

timpului liber în vacanță alături de voluntari, traineri și profesori responsabili să 

le ofere un context de învățare personalizat. 

ZIILELE ORAȘULUI: Cu ocazia festivităților organizate de Primăria 

municipiului, cadre didadctice și elevi ai școlii au primit Diplome de excelență. 

 
Nr. 

Crt. 

Nume/prenume 

Cadru didactic 

Nume/prenume 

elev  

Clasa                  Rezultate obtinute 

Competitie Faza/Eta

pa 

Rezultat 

1 TURCU 

MARCELA 

DOROFTEI 

ȘTEFAN 
 V A OLIMPIADA DE 

EDUCAȚIE 

TEHNOLOGICĂ 

ȘI APLICAȚII 

PRACTICE 

JUDEȚ Premiul 

al II-lea 

2 DELEANU 

LIVIU 

LENCU 

ȘERBAN-PAUL 
 VI C CONCURSUL 

DE 

JUDEȚ Premiul 

al III-

https://www.facebook.com/hashtag/learntounderstand?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4Kgas6np2yAg0DrLnD8_0-uS-hKkhSZlREMjtUjr9LTnM4y3OzDHUpKu2---HTTCqrYepepa20o7e4Ig1DEwKd8Zl_LBsiO5Zrt377zpRc0125c3Y2pgjfFzAQpfZG3XyhlVHo8CuaxnWcHVvZXlJLtMtApsJhXJhccZ0ObOGYQspJVZvcnSeCBYLCbGLzRU&__tn__=*NK-R
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DANIEL  

DELEANU 

LIVIU 

DANIEL 

GEOGRAFIE 

TERRA 
lea 

ACATRINEI 

IUSTINIAN 
 VI C Premiul 

al III-

lea 

3 LENCU 

CRISTINA 

 

PAVĂL 

TEOFANA 

MĂDĂLINA 

 VII B OLIMPIADA 

DE LIMBA 

ENGLEZĂ 

JUDE Premiul 

al III-

lea 

4 ȘTEFĂNESCU 

GABRIELA 

TODICĂ 

DRAGOȘ 
 VI B OLIMPIADA 

DE 

ASTRONOMIE 

ȘI 

ASTROFIZICĂ 

JUDEȚ Mențiune 

5 AXINIA 

MARIA 

UNGUREANU 

DAVID 

 

 VI B OLIMPIADA 

DE RELIGIE 

JUDEȚ Premiul 

al III-

lea 
GRIGORESCU 

MARIA 
 VII A Premiul 

al III-

lea 

6 TĂNASE 

LUISA 

GIORGIANA 

UNGUREANU 

DAVID 

 

 VI B OLIMPIADA 

DE ISTORIE 

CLIO 

JUDEȚ Premiul 

al III-

lea 

7 MOROȘANU 

OVIDIU 

ACATRINEI 

IUSTINIAN 
 VI C OLIMPIADA 

DE ISTORIE 

CLIO 

JUDEȚ Mențiune 

8 CRĂCIUN 

CRISTINA 

IRIMIA 

ELENA 

VII A OLIMPIADA 

DE LIMBA 

ENGLEZĂ 

JUDEȚ Mențiune 
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI: 
AU TERMINAT SEMESTRUL CU MEDIA 10: 

 

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

2). Alexandra Ciucă, clasa a V-a A 

3). Ștefan Doroftei, clasa a V-a A 

4). Elisa Georgiana Reuțchi, clasa a V-a A 

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

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

7). Șerban Lencu, clasa a VI-a C 

8). Alyia Mihai, clasa a VI-a C, 

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

10). Elena Irimia, clasa a VII-a A 

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

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

13). Radu Mario Jucan, clasa a VIII-a A 

14). Raluca Maria Mărian, clasa a VIII-a A 

15). Gabriela Mărincuța, clasa a VIII-a B 

 

AU TERMINAT ANUL ȘCOLAR CU MEDIA GENERALĂ 10:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

2). Alexandra Ciucă, clasa a V-a A 

3). Ștefan Doroftei, clasa a V-a A 

5). David Theodor Ungureanu, clasa a 

VI-a B 

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

7). Șerban Lencu, clasa a VI-a C 

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

10). Elena Irimia, clasa a VII-a A 

11). Delia Pântea-Zaharia, clasa a 

VII-a A 

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

13). Radu Mario Jucan, clasa a VIII-

a A 

14). Raluca Maria Mărian, clasa a 

VIII-a A 



 

 

 

 

 

PREMIUL ȘCOLII: RADU 

MARIO JUCAN, clasa a VIII-a 

A, media gimnazială 10 (zece) 

 

 

DIPLOME DE MERIT: 

 

1). Simona Ioana Zaharia, clasa a VIII-a A, media gimnazială 9,97 

2). Daria Ștefana Trofin, clasa a VIII-a B, media gimnazială 9,95 

3). Raluca Maria Mărian, clasa a VIII-a A, media gimnazială 9,91 

4). Iustin Alexandru Irimia, clasa a VIII-a A, media gimnazială 9,89 

5). Gabriela Mărincuța, clasa a VIII-a B, media gimnazială 9,86 

6). Bianca Maria Aioanei, clasa a VIII-a B, media gimnazială 9,82 

7). Maria Alexandra Bobuțanu, clasa a VIII-a B, media gimnazială 9,78 

8). Iustina Matei, clasa a VIII-a B, media gimnazială 9,78 

9). Giulia Elena Dominte, clasa a VIII-a A, media gimnazială 9,74 

10). Elena Isabela Cîrnăreasa, clasa a VIII-a A, media gimnazială 9,73 

11). Andrei Florin Șoldănescu, clasa a VIII-a A, media gimnazială 9,72 

12). Mihaela Iuliana Andone, clasa a VIII-a B, media gimnazială 9,70 

13). Alexia Adriana Rusu, clasa a VIII-a A, media gimnazială 9,61 

14). Ștefan Octavian Bârzu, clasa a VIII-a B, media gimnazială 9,60 

15). Maria Alexandra Cărnăreasa, clasa a VIII-a A, media gimnazială 9,54 
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CUPRINS: 

 
O zi în trecut, Karina Crețu, clasa a VII-a A pag.  2 

Vocea elevului  pag.  5 

„Paradisul nostru”, Ariadna Samson, clasa a VII-a A pag.  9 

„Prieteni fără grai”, Ariana Șchiopu, clasa a VII-a A pag.  12 

„Raza din cer”, Maria Grigorescu, clasa a VII-a A pag.  13 

„Izvorul de apă vie”, Alexandra Lateș, clasa a VII-a A pag. 14 

„Știați că…?, Alexandra Lateș, clasa a VII-a A pag. 15 

„Cum se face?”, Delia Pîntea Zaharia, clasa a VII-a A pag. 16 

Lecția de romantism Pag. 18 

Fișa de lectură: Daria Jitaru, Mădălina Șcheuleac, clasa a VII-a A Pag. 20 

Doctor SMS: Sabina Mitache, clasa a VII-a A Pag. 22 

Vă ținem la curent: Oscar 2022, Elena Irimia, clasa a VII-a A Pag. 24 

SMS monden: Elisa Nechifor, clasa a VII-a A Pag. 25 

Pagina verde: Radu Mario Jucan, clasa a VIII-a A Pag. 27 

Pasiuni și pasionați: Iarina Amariei, clasa a VII-a A Pag. 29 

Amintiri din vacanță: Șerban Lencu, clasa a VI-a C Pag. 33 

Jurnal școlar: Șerban Lencu, clasa a VI-a C Pag. 34 

La închiderea ediției Pag. 36 
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