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CUTEZANŢA ESTE ÎNCEPUTUL SUCCESULUI 

 
 

 

         Se pare că mă aflu la un nou început, de fapt o continuare, dar de pe o altă 

poziţie, a acestui proiect minunat numit SMS MAGAZIN. O mare onoare, dar şi o 

mare responsabilitate. Probabil, majoritatea  dintre noi, într-un astfel de 

moment, ne întrebăm: „Voi reuşi să fiu la fel de bun/ă ca…? 

         Într-adevăr, nu o să putem fi niciodată identici cu o persoană anume, 

pentru că fiecare om este special în felul său, fiecare dintre noi dispune de 

propria creativitate. Ideea de model înseamnă ceva după care te ghidezi, (în 

anumite momente…foarte important!), sau cineva pe care îl admiri şi de la care 

poţi învăţa foarte multe, dar oare nu este mai de preţ originalitatea, asumarea 

propriei identităţi? De ce să fim ca X sau ca Y, când putem fi noi înşine? Şi 

totuşi, un model poate avea o influenţă pozitivă asupra noastră; putem învăţa din 

experienţele celor din jurul nostru, păstrându-ne identitatea, croindu-ne propriul 

drum. 

         Aceasta este una dintre lecţiile pe care le-am învăţat cu ajutorul revistei 

„SMS MAGAZIN”, acesta şi multe altele, cu siguranţă. 

         Deci, dragi colegi, revista aceasta este şi va fi în primul rând revista 

voastră, pentru că este despre voi, pentru voi şi, sper, realizată cu voi. Noi, noul 

colectiv de redacţie, vă aşteptăm ideile, părerile şi propunerile, atât la noul sediu 
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al redacţiei – sala clasei a V-a C, cât şi la „cutiuţa poştală” amplasată la Avizierul 

şcolii. 

         Sper să vă placă acest număr mai mult ca precedentele şi mai puţin ca 

următorul! 

Redactor-şef: Theodora Ştefănescu, clasa a VI-a A 

 

 

 
 

 

 

         Chiar dacă o să vi se pară ciudat, această rubrică a fost realizată de un cadru didactic. Este 

vorba despre doamna profesor Doina Mihăilă, cea care răspunde de Comisia de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii. De ce? Pentru că dumneaei a centralizat rezultatele unui Chestionar de 
satisfacţie pentru elevi, aplicat pentru îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ 

unui număr de 100 de elevi din ambele cicluri de învăţământ, iar ceea ce s-a putut constata 

reprezintă tocmai părerile voastre despre şcoala în care învăţaţi. Deci, iată adevărata VOCE A 

ELEVULUI DESPRE ŞOALA SA:  

 

1. Aspecte pozitive referitoare la activitatea curentă în şcoală: 

 Cadre didactice bine pregătite metodic: 87 de elevi; 

 Utilizarea de metode didactice noi şi variate: 92 de elevi; 

 Este aplicată egalitatea şanselor: 78 de elevi; 

 Implicarea elevilor în evaluarea şcolară: 65 de elevi; 

 Personal auxiliar amabil şi prompt: 95 de elevi; 

 Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învăţământ: 65 de elevi; 

 Laboratoare foarte bine dotate: 89 de elevi; 

 Săli de clasă renovate: 91 de elevi; 

 Săli de clasă curate: 100 de elevi; 

 Săli de clasă dotate cu mobilier modular şi nou: 63 de elevi; 

 Condiţii optime de desfăşurarea a lecţiilor (căldură, lumină etc.): 100 de elevi; 

 Existenţa unor activităţi extraşcolare de ocupare a timpului liber: 100 de elevi; 

 Alte aspecte pozitive, precizaţi care: 

 armonia între elevi: 77 de elevi; 

 egalitatea între elevi: 83 de elevi; 

 existenţa a două magazine: 2 elevi; 

 înţelegerea profesorilor: 46 de elevi; 

 nu există mucegai: 15 elevi. 
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2. Consideraţi că aveţi acces către toate spaţiile de instrucţie şi educaţie:  

 DA: 99 de elevi; 

  NU: un elev a scris „nu, că nu avem voie pe scările profesorilor” 

 

3. Cum vă puteţi informa asupra activităţilor şcolare şi extraşcolare? 

 Profesorii clasei – avizier: 87 de elevi; 

 Profesorul diriginte, secretariat: 100 de elevi; 

 Consiliul elevilor, altceva: 43 de elevi; 

 Revista şcolii: 61 de elevi. 

 

4. Ce consideraţi că este important pentru profesori în evaluarea elevilor? 

 Iniţiativa: 58 de elevi; 

 Acurateţea informaţiei: 83 de elevi. 

 

5. Ce calităţi apreciezi la profesorii tăi? 

 explică bine: 89; 

 e bun cu mine: 61; 

 sinceritatea: 92; 

 răbdarea: 88; 

 apropierea de copii: 70; 

 sunt glumeţi: 37; 

 modestia: 63; 

 sunt profesionişti: 83; 

 ne iubesc: 44; 

 nu sunt duri: 23; 

 nu ne stresează cu prea multe teme: 1 elev. 

 

6. Aranjaţi în ordine crescătoare următoarele cauze ale conflictului elev-profesor: 

 Antipatia faţă de profesor: 32 de elevi. 

 Evaluarea: 47 de elevi. 

 Modul de comunicare al profesorului: 53 de elevi. 

 Antipatia faţă de obiect: 69 de elevi. 

 Indisciplina: 87 de elevi. 

 

7. Cum sunt sancţionate aceste conflicte: 

 Elevul este pedepsit (sancţionat): 37 de elevi; 

 Prin comunicarea profesor-elev: 58 de elevi; 

 Prin prezentarea situaţiei în consiliul profesorilor clasei: 23 de elevi; 

 Prin chemarea părinţilor la şcoală: 89 de elevi. 

 Un număr de 29 de elevi au scris albastru pe alb că NU AU FOST CONFLICTE ! 

 

8. Ce forme de manifestare ale democraţiei există în şcoală=  

 Comunicarea: 59 de elevi; 

 Alegerea consiliului elevilor: 100 de elevi; 

 Acces egal la resurse : 98 de elevi; 

 Participare la luarea deciziilor: 47 de elevi; 

 Informare cu privire la problemele ce îi afectează pe elevi: 42 de elevi; 

 Desfăşurarea unor ore pe baza propunerilor elevilor: 26 de elevi; 
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9. Ce apreciezi în primul rând şa şcoala ta? 

 Relaţiile cu profesorii: 67 de elevi; 

 Relaţiile cu elevii: 68 de elevi; 

 Pregătirea pentru piaţa muncii: 45 de elevi; 

 Altceva : 

 armonia dintre elevi: 49 de elevi; 

 înţelegerea manifestată de profesori: 57 de elevi; 

 activităţile extraşcolare: 91 de elevi. 

 

10. Ce te nemulţumeşte în primul rând la şcoala ta? 

 Participarea ta la luarea deciziilor: 31 de elevi; 

 Calitatea predării: 14 elevi; 

 Baza materială a şcolii: 3 elevi; 

 Regulamentul de ordine interioară: 48 de elevi; 

 Altceva : 

 plantele din clasă: 1 elev; 

 lipsa unei treceri de pietoni dinspre Billa şi spaţiul de joacă către şcoală: 17 elevi. 

 

Profesor Doina Mihăilă, responsabil CEAC  

 

        POST SCRIPTUM: (Cristina Stoleriu, profesor coordonator) 

 Acestea au fost părerile voastre despre şcoala în care învăţaţi. Sperăm că aţi fost 

sinceri, că aţi înţeles cu adevărat întrebările şi că vă asumaţi răspunsurile. Noi, cadrele didactice, 

vom ţine cont de aceste păreri şi ne vom strădui să corectăm ce e de corectat şi să îmbunătăţim 

ce e de îmbunătăţit. Cu o singură excepţie: trecerea de pietoni, fiindcă nu stă în puterea noastră 

şi fiindcă nu e chiar aşa de greu să ocoliţi puţin, pentru a traversa fără riscuri prin locul special 

amenajat de Poliţia Municipală! 
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O ACTIVITATE DE SUCCES 
 

Theodora Ştefănescu, redactor-şef 

Nona Gheorghieşi, redactor-şef adjunct 
 

         În cadrul săptămânii „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun”, la sediul revistei 

noastre dragi a avut loc o activitate mai deosebită decât simplele întâlniri „de lucru” ale celor 

care au ales să frecventeze Clubul de jurnalism. Am avut … vizitatori. 

         Elevii din clasa a IV-a A, împreună cu doamna profesor Nicoleta Dascălu, îşi exprimaseră de 

mult dorinţa de a ne vedea la lucru, aşa că i-am chemat pe la noi, poate se … „molipsesc”. Dar nu 

numai prezenţa lor a fost un lucru inedit. Şefa cea mare (adică doamna profesor Cristina 

Stoleriu) a vrut să ne facă o surpriză şi a invitat cea mai competentă persoană pentru a ne da 

sfaturi: pe doamna Mihaela Buculei, jurnalist la Radio România Actualităţi şi colaborator al unor 

canale TV.  

 
 

         Doamna Mihaela ne-a pus o mulţime de întrebări legate de motivaţia noastră de a scoate o 

revistă şcolară şi de a fi membri într-un colectiv de redacţie. Pentru că tocmai alesesem noul 

Colectiv redacţional, a interesat-o foarte mult gândurile noastre, ale celor două redactore-şefe 

(ştim că nu e corectă formula, dar aşa credem noi că veţi înţelege ce simţeam atunci). 
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         Am primit multe sfaturi competente, am aflat multe „secrete de serviciu”, pe care nu le 

vom divulga, dar la care vom apela, fiţi fără grijă…Doar vrem să vă cucerim 

 

 
A consemnat (şi fotografiat) David Tofan, clasa a VI-a A 

 

 

In timpul săptămânii “Şcoala altfel”,  s-au organizat o mulţime de cluburi cum ar fi: Clubul de 

gastronomie condus de doamna profesoară Doina Moisii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clubul de jurnalism cu doamna profesor Cristina Stoleriu ; 

Clubul cinefililor cu domnul profesor  

 Ovidiu Simion 
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Clubul de desen, cu doamna  profesor Maria Axinia 

  
 

 

Clubul de teatru condus de domnul profesor 

Ovidiu Morosanu; 

Clubul sportivilor şi al sahiştilor cu doamna   Daniela 

Moroşanu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubul curioşilor cu doamna profesor Doina Mihailă; 
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Clubul sanitarii priceputi cu doamnaprofesor Georgeta Grigorescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubul de muzică folk cu domnul profesor 

Clubul de folk, cu domnul profesor Cătălin Iftimoaia şi nu în ultimul rând 

Clubul cititorilor cu doamna profesor Doriana Stan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De asemenea, s-au organizat vizite la Unităţile militare din oraş, în cadrul Clubului 112 şi 

activităţi distractive şi nu numai în parteneriat cu Grupul local de tineret “Aripi în Europa”, 

condus de doamna profesor Cristina Crăciun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sfîrşitul săptămânii a avut loc deja tradiţionalul spectacol de teatru şi  muzică 
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BROASCA ŢESTOASĂ CU TÂMPLE GALBENE 
Marciana Filip, clasa a V –a C 

Hrana 
Broasca ţestoasă cu tâmple galbene este omnivoră, adică mănâncă atât materie vegetală 

cât şi animală, însă necesităţile ei se schimbă pe măsură ce înaintează în vârstă. Puii mănâncă 

insecte şi vor căuta bucăţi de peşte mort. De asemenea, vor mânca plantele care cresc în iaz. Pe 

măsură ce creşte, va ajunge să se hrănească doar cu vegetaţie în proporţie de 95%. Plantele 

cumpărate de la magazin pentru acvariu sunt excelente în dieta broaştei ţestoase cu tâmple 

galbene. Acestea includ anacharis și cabomba. Aşează aceste plante în acvariu şi lasă-le să 

plutească liber la suprafaţă. Poţi pune, de asemenea, frunze de salată verde, escarolle şi collard, 

însă acestea trebuie sa fie schimbate in fiecare zi pentru a preveni stricarea lor.  

Îi mai poţi oferi proteine de origine animală: granule de păstrăv, somon şi crap japonez. 

Râmele, greierii şi alte insecte proaspăt ucise sunt preferate de broaştele ţestoase cu tâmple 

galbene.  

Vegetaţia ar trebui să fie în permanenţă disponibilă, însă elementele de origine animală pe 

bază de proteine ar trebui să fie administrate la fiecare 2 zile, în cantităţi pe care le poate 

consuma imediat. Neconsumate imediat, aceste elemente de origine animală o pot îmbolnăvi. 

Comportament şi personalitate  
Broaştele ţestoase cu tâmple galbene trăiesc mult împreună. Ele se încălzesc, mănâncă, 

dorm şi se înţeleg foarte bine una cu cealaltă. Îngrijite corespunzător, acestea par extrem de 

mulţumite. Fiecare mişcare a corpului face parte dintr-un complex fascinant de mişcări menite să 

regleze temperatura corpului, deplasându-şi corpul 15-20 de grade în sus şi în jos.  

În sălbăticie, se retrag pe pietre, copaci căzuţi pentru a evita obstacolele din apă. În 

acest fel, ele se încălzesc cu ajutorul razelor calde de soare. Acelaşi lucru fac şi în acvariu dacă 

le asiguri o lampă. Când stă pe uscat, întinde gâtul la maxim, stă cu picioarele din spate lipite de 

sol şi separă degetele, pregătită să se propulseze în apă atunci când este nevoie. Când s-a încălzit 

corespunzător, sare în apă pentru a se răcori şi a mânca.  

Este un înotător puternic şi agil. Ea de hrăneşte în timp ce se scufundă şi găseşte hrana 

cu ajutorul văzului, mirosului şi chiar al atingerii. Poate rămâne sub apă mult timp, până la 40 de 

minute, mai ales când apa este rece şi metabolismul ei a încetinit.  
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Când este gata, broasca va reveni la suprafaţă pentru a se 

încălzi şi va repeta acest ciclu pe toată durata zilei. 

Sănătate  

Broasca ţestoasă cu tâmple galbene este o creatură 

rezistentă, însă poate cădea pradă bolii dacă nu este îngrijită 

corespunzător. Sănătatea ei depinde de tine, ce condiţii de hrană şi 

trai îi oferi.  

Pleoapele închise şi ochii umflaţi rezultă din insuficienţa de 

vitamina A. 

Carapacea moale sau bolile metabolice osoase sunt cauzate de 

incapacitatea metabolizării calciului.  

Carapacea cu găuri sau putrezită este cauzată de calitatea 

proastă a apei. Igiena îmbunătăţită este obligatorie. Afecţiunile 

respiratorii sunt cauzate de fluctuaţiile de temperatură a apei. 
 

 

 

 
 

 

 

 

David Tofan, Tudor Cernăuţeanu, clasa a VI-a A 

 

 

IFA 16 este un joc despre fotbal,publicat de EA Sports, pe 28 mai 2015, pentru 

platformele Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360,Xbox 

One, Android și iOS. 

In FIFA 16 sunt incluse si echipe de fete (jocul având 12 naționale de fotbal 

feminin: Australia, Brazilia, Canada, China, Anglia,Franța, Germania, Italia, Mexic,Spania,Sue

dia ,și Statele Unite)  spre deosebire de celelalte jocuri din seria FIFA,iar nivelul de 

dificultate este mai ridicat. David Rutter, vice-președintele companiei, a afirmat că 

"Aducerea unora dintre cele mai bune jucătoare și echipe feminine din lume în serie este un 

eveniment major pentru EA Sports". 

Jucătorii nu vor putea crea echipe de gen mixt, iar jocul conține 78 de stadioane, iar 

50                dintre ele sunt din viața reală. Un nou mod de antrenament (Training Mode) a 

fost adăugat la Career Mode, permițându-i jucătorului să-și dezvolte fotbaliștii fără a juca, 

practic, cu ei. 
 

 

 

 

 

F 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ro.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
https://ro.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4
https://ro.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
https://ro.wikipedia.org/wiki/Xbox_One
https://ro.wikipedia.org/wiki/Xbox_One
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)
https://ro.wikipedia.org/wiki/IOS
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Echipa_na%C8%9Bional%C4%83_de_fotbal_feminin_a_Australiei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Echipa_na%C8%9Bional%C4%83_de_fotbal_feminin_a_Braziliei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Echipa_na%C8%9Bional%C4%83_de_fotbal_feminin_a_Canadei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Echipa_na%C8%9Bional%C4%83_de_fotbal_feminin_a_Chinei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Echipa_na%C8%9Bional%C4%83_de_fotbal_feminin_a_Angliei
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Echipa_na%C8%9Bional%C4%83_de_fotbal_feminin_a_Fran%C8%9Bei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Echipa_na%C8%9Bional%C4%83_de_fotbal_feminin_a_Germaniei
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Echipa_na%C8%9Bional%C4%83_de_fotbal_feminin_a_Italiei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Echipa_na%C8%9Bional%C4%83_de_fotbal_feminin_a_Mexicului&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Echipa_na%C8%9Bional%C4%83_de_fotbal_feminin_a_Spaniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Echipa_na%C8%9Bional%C4%83_de_fotbal_feminin_a_Statelor_Unite_ale_Americii
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 FIFA 16 este primul joc al seriei care a permis fanilor din  Australia,  Brazilia, Franța, 

Japonia, America Latină, Mexic, Polonia și Regatul Unit să-și aleagă jucătorul care să fie 

alături de Lionel Messi pe coperta jocului. Trei jucătoare – Catley, Sinclair și    Morgan – au 

devenit primele femei de pe coperta unui joc FIFA. 

Scriitorul James Tyler de la ESPN a lăudat jocul, comentând despre realismul crescut și 

despre tacticile defensive și de pase. El a sugerat că seria poate fi îmbunătățită prin 

adăugarea unui mod prin care se poate juca și ca antrenor. 

 

 

 

 

 
Marta Catargiu, clasa a VI-a A 

 

 

In acest număr vom vorbi despre Radio Disney Music Awards (RDMA)  şi despre cei nominalizaţi . 

Una dintre nominalizări pentru RDMA este Ariana Grande & DNCE 

                                              

Cele două acte muzicale vor lovi scena în spectacolul anual , şi aşteaptă să fie votaţi . 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lionel_Messi
https://ro.wikipedia.org/wiki/ESPN
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Ariana este nominalizată pentru "Move ! - Best Song For To Dance To" pentru single - ul sau " 

Focus " . 

 

 DNCE - Joe Jonas , Jack Lawless , Cole Whittle și Jin Joo Lee - sunt nominalizaţi pentru " 

Freshest - Best New Artist'' şi '' That's my  Jam  - Best Anthem '' for '' Cake By The Ocean''. 

Cei 5 membri ai trupei R5 au declarat că sunt foarte bucuroşi că vor participa la Radio Disney 

Music Awards şi asteaptă cu nerăbdare voturile voastre. 

Urmăriţi cum au fost surprinşi artiştii cu nominalizările la Radio Disney Music Awards! Muzica ta! 

Alegerea ta! Premiile tale! Nu rata ceremonia  şi nu uita să-ţi votezi artiştii preferaţi şi melodiile 

lor . Destinul lor este în mâinile tale!  

 

 

 

 
Ana Murariu, clasa a V-a C 

 

SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII 
 

 

         Pe 25 martie, creştinii ortodocşi sărbătoresc Buna Vestire, sărbătoare dedicată Maicii 

Domnului. În această zi sfântă, Maria a aflat de la arhanghelul Gavriil că îl va naşte pe Mântuitor. 

Iată câteva lucruri pe care probabil că nu le ştiai despre obiceiurile româneşti de Buna Vestire, 

sărbătoare care, în tradiţia populară se numeşte Blagoveştenie: 

 De Blagoveştenie se spune că a venit primăvara: întreaga natură renaşte. Este ziua în care 

încep să vină  păsările călătoare. 

 În multe zone ale ţării, ziua de 25 martie este numită Ziua păsărilor. În unele locuri există 

credinţa că păsările călătoare care se întorc în acea zi reprezintă întrupări ale strămoşilor. 

 Dintre păsări, cucul are o importanţă aparte. Primul său cântat este considerat semnalul de 

început al primăverii, iar ultimul marchează începutul verii. 

 Se spune că în timpul frigului şi al iernii, cucul devine uliu. Începând cu 25 martie şi până de 

Sânziene cântă, iar apoi devine iar uliu. 

 Chiar şi în zilele noastre, sătenii se îmbracă frumos în această zi şi îşi umplu buzunarele cu 

bani, pentru ca atunci când cântă cucul, să-i găsească veseli şi prosperi.  
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 Dacă se întâmplă să auzi cucul nemâncat şi fără bani în buzunar e un semn rău. 

 Părinţii ale căror fete vor să se căsătorească repede taie creanga pe care a cântat cucul şi o 

pun în scăldătoarea fetei. 

         Anul acesta, sărbătoarea Floriilor a căzut pe 24 aprilie. Duminica Floriilor simbolizează 

intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Iată câteva obiceiuri populare legate de această zi, cu  care 

începe Săptămâna Patimilor: 

 Copiii mici sunt atinşi cu crengile de salcie aduse de la biserică, ca să crească şi să înflorească 

la fel ca salcia. 

 Unii oameni iau câţiva mâţişori de pe ramurile aduse şi le pun pe stupi, ca să strângă mai multă 

miere peste an. 

 Pentru a-ţi feri casa de trăsnete, se aruncă câţiva mâţişori de salcie în focul încins din vatră. 

 Oamenii aduc de la biserică câte o nuia, pe care o pun colac la icoane şi, în timpul grindinii, o 

aprind şi afumă cu ea. 

 Credincioşii îşi venerează morţii: gospodinele pregătesc colaci de post, pe care îi împart 

săracilor. Se pun ramuri verzi şi apă la morminte. 

 Masa trebuie să stea întinsă toată ziua. 

 Dacă broaştele vor cânta până de Florii, vara va fi frumoasă şi cum va fi în ziua de Florii, aşa 

va fi şi în ziua de Paște. 

         Iată acum şi câteva credinţe legate de Ziua Sfântă a Învierii: 

 Dormitul în ziua de Paşti nu este recomandabil 

 Lumânarea de Înviere este bine să fie păstrată în casă tot anul, fiind indicat să o aprinzi în 

faţa icoanei în caz de boală, cutremur, furtună sau necaz, deoarece lumina acestei lumânări 

este binecuvântată, întrucât este foarte aproape de lumina Raiului. 

 În dimineaţa de Paşti este bine să-ţi arunci prima privire într-o cofă cu apă, ca să ai vederea 

bună tot anul. 

 Un alt ritual constă în spălatul cu apă neîncepută, în care ai pus un ou roşu şi unul alb, care îţi 

aduc sănătate şi rumeneală în obraji, un bănuţ de argint – simbol al bogăţiei şi un fir de iarbă 

verde, ca semn al prosperităţii sau un fir de urzică, pentru a fi aspru şi hotărât. 

 La masa de Paști este bine să mănânci întâi pasăre şi peşte, pentru a fi zglobiu şi uşor. În 

unele regiuni, se crede că hreanul mâncat în Duminica Paştelui te va face sănătos şi iute tot 

restul anului. Oul mâncat după venirea de la slujba de Înviere aduce sănătate. 

 Cu cine ciocneşti ouăle la masa de Paşti te vei întâlni şi pe lumea cealaltă. Dacă oul tău se 

sparge, eşti obligat să îl dai celuilalt dacă ţi-l cere. 
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 La fel ca şi apa, îmbrăcămintea nouă are un rol purificator în ziua de Paşti. Obiceiul spune că 

este bine să mergi la biserică cu o cămaşă nouă. De fapt, toate obiectele noi semnifică 

trecerea rituală într-o nouă viaţă.  

 De Paşti, ca şi de Rusalii, există credinţa că cerurile se deschid şi cei morţi se întorc acasă ca 

să-i protejeze pe cei dragi.  

 Copiii născuţi de Paşti, mai ales în timp ce bat clopotele la biserică, sunt binecuvântaţi, având 

o viaţă luminată şi noroc.           

 

 

 

 

 
 

Marta Catargiu, clasa a VI-a A 

 

Caracteristicile pe care vi le conferă Ziua de naştere 

 
         Importanţa numărului care reprezintă ziua de naştere este dată de faptul că această 

Vibraţie imprimă personalităţii unui individ propriile-i trăsături. Iată, simplificat, la ce vă 

predispune numărul zilei de naştere. Dar nu uitaţi: horoscopul predispune, omul DISPUNE ! 

 

Ziua întâi:  persoane individualiste, independente, abile, inteligente, creative, egocentrice şi cu o 

bună părere despre sine. Conferă aptitudini intelectuale, luciditate şi un raţionament adecvat. 

 

Ziua a 2-a: persoane suave, înţelegătoare, cooperante, tandre, emotive, culte, sfioase, rafinate. 

Au nevoie de protecţie pentru că, deşi nu o arată, sunt foarte nervoşi şi înclinaţi spre depresie. 

 

Ziua a 3-a: persoane simpatice, optimiste, foarte expresive, creative, comunică uşor cu ceilalţi. 

Dacă nu sunt atenţi, vor deveni frivoli şi superficiali. 

 

Ziua a 4-a: persoane introvertite, grave, puţin comunicative, practice, metodice, muncitoare, 

responsabile, prevăzătoare şi neîncrezătoare. Ar fi bine să încerce să se mai relaxeze, să vadă şi 

latura plăcută a vieţii. 

 

Ziua a 5-a: persoane active, neliniştite, nervoase, entuziaste, cu o imaginaţie bogată şi o minte 

vioaie, plină de soluţii, încântaţi de orice schimbare. Nu suportă nici un fel de restricţii. 

 

Ziua a 6-a: persoane tandre, încântătoare, senine, echilibrate, manifestă interes pentru familie, 

prieteni şi relaţiile care îi unesc pe oameni. Au simţul datoriei hiperdezvoltat, putând ajunge la 

sacrificiul de sine. 
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Ziua a 7-a: persoane serioase, grave, analitice, profunde, inteligente, talentate, intuitive, 

categorice, îndrăzneţe, enigmatice, taciturne şi rezervate. Le e greu să-şi exteriorizeze 

sentimentele, sunt atraşi de cunoaşterea profundă atât a lor înşişi, cât şi a celorlalţi.   

 

Ziua a 8-a: personalitate puternică, ambiţioşi, acţionează totdeauna cu sânge rece, aplomb şi 

judecată, desconsideră mediocritatea, au o mare capacitate de muncă. Existenţa lor poate fi 

exemplară, dar niciodată liniştită. 

 

Ziua a 9-a: persoane altruiste, sensibile, oneste, dezinteresate, creative, iubesc călătoriile. 

Trebuie să se simtă liberi, pot cunoaşte succesul şi bogăţia. 

 

Ziua a 10-a: este ziua de naştere proprie liderilor şi individualiştilor, care îşi construiesc 

drumul în viaţă fără ajutor dinafară. Fire puternică şi posesivă, siguranţă şi stăpânire de sine. 

 

Ziua a 11-a: persoane inspirate, intuitive, inteligente, practice, deosebit de receptive, 

inteligenţă strălucitoare. Trebuie să-şi controleze impulsurile şi emoţiile, să evite să devină 

înfumuraţi şi egocentrici. 

 

Ziua a 12-a: persoane simpatice şi prietenoase, plăcute, entuziaste, cu preocupări pe latura 

artistică şi literară; trec cu uşurinţă de la veselie la depresie, trebuie să-şi controleze desele 

schimbări de stare sufletească. 

 

Ziua a 13-a: harnici, conştiincioşi, metodici, disciplinaţi, introvertiţi şi puţin comunicativi, tind 

să ia decizii fără să ţină seama de ceilalţi, simt nevoia să fie iubiţi şi acceptaţi. 

 

Ziua a 14-a: minte neîngrădită, originală, constructivă, activi, dinamici, nu suportă rutina, 

inconstanţi şi imaginativi. Pot risipi ocaziile favorabile dacă nu-şi canalizează aptitudinile. 

 

Ziua a 15-a: persoane tandre, generoase, casnice, au nevoie de sprijinul şi prezenţa celor dragi; 

cred sincer că doar ei ştiu ce este mai bine pentru cei din jur. Nu îngăduie altor persoane să-i 

domine. 

 

,Deocamdată,atât, restul … în numărul viitor! 
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Bogdan Todică, clasa a VI-a B 

1.       Conform tradiţiei, primul inginer din Antichitate care a construit un pod peste Tibru a 

primit numele de ”Pontifex”, cuvântul însemnând ”constructor de poduri”. Pontifexul era văzut  ca 

o persoană care creează legături între oameni, de aceea Marii Preoţi romani au adoptat mai târziu 

şi titlul de Pontifex Maximus. În timpul Imperiului, toţi împăraţii aveau acest titlu. Ulterior, el a 

fost transferat către conducătorul Bisericii Catolice. Papa are şi astăzi titlul de Pontifex 

Maximus. 

2.       În Evul Mediu, cavalerii care purtau armură trebuiau să-şi ridice vizorul atunci când 

treceau pe lângă rege pentru a fi recunoscuţi. Acest obicei stă la baza salutului militar modern. 

3.       La momentul apogeului său, în jurul anului 400 î. Hr., Sparta avea 25.000 de cetăţeni 

(femeile nefiind incluse) şi 500.000 de sclavi, deci 20 de sclavi pentru fiecare cetăţean. 

4.       Numele original al familiei regale britanice era Saxa-Coburg Gotha, preluat după ce Regina 

Victoria s-a căsătorit cu Albert, prinţul de Saxa-Coburg Gotha. Numele a fost schimbat în 1917, 

în timpul războiului, când sentimentele anti-germane erau foarte puternice în sânul societăţii 

britanice. 

5.       Cei mai ambiţioşi conducători şi împăraţi ai Romei îl admirau foarte mult pe Alexandru cel 

Mare. Când Iulius Caesar avea 33 de ani şi era general în Hispania, se spune că ar fi început să 

plângă la vederea unei statui a lui Alexandru Macedon, spunând că el nu realizase nimic, în timp ce 

Macedoneanul, la aceeaşi vârstă, cucerise întreaga lume. 
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6.      Datorită cheltuielilor enorme pentru reconstrucţia basilicii „Sf. Petru” din Roma, Papa Leon 

al X-lea a impus privilegii speciale numite „indulgenţe” care reprezentau scrisori de iertare a 

păcatelor (atât a celor trecute, cât şi a celor viitoare) ce erau emise în schimbul unei sume 

consistente de bani. Ca reacţie la astfel de practici, au apărut cele 95 de teze ale lui Martin 

Luther ce au dus, în final, la crearea Bisericii Reformate. Această revoltă a adus emiterea în acea 

perioadă a unor medalii şi manifeste ce-l înfăţişau pe papă sub dublu aspect: cel de suveran, iar 

prin rotirea cu susul în jos, a unei figuri malefice. 
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Denisa Mitache, clasa a VI-a A 
 

CE TREBUIE SĂ FACEM PENTRU A AVEA UN SISTEM IMUNITAR MAI BUN? 

 

Una dintre cele mai simple metode de a proteja organismul de boli este de a consuma 

alimente şi băuturi. Acestea conţin substanţe care activează sistemul imunitar. 

 Carotenoizii, care se găsesc mai ales in legumele de culoare galbenă, portocalie 

şi roşie, activează sistemul imunitar rapid, îmbunătăţind apărarea organismului.  De 

exemplu: morcovi, cartofi dulci, dovleac, muştar. 

Vitaminele care ajuta la îmbunătăţirea sistemului imunitar sunt Vitamina E şi 

Vitamina C. Vitamina E,  care se găseşte în multe fructe şi legume, îmbunătăţeşte sistemul 

imunitar şi este, de asemenea, considerată ca un antioxidant.  Vitamina C are un puternic 

efect antioxidant şi îmbunătăţeşte  efectele Vitaminei E, are efecte benefice în special în 

infecţiile respiratorii şi răceli. De aceea, nu trebuie să lipsească din alimentaţia noastră 

zilnică fructele şi legumele care conţin Vitamina C, cum ar fi lămâile, pomelo, portocalele, 

ardeiul gras, căpşunile, brocoli, spanacul, cimbrul şi pătrunjelul proaspete, kiwi. 

 

ALIMENTELE CARE SPORESC IMUNITATEA: 

 

USTUROIUL poate fi folosit în orice fel de mâncare şi este folosit ca antibiotic natural, 

ajutor în prevenirea răcelii şi a bolilor gastrointestinale. Acesta conţine alicina, un ulei 

sulfuros care opreşte creşterea şi înmulţirea bacteriilor. 

 

ARDEIUL IUTE sau BOIA DE ARDEI stimulează metabolismul. De asemenea, sunt bogate 

în betacaroten, care este transformat în Vitamina A în sânge şi luptă împotriva infecţiilor. 

 

GHIMBIRUL conţine un component activ, gingerol, care este deosebit de eficient în lupta 

împotriva cancerului de colon. De asemenea, este bun pentru combaterea răcelii sau gripei. 

 

ECHINACEEA încurajează producţia substanţelor naturale care ajută organismul să lupte 

împotriva cancerului şi a altor afecţiuni.  

 

Pentru a ne consolida imunitate trebuie sa avem în vedere 3 aspecte: 
1. Să evităm grăsimile saturate.  

2. Să bem multă apă. 

      3.   Să consumăm cât mai multe proteine vegetale, nu animale. 
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Denisa Nedelcu, clasa a VIII-a B 

PRIMA IUBIRE ŞI PRIMUL SĂRUT… 

 

 
         Indiferent de cât de sigură mă cred venind vorba despre sentimentele mele, deseori am 

scăpări. La început am crezut că poate e puţin anormal să îţi imaginezi prima ta poveste de 

dragoste ca fiind una presărată cu multe cuvinte frumoase şi îmbrăţişări, căci, considerând de 

cuviinţă, asta se întâmpla în toate cuplurile, iar eu voiam să fac parte din acele cupluri care mereu 

se „rostesc” cu un zâmbet imens pe buze şi despre care  se vorbeşte cu o aşa de mare plăcere şi 

fără invidie sau gelozie. 

         Acum cred că asta este perfect adevărat. Şi poate acum te-ai fi oprit din citit şi m-ai fi 

deşteptat din visat, cititorule, dar ştiu că nu ai putea, pentru că şi tu, băiat sau fată, ţi-ai dori 

aşa ceva. Ba eu cred că te gândeşti la asta chiar acum! 

         Poate e ceva ieşit din comun să-mi doresc cel mai frumos Făt-frumos, căci ăsta nu există, 

dar El, pentru mine, a avut ceva…Acea scânteie ce s-a aprins în mine de la primul contact vizual, şi 

mai avea miliarde de fluturaşi… Şi tu simţi acelaşi gol în stomac atunci când vezi că el/ea te sună. 

Este normal dacă te sună să-ţi spună cât de tare îi lipseşti, dar chiar şi dacă te anunţă că relaţia 

s-a sfârşit, indiferent. Simt că, indiferent cât de grozav sau penibil a fost motivul/momentul 

când a sunat, mi-a zburătăcit vizibil starea sufletească. E ceva extraordinar. 

 Unora nu le este uşor să vorbească despre primul sărut.  

Unii poate au trăit primul sărut doar pentru a se lăuda! 

Unii poate l-au trăit din greşeală! 

Unii poate au fost luaţi prin surprindere! 

Unii poate au fost provocaţi! 

Unii poate nici nu şi-l mai amintesc! 

         Dar nu şi eu! După primul meu sărut, am ajuns să mă uit în dreapta şi în stânga doar pentru a 

mă asigura că este real şi abia după câteva secunde am realizat că cineva mă sărutase. Nu cred că 

voi ajunge să îmi uit bătăile de atunci inimii. Era anormal că ajunsesem să mă gândesc două zile 

numai la asta? 

         Dar poate tu, cel/cea care citeşti, nu ai trăit încă primul sărut. Să nu cumva să „sari” peste 

el. Vezi să fie cu persoana pe care o placi cu adevărat. 

         Nu te sfii să trăieşti sincer acele momente, cât de mici, pentru că prima iubire şi primul 

sărut sunt TU ÎNSUŢI, sunt viaţa ta, sunt IMPORTANTE! 
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Andrada Botezatu, clasa a VI-a C 

 

 
In acest număr, m-am decis să vă prezint trei cărţi  geniale, care chiar merită citite. Eu le-am 

citit pe toate şi am fost foarte mulţumită de ele. După unele s-au făcut şi filme, bineînţeles,la fel 

de geniale ca şi cărţile. Vi le recomand cu mult drag, aşa că…lectură placută! 

1. Sub aceeaşi stea de John Green 

În această carte este prezentată viaţa lui Hazel Grace, bolnavă de cancer în fază 

terminală. Un medicament miraculos încetineşte evoluţia bolii de care aceasta suferă, dar 

diagnosticul rămâne acelaşi. Totul se schimbă când îl întâlneşte pe Augustus Waters, de 

care se îndrăgosteşte. Ce credeţi că se va întâmpla?  

 
 

2. Fluturi 1+2 de Irina Binder  

Irina,o fata frumoasă, seducătoare şi inteligentă, îi întâlneşte pe Robert şi Matei, doi 

fraţi. Aceasta se îndrăgosteşte de Matei, cu care începe o relaţie, însă Robert reuşeşte 

să îi fure inima prin simplele lui acţiuni.  
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3. Oraşe de hârtie de John Green 

 Lumea se răstoarnă cu doar câteva săptămâni înainte de terminarea liceului: Margo 

reapare în viaţa lui Quentin. În toiul nopţii, îmbrăcată în costum de ninja, gata pentru o 

nouă aventură. Extravagantă, frumoasă, imprevizibilă şi independentă, Margo l-a fascinat 

dintotdeauna pe Quentin. Îndrăgostit iremediabil de ea, o urmează orbeşte, încântat să ia 

parte la planurile jucăuşe şi vindicative ale ingenioasei Margo. Aceasta dispare iar 

Quentin porneste pe urmele ei.  

 
 

4. Căutand-o pe Alaska de John Green 

Miles Halter – un adolescent singuratic, pasionat de cuvintele rostite de personaje 

celebre în ultimele clipe de viaţă – pleacă la şcoala cu internat în căutarea a ceea ce 

Rabelais numea ,,Marele necunoscut’’ . Ajuns la Culver Creek, o întâlneşte pe Alaska 

Young, care îl pune în dilemă: ultimele cuvinte ale lui Simon Bolivar ,,Cum o să ies eu din 

labirintul ăsta? ‘’, Miles trebuind să găsească răspunsul acestei întrebări. După aceea , 

nimic nu va mai fi la fel… 

 
 

Sper că v-am trezit curiozitatea! Spor la citit! 
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EU ŞI TENISUL 
Flaviana Pricop, clasa a V-a C 

         Când mă uit la tenis, urmăresc trei mari jucătoare. Ele îmi dau curajul de a-mi urma 

pasiunea. Aţi auzit, desigur, de Simona Halep, Victoria Azarenka şi Serena Williams. Ele sunt 

doar câteva din modelele mele. 

         Să vă spun şi despre mine câte ceva. Practic acest sport cu mult drag şi încurajată de 

părinţi. Domnul antrenor, Marcel Dascălu, ne antrenează cu pasiune, iar noi îi urmărim cu atenţie 

mişcările pentru a le exersa. Mă „ocup” de tenis de abia un an, dar deja am participat la şapte 

concursuri locale, dintre care la unul am obţinut premiul al II-lea, şi la patru concursuri naţionale, 

unde am obţinut o medalie pentru locul I. 

 

             
 

         Cea mai recentă competiţie la care am participat a fost Turneul lunii aprilie din cadrul Cupei 

“Nada Florilor”, în circuitul TENIS 10FRT. Trebuie să recunosc, sunt vinovată de obţinerea 

locului I. Următorul concurs va avea loc pe 29 mai. Îmi ţineţi pumnii? 
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Andra Fodor, clasa a VI-a B 

 

CE ŞTII DESPRE SUPER-EROI ? 
 

        Super-eroii sunt personaje fictive care posedă calităţi extraordinare, supranaturale, super-

puteri căpătate accidental sau moştenite genetic. Ei îşi dedică timpul şi energia pentru a proteja 

lumea de acţiunile răufăcătorilor, de Rău în general. 

         În acest test eşti invitat(ă) să recunoşti cât mai mulţi dntre cei mai cunoscuţi super-eroi. 

Succes! (răspunsurile corecte le găseşti în numărul viitor). Deci: 

 

1. S-a născut pe planeta Kripton, aflată în pragul distrugerii, de unde a fost trimis pe Pământ 

pentru a supravieţui: 

     a). BATMAN 

     b). SUPERMAN 

     c). SPIDER-MAN 

 

2. Un adolescent normal, crescut de mătuşa sa, descoperă, după un anumit incident, că i s-au 

ascuţit la extrem simţurile şi că poate realiza lucruri ciudate cu noile sale puteri: 

     a). HUL K 

     b). SPIDER-MAN 

     c). BATMAN 

 

3. Este mare şi extrem de puternic. Cu cât se înfurie mai tare, cu atât devine mai puternic. A 

fost un fizician retras şi a ajuns aşa atunci când încerca să salveze un băiat care intrase într-un 

poligon de testare: 

     a). IRON MAN 

     b). THING 

     c). HULK 

 

4. Miliardar şi inginer genial, un american inventează un costum ca o armură,cu care poate zbura: 

     a). SUPERMAN 
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     b). BATMAN 

     c). IRON MAN 

 

5. Arată ca o piatră umană, are simţul umorului şi este foarte puternic. În plus, este membru al 

echipei Fantastic Four: 

     a). IRON MAN 

     b). THING 

     c). HULK 
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Maya Ivona Peiu, clasa a V-a C 

 

Un blog este un  site pe care autorul îşi scrie propriile articole despre un anumit 

subiect. Eu scriu despre fashion şi îmi place foarte mult ce fac. Sunt blogger 

oficial din a 3-a lună de blogging şi am reuşit în mai puţin de 6 luni să strâng 

peste 10.000 de vizionări.  

Ai nevoie în primul rând de o platformă pe care să îţi creezi blogul. Eu folosesc 

BLOGGER. După ce ţi l-ai făcut, va trebui să lucrezi la design şi la şablon. După 

ce-ai făcut toate astea, eşti gata să-ţi scrii primul articol. 

Scrie articolele cu sinceritate şi nu încerca să fii ce nu eşti! 

Urmează promovarea blogului, şi cea mai bună metodă este prin social- medias, în 

special Facebook. 

Închei prin a vă da un ultim sfat: scrieţi cu curaj şi nu luaţi în seamă comentariile 

urâte, deoarece mereu vor fi oameni cărora nu le va plăcea ce faci! 

 

 

SMS BLOGGING 
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Maya Peiu, clasa a V-a C 

 

O mare parte din trendurile de toamnă-iarnă se vor păstra şi în sezonul cald. Se vor purta în 

continuare carourile, franjurile, pielea şi dantela. În materie de culori, sunt la modă culorile  

delicate şi pastelurile. Sigur, să nu uităm de alb şi negru! 

 

Un alt trend este cel al umerilor goi sau decupaţi. Bluzele îşi vor menţine croiala lejeră. 

Blugii Boyfriend sunt un alt trend important în materie de blugi. O  variantă mai cuminte o 

reprezintă blugii skinny, cu câte o ruptură în genunchi. 

Se vor purta iile inspirate din portul tradiţional şi orice alte piese cu modele de inspiraţie 

tradiţională. 

Un trend in lumea papucilor este cel al papucilor metalici şi în special tenişi, opincuţe. 

Acum vă voi prezenta  piesele must-have ale acestui sezon: 

O pereche de blugi skinny, într-o culoare clasică şi tăiaţi în genunchi; o cămaşa în carouri; o 

pereche de blugi boyfriend cu tăieturi; o cămaşă din denim; o rochie cu umerii decupaţi; o bluză 

cu umerii decupaţi; o bluză cu umerii goi şi o croială lejeră; o ie neagră sau albă din bumbac; o 

cămaşă cu flori; o bluză cu dantelă; o fustă de piele scurtă; o rochie în carouri. 
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VATRA DORNEI – UN LOC PREA PUŢIN PREŢUIT 
 

Theodora Ştefănescu, clasa a VI-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         În vacanţa intersemestrială, doamna profesor de educaţie fizică Dana Moroşanu, împreună 

cu domnul profesor de istorie Ovidiu Moroşanu au organizat o excursie la Vatra Dornei, devenită 

tradiţională în şcoala noastră de pe vremea „Serbărilor zăpezii”. Ne-am înscris 60 de copii, pe 

care ne-au supravegheat, alături de organizatori, doamna profesor de limba engleză Cristina 

Crăciun, doamna profesor de matematică Doina Moisii şi domnul profesor de limba germană 

Ovidiu Simion. Am fost cazaţi la o pensiune foarte primitoare, dar din păcate, ne-a lipsit zăpada. 

Pârtia a fost, însă, excelentă, deoarece tunurile de zăpadă îşi făcuseră treaba, astfel că fiecare 

s-a distrat cum a vrut (sau a putut/ştiut/îndrăznit): cu schiurile, cu sania, cu patinele, cu … 

colacul ! 

         Dar nu despre asta am vrut să vă vorbesc. Vreau să vă prezint un colţ de paradis uitat, din 

păcate. 
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         Vatra Dornei este o veche staţiune montană situată în nordul României, chiar în judeţul 

nostru, în inima Carpaţilor Orientali. Oraşul este încărcat de istorie şi are multe obiective 

culturale, nu numai privelişti care îţi taie respiraţia. Iată câteva dintre ele, pe care ar trebui să 

ne facem timp să le vizităm, profitând de faptul că sunt atât de aproape: 

 Muzeul Etnografic al Bucovinei, amplasat în clădirea primăriei; 

 Muzeul Vânătorii şi al Ştiinţelor Naturale; 

 Patinoarul din Parcul oraşului; 

 Catedrala Sfânta Treime, cu o arhitectură şi o pictură deosebite; 

 Parcul Naţional Călimani şi zona Dornelor – locuri extraordinare pentru diferite activităţi; 

 Însuşi parcul staţiunii, ale cărui alei urcă pe pantele Dealului Negru (1300 m) 

 

Trebuie să vă mărturisesc că atunci când am ajuns pe vârful muntelui, după o călătorie nu lipsită 

de emoţii cu telescaunul, mi s-a oprit respiraţia: priveliştea este, la propriu şi la figurat, 

ameţitoare. Nu uitaţi şi voi Vatra Dornei, cum, din păcate, o cam fac autorităţile! 
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Nona Gheorghieşi, clasa a VI-a A 

 

 

 

Campionatul European de Fotbal 
 

    Campionatul European de Fotbal 2016 a fost cea de-a 15 ediţie a Campionatului, organizat de 

UEFA. S-a jucat în Franţa, între 10 iunie şi 10 iulie. Pentru prima oară acest Campionat s-a jucat 

între 24 de echipe, însă din 1996 până acum s-a folosit formatul de 16 echipe . Cinci din aceste 

24 au fost pentru prima dată la Campionat: Albania, Islanda, Irlanda de Nord, Slovacia şi Ţara 

Galilor. 

      Tragerea la sorţi a decis grupele, iar România a ajuns în grupa A, alături de Franţa, Elveţia şi 

Albania. Ţara noastră a jucat în deschidere cu Franţa, fiind înfrânţi, (2-1) şi cu Elveţia, cu care a 

reuşit doar un egal (1-1) şi astfel nu s-a calificat. 

        Cântecul de deschidere a fost “This One’s for You”al lui David Guetta şi Zara Larsson, iar  

cel de încheiere “Free your mind” al lui Maya Levelle.                                                                                                                                         

         Finala a fost jucată între Franţa si Portugalia. Deşi vedeta echipei, Cristiano Ronaldo, a 

ieşit din teren în minutul 21, fiind accidentat, Eder  a marcat golul decisiv pentru Portugalia în 

minutul 109, cu un şut puternic de la distanţă, făcându-şi ţara învingătoare.  

         UEFA a acordat premiul de „Jucătorul turneului” francezului Antoine Griezmann şi premiul 

de „Cel mai bun jucător tânăr”, portughezului Renato Sanches, şi a oferit echipei câştigătoare 
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8.000 euro. 
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