
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 ISSN 2537 – 5822 

 ISSN-L 2537 - 5822 

 



 
                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni   2 
  

ESENȚIALITATEA 
 

Theodora Ștefănescu, clasa a VII-a A, 

Redactor-șef 

 
 

  Și tu și eu suntem oameni, foarte diferiți unul de altul, unici, dar, din păcate, prea 

puțini dintre noi  ne apreciem pe noi înșine. 

 Avem calități și avem defecte. Ar trebui să fim conștienți de ambele și să nu 

lăsăm cele din urmă să ne inducă o falsă percepție despre sine, deoarece tindem să 

exagerăm în această privință, subapreciindu-ne adevărata valoare. Poate ai crezut 

despre tine vreodată, sau poate ai auzit de la alții lucruri precum: „nu sunt/ești destul 

de bun să..., sau sunt/ești o persoană„ (urmată de o însușire negativă)...etc. Am să 

îți dau chiar eu răspunsul: NU, nu ești decât cum alegi să fii! Nimic nu ne 

împiedică să gândim invers, în favoarea noastră. 

          Încrederea în  sine ne influențează  viața de zi cu zi și comportamentul. 

Când ai o imagine  de sine bună îți poți îndeplini obiectivele pentru că  îți dă 

entuziasmul, energia și determinarea necesare pentru acest lucru, iar 

obstacolele sunt percepute ca provocări ce trebuie depășite pentru atingerea 

obiectivelor. O imagine de sine bună  te face să ai  o relație armonioasă cu tine și 

cu ceilalți, prin atingerea idealurilor poți avea performanțe, succes social, orice. 
O imagine de sine negativă te face să-ți scadă motivația prin lipsa 

încrederii în forțele proprii („ce rost are să încerc oricum nu voi reuși", „e greu", 

„nu sunt în stare" etc.) ducând, mai departe, la comportamente de evitare a 

ocaziilor care ne pot schimba semnificativ viața (”nu mă duc la… deoarece nu sunt 

suficient de bun, deci nu are rost...").  

Practic, când îți acorzi suficientă valoare, îți atingi mai ușor obiectivele, 

pentru că a avea încredere în forțele proprii te face să-ți mobilizezi exact 

resursele necesare pentru a depăși obstacolele. Când nu îți acorzi suficientă 

valoare, comunici mai greu, acționezi cu mai multă frică sau nu acționezi deloc și 

îți pui singur bețe în roate. 

  Imaginea de sine stă la baza reacțiilor, comportamentelor si acțiunilor 

noastre; este expresia propriilor noastre convingeri formate  pe baza unor 

experiențe de viață anterioare. Cultivarea imaginii și a respectului de sine  ne 

asigură   atingerea propriului potențial, spre care tindem cu toți. 
 În concluzie, imaginea de sine este unul din cei mai importanți factori 

care ne influențează succesul în viață.  
 

„Dacă îți vei alimenta în permanență mintea cu gânduri și sentimente 
corespunzătoare imaginii de sine pe care o dorești, poți, prin practică susținută, 
să transpui în experiențe de viață acea imagine.”  (Herbert Harris) 
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VIAŢA LA POZITIV - POSITIVE LIFE 

 
Nona Gheorghieși, clasa a VII-a A, 

 redactor-șef adjunct 

 

      Proiectul despre care vreau să vă vorbesc face parte din cadrul Programului 

Educațional Internațional „Viața la Pozitiv - Positive Life”, care se află la  a șasea 

ediție și în care ne-am implicat pentru a ne face auzită vocea și la nivel 

internațional. Pe scurt, iată despre ce e vorba: 

      La secțiunea Junior (clasele 0-4) a participat clasa I C, alături de profesorul 

coordonator Elena Filip și liderul 

voluntarilor pozitiviști, Marciana Filip. La 

secțiunea Școlar (clasele V-VIII) au 

participat 10 elevi din clasele a VII-a A și 

a VI-a C, coordonați de doamna profesor 

Gabriela Ștefănescu și de liderul grupului 

de voluntari pozitiviști,  Theodora 

Ștefănescu, redactorul nostru șef.. 

      Ediția aceasta s-a desfășurat sub 

motto-ul „Iubește lumea ta! Crede în tine!”. 

Fiecare grup al voluntarilor pozitiviști  a trebuit să aleagă din cele 5 Module, trei 

proiecte, la care s-au adăugat și cele trei proiecte comune obligatorii. De 

exemplu noi, grupul voluntarilor pozitiviști al claselor V-VIII, am realizat un 

filmuleț intitulat ”Localitatea mea - oportunități pentru tine”, am colaborat cu 

G.L.T Aripi in Europa pentru proiectul „Jocurile Copilăriei” și am desfășurat 

multe activități interesante. 

      Această competiție urmărește atingerea  mai  multor obiective generale, cum 

ar fi: 

 Implicarea în comunitate  a tinerilor;  
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 Promovarea unui stil de viață 

pozitiv; 

 Promovarea adevăratelor valori; 

 Creșterea interesului public 

pentru voluntariat. 

Programul în sine ne îndeamnă să 

credem în noi, în adevăr, în onoare și 

demnitate, în miracolul cuvintelor. 

Poate cel mai bine îl definește un 

slogan al activității: „Păstrează mereu o bucată de CER senin deasupra vieții 

tale!”  

Într-un final ...  bineînțeles  că o să îmi laud colegii  de clasă și de redacție 

care au luat parte  la acest proiect. Și nu degeaba, pentru că am muncit și ne-am 

distrat împreună. Felicitări  și să știți că ați făcut treabă bună! (dacă nu mă 

credeți, puteți să vă convingeți și singuri pentru că aveți șansa să ne vedeți pe 

pagina noastră de facebook,  intitulată „Şcoala Gimnaziala „M. Sadoveanu” - Viața 

la Pozitiv”. Chiar vă rog să ne ajutați cu un like ). Revenind... Bravo Theodora 

Ștefănescu, David Tofan, Delia Crăiță (sora sis’), Nicholas Tudose (bro’) și mie,  

Nona Gheorghieși. ( Apropo, sper să zic asta și după Evaluarea Națională ) 

Acest program este încă în desfășurare. Vom reveni în numărul viitor cu 

informații noi. 

 

 
 

PS:  Nu mă întrebați ce făceam aici! 
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Bogdan Todică, clasa a VII-a B 

 

PUȚINĂ ASTRONOMIE… 

 
1. Filosoful Immanuel Kant, care a trăit 

în secolul XVIII, a fost unul dintre primii 

oameni care au emis teoria conform 

căreia Calea Lactee nu este singura 

galaxie din Univers. Kant a folosit 

termenul de insulă a Universului pentru 

a descrie galaxiile. 

2. Astronomii au estimat că există aproximativ 100 de miliarde de galaxii în Universul 

care poate fi observat. 

3. Venus este cea mai apropiată planetă de Pământ. Mai este  numită și 

Luceafărul de Dimineață și de Seară, ea strălucind puternic, așa cum este văzută 

de pe Pământ. 

4. Odată cu expansiunea Universului, multe galaxii s-au îndepărtat de galaxia noastră, iar 

cele care se află la o mare distanță față de Calea Lactee s-au îndepărtat mult mai 

rapid decât cele care se află la o mai mică distanță. 

5. Edmund Halley a fost primul care a făcut lumină în legătură cu cometele, corpuri 

cerești mici, de aparență nebuloasă, formate din nucleu, coamă și coadă - obiecte 

considerate foarte periculoase. Legendele vechi atribuie cometelor chiar cataclisme 

care aproape că au distrus Pământul și au dus la dispariția în masă a oamenilor.  

6.  Galaxiile au forme neregulate, iar foarte multe sunt galaxii-pitice. Acestea, cele mai 

mici din Univers, conțin doar câteva sute sau doar câteva mii de stele, comparativ cu 

cele 100 de miliarde pe care le conține Calea Lactee. 

7. Galaxiile-pitice pierd stelele în favoarea celor mari, în vecinătatea cărora se află, 

din cauza gravitației. 

8. Multe galaxii au o gaură neagră în centru, iar astronomii au descoperit că masa lor 

este consistentă, reprezentând 1/1000 din masa întregii galaxii. 

9. Poți vedea enorma gaură neagră care este ascunsă în centrul Căii Lactee dacă 

privești către constelația Săgetătorului. 

10. Venus gravitează între Mercur și Pământ pe cea mai circulară orbită dintre 

toate planetele. 

11. Soarele se află la o distanță de aproximativ 150 de milioane de kilometri de 

Pământ, distanța considerată ca fiind o Unitate Astronomică (1 UA). 

12. Luminii îi trebuie aproximativ 8 minute pentru a ajunge de la Soare la Pământ. 

 

Rubrica de știință 
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BLESTEMUL LUI TUTANKHANMON 
 

 

David Tofan, clasa a VII-a A 
 

  Este posibil ca rostirea câtorva cuvinte răutăcioase să schimbe destinul unei 

persoane? Cei care cred în puterea blestemelor sunt convinși că acestea nu pot aduce 

decât nenorociri. Și uneori necazurile și dezastrele sunt atât de stranii și de 

numeroase, încât, cel mai adesea, numai piaza rea poate fi explicația. 

Probabil cel mai cunoscut 

blestem dintre toate a fost acela care 

proteja mormântul faraonului 

Tutankhamon. Pe 17 februarie 1923, 
Carnarvon a deschis ușa care dezvăluia 

comorile faraonului .La câteva 

săptămâni după marea zi, Carnarvon a 

murit, aparent de la infecția cauzată 

de înțepătura unui țânțar. Se spune 

că semnul lăsat de țânțar pe obrazul lui 

semăna cu cel al faraonului-copil însuși. 

La moartea lui Carnarvon. luminile din Cairo au clipit și s-au stins, iar câinele său, 

aflat în locuința acestuia la kilometri depărtare, a făcut o criză și a murit. Dintr-o 

dată, au început să fie făcute publice și morțile altor membrii ai expediției. 

Aparent, chiar și piloții care au cărat comorile în avioanele lor au murit din 

motive inexplicabile. Timp de câțiva ani. seria de ghinioane fatale a continuat, iar 

custozii care s-au ocupat de expunerea comorilor lui Tutankhamon au decedat. 
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Marciana Filip, clasa a VI-a C 

 

 

HAMSTERUL, UN ANIMĂLUȚ MICUȚ 
                                                            

 

Există mai 

multe specii de 

hamsteri, dar numai 

câteva pot deveni 

animale de companie, 

cum ar fi hamsterul 
sirian, care are o 

lungime de 15-17 

centimetri și 

hamsterul pitic, cu o 

lungime de 10-12 

centimetri. 

Hamsterii sirieni sunt animale solitare și trebuie să trăiască singuri după vârsta 

de opt săptămâni, pe când cei pitici sunt animale sociale și pot trăi în compania 

altor hamsteri, indiferent de sex.  

Dacă vă doriți un hamster ca animal de companie, cel mai bine ar fi să-l 

cumpărați de la o expoziție sau de la un crescător autorizat. Cereți să puneți 

mâna pe mai mulți hamsteri, pentru a observa modul cum se comportă aceștia. 

Dacă este speriat și nu se lasă prins, înseamnă că nu a fost bine socializat. De 

asemenea, verificați-i ochii: dacă sunt limpezi și vioi, animalul este sănătos. 

Când animăluțul a devenit al vostru, trebuie să știți să-l îngrijiți. Iată, 

deci, câteva sfaturi: 

 Cușca trebuie să fie suficient de mare. Evitați așternuturile din cedru, 

deoarece conțin uleiuri care îi pot irita sistemul respirator. Îi puteți pune 

și o căsuță și diferite jucării, dar aveți grijă să fie ușor de curățat și 
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dezinfectat. Pentru hamsterii pitici este mai bun (și mai ieftin) 

un acvariu: sigur nu vor scăpa printre gratii. 

 Hrana: alegeți o dietă cât mai variată și mare atenție: deși nu au obiceiul 

de a mânca mai mult decât le este necesar, obișnuiesc să-și facă rezerve 

mari de hrană în colțurile și ascunzișurile cuștii! Sunt recomandate mici 

porții de legume și fructe, dar evitați salata verde și citricele. Le priesc 

(și plac) merele, broccoli, căpșunele și dovleceii. Apa proaspătă trebuie să 

existe permanent în cușcă. 

 Curățenia generală se face cu multă grijă, o dată pe săptămână. Fructele și 

legumele neconsumate trebuie înlăturate după 24 de ore. 

 Perierea. Unii hamsteri au nevoie și de periere, mai ales dacă au părul lung. 

Este foarte important să le vorbiți în șoaptă în timpul perierii și să nu-i 

urcați pe o suprafață înaltă, ca să nu se sperie. 

 Sănătatea: deși sunt, în general, animale foarte sănătoase, se por și 

îmbolnăvi, iar bolile lor avansează 

foarte repede. Dacă observați că nu e 

în apele lui, duceți-l imediat la 

veterinar. 

 Alte sfaturi: nu atingeți animalul când 

doarme! Asigurați-vă că este treaz și 

poate fi manevrat, pentru că pot și să 

muște, iar mușcătura lor nu este 

deloc ușoară. Nu îl scoateți din cușcă 

în prezența altor persoane, mai ales 

dacă sunt zgomotoase: au simțul 

auzului foarte dezvoltat, iar zgomotul 

poate avea un impact negativ asupra 

lor. Hamsterii nu au vederea laterală 

prea bună, de aceea pot cădea ușor de 

pe mese sau de pe pat. Nu-i lăsați să alerge liberi prin casă, deoarece îi 

puteți pierde sau puteți călca pe ei. 

 

Interesant: hamsterii nu văd decât în alb și negru și își recunosc rudele. 
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Cristina Munteanu, clasa a VI-a C 
 

          Politica ne invadează viața, iar cei mari spun că nu se poate altfel. SMS 

MAGAZIN nu face decât politica informației, a bunului gust și, de ce nu, a distracției de 

calitate. Am găsit informații interesante despre animale cu ambiții politice și mă 

grăbesc să vi le împărtășesc. 

              Deci: 

 Cimpanzeul Tiao: în orașul Rio de Janeiro, la alegerile pentru funcția de primar 

din 1988, a participat un candidat neobișnuit: cimpanzeul Tiao, rezident al grădinii 

zoologice din oraș. Sub sloganul „Vote Monkey – Get Monkey”, animăluțul a 

câștigat 400.000 de voturi, care l-au clasat pe locul al III-lea. Așa a intrat și în 

cartea recordurilor, ca fiind cimpanzeul care a primit cele mai multe voturi într0o 

campanie politică. A murit în 1996, la 33 de ani. 

 Câinele Duke: „minunea” s-a petrecut, unde altfel decât în Statele unite. În 

2014, Duke, un patruped din rasa ciobănesc de Pirinei, în vârstă pe atunci de 7 

ani, a fost ales primar în Cormorant, statul Minnesota. A fost primar timp de un 

an, iar în 2016, oamenii l-au reales, fiind foarte mulțumiți de prestația sa. 

 Cățelul Pa Kettle a câștigat și el alegerile pentru postul de primar din localitatea 

Divide, Colorado, cu 2.385 voturi 

 Motanul Stubbs: este animalul care a deținut cel mai mult funcția de primar. S-a 

întâmplat în 1977, în Alaska. 

 Motanul Morris este vedeta localității Xalapa din Mexic. În vara lui 2013, a fost 

propus pentru funcția de primar și a avut o campanie electorală celebră, mai ales 

prin sloganul său: „V-ați săturat să votați șobolani? Atunci alegeți o pisică!”. A 

reușit să strângă 12.000 de voturi, clasându-se pe locul al IV-lea din 11 candidați. 
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Marta Catargiu, clasa a VII-a A 

 

             Sper că vă amintiți fiecare cum se calculează cifra dedstinului. Dacă nu, 

consultați numărul 6 al revistei. Pentru acest număr, m-am gândit să vă informez asupra 

temperamentului și aptitudinilor pe care vi le conferă această cifră magică, ca un posibil 

„sfat” în alegerea unei cariere.  

             DECI: 

1. Numere mentale: 1 – 7 – 8 – 9: aceste numere sunt relaționate cu claritatea 

mentală, curiozitatea intelectuală, judecata dreaptă, ambiția, fermitatea, curajul 

și avântul, care te pot duce la succes. Profesii sau activități favorizate: politician, 

desenator, industriaș, chirirg, bancher, inventator, explorator, scriitor, ziarist, 

poluțist, educator, detectiv. 

2. Numere emoționale: 2 – 3 – 6 – 9: exprimă bunătate, spirit de ajutorare, 

profunzime emoțională, simparie, farmec, gentilețe, ingenuitate și candoare. 

Profesii și activități favorizate: pediatru, psiholog, infirmier, educator, profesii 

artistice, activități sociale și de binefacere. 

3. Numere intuitive: 2 – 7 – 9: calități psihice, cum ar fi intuiția, clarviziunea, 

cunoașterea anticipată, o mare curiozătate intelectuală, dorința de căutare a 

adevărului și perfecțiunii interioare. Profesiuni favorizate: psihiatri, pediatri, 

psihologi, teologi, grafologi, astrologi, numerologi. 

4. Numere fizice: 4 – 5 – 8: reprezintă rezistență, vigoare și forță, tenacitate, 

perseverență și eficiență, mult sânge rece, prezență de spirit, curaj. Favorizează 

profesiile: explorator, navigator, geograf, arheolog, miner, aviator, alpinist, 

vânîtor, reporter, sportiv de performanță, profesor de educație fizică sau de 

arte marțiale. 

5. Numere artistice: 3 – 6 – 9:  conferă un lalent extraordinar în toate domeniile 

artei. Sensibilitate deosebită la frumos, har, îndemânare. Profesii: pictor, 

cântărei, dansator, desenator, profesor de arte plastice, bijutiei, arhitect. 

6. Numere științifice: 1 – 4 – 5 – 7 – 9: conferă claritate, curiozitate, 

inteligență, disciplină, perseverență, gândire dedschisă. Favorizează profesiile și 

activitățile de cercetare în toate domeniile științei. 

7. Numere de afaceri: 2 – 4 – 8: viziune și simț comercial și financiar, ambiție, 

aprecierea justă a valorilor, îndrăzneală, fermitatea propunerilor, perseverență 

și dinamism, capacitate de analiză, echilibru, calități de lider. Profesii favorizate: 

comerciant, bancher, economist, manager, investitor în averi imobiliare. 

După cum ați putut vedea, în unele cazuri, cifra destinului apare 

de mai multe ori. Acest lucru înseamnă că acea persoană are 

norocul să posede multe calități și o îndemânare deosebită, ceea 

ce îi conferă posibilități multiple de alegere în momentul în care 

s-a hotărât să urmezeo anumită carieră!        
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CUM SĂ NE ÎMBRĂCĂM LA PRIMA ÎNTÂLNIRE 

 

Nona Gheorghieși, clasa a VII-a A 
 

     Prima întâlnire tocmai vă așteaptă. Știu că nu aveți de gând să cereți sfaturi 

părinților, pentru că ei o să facă mare caz din asta, așa că o să încerc eu să vă 

ajut. Deși Maya e specialista în modă, m-am gândit la cum ar trebui să vă 

îmbrăcați la acest eveniment, pentru a face o primă impresie OK. Deci: 

 

 Fetelor, sincer, nu o să vă fac vreo listă cu ce să purtați, ci cu ce să nu 

purtați. Evitați culorile stridente, indiferent de locație. Alegeți haine 

care vă reprezintă! Dacă sunteți ca mine și, în mod normal, nu mai ieșiți 

din teniși, aidași, jeans și tricouri/bluze lejere, atunci  o să credeți că 

trebuie să vă schimbați garderoba radical. Dar știți ceva? NU E AŞA! 

Uneori, o pereche de jeans și o bluză simplă arată mai bine decât vreo 

rochie împopoțonată și, în plus, nu exagerați cu accesoriile și cu  

machiajul. (Din punctul meu de vedere, machiajul nici nu ar trebui să 

existe, dar gusturile nu se discută). 

 

 Dragi băieți, un lucru e sigur, nu încercați să puneți pe voi toate hainele 

de firmă pe care le aveți, pentru că o să pară că vreți să vă dați mari. 

Trebuie să țineți cont de locul în care mergeți și de activitățile pe care 

aveți de gând să le desfășurați. Încercați mai multe haine, vedeți care 

se potrivesc mai bine și în care vă simțiți mai bine. În plus, nu uitați: și 

ATITUDINEA CONTEAZĂ! 

 

   P.S. Nu folosiți așa zisele „replici de agățat” de pe internet cum ar fi:” Dacă ai 

fi un drog, eu aș fi internat pentru supradoză”. Sunt penibile și reacția fetei va 

fi fix cea pe care nu o vreți. Bineînțeles că puteți găsi și replici relativ drăguțe, 

de exemplu „A răsărit soarele sau tocmai mi-ai zâmbit?”, dar până am găsit-o am 

citit zeci de replici foarte... să spunem „interesante”. Așa că baftă! 
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Andrada Botezatu, clasa a VII-a C 

 

 

FERICIREA ÎNCEPE AZI - Jamie McGuire 

 
Abby Abernathy s-a hotărât să devină altcineva. 

Acum e o fată bună, nu bea și nu vorbește urât, are 

haine cuminți în șifonier. Crede că s-a distanțat 

suficient de lucrurile întunecate din trecutul ei, dar, 

când ajunge la colegiu împreună cu prietena sa cea mai 

bună, dorința de un nou început este supusă provocărilor. 

   Travis Maddox, șiret, isteț și acoperit cu tatuaje, 

reprezintă tot ceea ce Abby vrea - și trebuie - să evite. 

Travis își petrece nopțile câștigând bani din lupte, iar 

ziua e seducătorul numărul unu al campusului. Intrigat de 

rezistețta lui Abby la farmecele sale, Travis o face să 

intre în viața lui printr-un pariu. 

 

 

DELIRIUM - Lauren Oliver 
 

Citind această carte veți întâlni o lume în care 

adolescenții sunt vindecați definitiv, la vârsta de 18 ani, de 

boala considerată cea mai sinistră: dragostea. Dragostea, pe 

numele ei științific amor deliria nervosa, reprezintă cauza 

principlă a bolilor cu transmitere sexuală, a stresului, a 

atacurilor de cord, a sinuciderilor, a atacurilor de gelozie care 

duc la crimă și, în consecință, dragostea este scoasă în afara 

legii. M-a ținut fără suflare toată seria, finalul este unul 

neașteptat din toate punctele de vedere și recomand seria 

Delirium tuturor iubitorilor de literatură Young Art. 
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„UNUL PENTRU TOȚI” – ECHIPA NOASTRĂ DE VOLEI 
 

Ștefan Stan, clasa a VII-a A 

 

     Sunt Ștefan și sunt pasionat de volei. Practic acest sport de aproape șapte 

ani. Îmi dedic multe ore antrenamentelor și, având în vedere că nu neglijez 

învățătura, nu e deloc ușor. Dar mie nu-mi este greu, pentru că îmi place ceea ce 

fac. Și totuși, deși rubrica se numește „Pasiuni și pasionați”, deși o semnez eu, nu 

vreau să vorbesc despre mine. 

Voleiul este un sport de 

echipă, eu sunt membru al 

unei echipe și nimic din ce am 

realizat n-aș fi putut face 

singur. Deci, voi vorbi despre 

echipa de volei a școlii și 

rezultatele ei de excepție din 

acest an școlar. 

      Echipa Școlii Gimnaziale 

„Mihail Sadoveanu” Fălticeni a 

participat la Campionatul 

Național de volei pe școli (ONSS) și a reușit să ocupe locul al II-lea, ieșind 

vicecampionii României în anul școlar 2016-2017. 

      Echipa este antrenată de doamna profesor de educație fizică Daniela 

Moroșanu. După patru meciuri complicate, cu echipe din Vaslui, Piatra Neamț,  

Iași și respectiv  Botoșani, am  reușit să câștigăm trei meciuri și am devenit 

vicecampioni. Primele două  meciuri au fost câștigate fără prea mare efort, la 

scorul de 2 – 0 la seturi. Al treilea meci a fost cel de temut, meciul decisiv sau 

finala mare, cum spun unii,  care  hotăra echipa ce urma să câștige titlul de 

Campioană Națională. 

     Începerea primului set i-a terifiat pe cei de la formația Scolii Nr. 7 din 

Botoșani, care au avut un început decent, cu un scor de 1-0 la puncte, dar cu  o 

continuare care a luat o schimbare frumoasă pentru echipa noastră, impunându-

ne cu un scor de 12-1, după o multitudine de servicii transformate în , punct 

oferite de căpitanul echipei – adică de mine.. Așa am câștigat primul set. În 
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următoarele două, din păcate, formația rivală a reușit să ne scoată din ritm și au 

ocupat locul I, cu un scor de 2-1 la seturi. Să știți însă că am luptat cât am putut, 

iar diferența a fost mică în cele două seturi pierdute: 22-25 și 14-16. Oricum, 

suntem vicecampioni! 

      Grupul nostru, format din 4 jucători legitimați și 6 nelegitimați, a depus un 

efort extrem pentru atingerea acestui mare succes. Consider că e cazul să vi-i 

nominalizez pe toți „pasionații”: din clasa a VIII-a B (elevi care, deși au examenul 

de Evaluare Națională, nu au vrut „time aut”): Cosmin Tănasă, Cristian Florea, 

Costin Hlihor, Alin Timofti și Sergiu Grigoraș, apoi   Constantin Toader, Nicholas 

Tudose și eu, elevi în clasa a VII-a A, Florin Atănăsoaie, din clasa a VI-a B,  

Nicholas Tudose, clasa a VII-a A, ajutați de Dorin Timofti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPERĂM CA, ÎN ANUL ȘCOLAR VIITOR, SĂ FIM NOI CAMPIONII. DE 

FAPT, NE ANGAJĂM LA ASTA! 
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Nicholas Tudose, clasa a VII-a A 

 

          Poate că nu știați, dar, de-a lungul timpului, au fost răpiți și fotbaliști, nu numai 

oameni de afaceri, oameni politici sau copii. Dacă rubrica „Pasiuni și pasionați” a fost … 

atipică, de ce nu și SMS-ul sportiv? Deci, iată câteva dintre cele mai popularizate răpiri 

de fotbaliști din lume: 

* Alfredo di Stefano a fost un jucător legendar la vremea lui legitimat la nu mai puțin 

celebra Real Madrid. În 1963 a ajuns în mâinile unei grupări criminale, cu ocazia unui 

turneu în Venezuela. Doi așa-ziși polițiști s-au prezentat la hotelul din Caracas unde se 

afla cazat sportivul și i-au cerut să-i însoțească, deoarece numele lui era identic cu al 

unui suspect de trafic de droguri dat în urmărire generală. Falșii oameni ai legii 

susțineau că urma să fie o verificare de rutină. De fapt, cei doi erau membri ai Forțelor 

Armate de Eliberare Națională și au anunțat ulterior că este vorba de o răpire. Di 

Stefano a stat prizonier timp de 72 de zile, fiind tratat cu respect. Gruparea nu a cerut 

nicio despăgubire și l-a eliberat aproape de ambasada Spaniei din Venezuela, anunțând 

că, prin gestul lor, nu au vrut decât să se  facă cunoscută. 

* Ralf Elstrom, un fotbalist suedez, a fost luat pur șu simplu de pe stradă, în 1978, în 

timpul Campionatului Mondial din Argentina. În timp ce se plimba, a fost băgat într-o 

mașină de niște militari argentinieni și dus într-un loc unde îl aștepta un ofițer de 

armată. A fost eliberat abia după ce i s-a confirmat identitatea și faptul că se afla în 

Argentina ca participant la prestigioasa competiție sportivă. „Nici nu vreau să mă 

gândesc ce mi s-ar fi întâmplat dacă n-aș fi avut legitimația la mine”, a declarat 

fotbalistul. 

* Quini, jucător la F.C. Barcelona, a fost răpit chiar după o partidă în care echipa sa a 

învins pe Hercules cu 6-0. Trei persoane necunoscute l-au urcat într-o camionetă, cu 

care s-u îndreptat spre Zaragoza. Răpitorii au cerut pentru eliberarea lui 350 de 

milioane de pesetas, aproximativ 2,33 milioane de dolari, amenințând cu uciderea 

jucătorului. După o colaborare fructuoasă între poliția spaniolă și cea elvețiană, care a 

reușit să-l prindă la Geneva pe unul dintre răpitori, Quini a fost eliberat. Prizonieratul 

său a durat 25 de zile. 

* Ruben Omar Romero, antrenor argentinian, a fost răpit în Ciudad de Mexico pe 6 

iulie 2005, fiind luat pe sus la ieșirea de la un antrenament. A fost salvat de autorități 

după 65 de zile, în regiunea Iztapalba, iar răpitorii au fost priniși și închiși. 

* Roger Martinez, fotbalist columbian, a fost răpit împreună cu impresarul său în 

Buenos Aires, în octombrie 2015. El a căzut victimă unui grup de delincvenți care i-au 

dus în localitatea Aldovisi și i-au deposedat de toate bunurile. Câteva ore mai târziu, 

jucătorul, aproape dezbrăcat, s-a prezentat la poliție să anunțe ce i s-a întâmplat. 
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DESPRE PĂCĂLELI, NUMAI DE BINE! 

Andra Fodor, clasa a VII-a B 

 

Obiceiul de a păcăli ar data din timpul Romei 

Antice, spun unii istorici, și ar fi fost inclus în cadrul 

serbărilor Hilaria pe care romanii le organizau pe 25 

martie. Râzând și glumind, romanii celebrau echinocțiul și 

instalarea primăverii, care de multe ori joacă feste și 

păcălește oamenii cu schimbări bruște și capricioase ale 

vremii. 

Conform unei alte teorii, Ziua Păcălelilor ar avea, de fapt, legătură cu 

Festivalul hindus Holi de la finele lui martie și care reamintește de victoria asupra 

răului. În zilele de sărbătoare ale festivalului, s-a păstrat obiceiul de a aprinde un foc 

mare, purificato. 

 O altă ipoteză, acceptată de majoritate, susține că originea 

zilei de 1 Aprilie are strânsă legătură cu schimbarea calendarului 

iulian cu cel gregorian în Franța, în 1582, în timpul lui Carol al IX-

lea. 

Atunci, veștile circulau mai greu și cei care nu aflaseră ca Anul Nou 

s-a mutat la 1 ianuarie şi continuau să-l sărbătorească la 1 aprilie, 

erau numiți poisson d'Avril (pește de aprilie) și ținta glumelor și farselor celorlalți. Pe 

spatele lor se prindea un pește din hârtie, care simboliza că erau la fel de naivi și ușor 

de păcălit ca și un pește ușor de prins. Și acum, Ziua Păcălelilor este sărbătorită în 

Franța prin cadouri și bomboane de ciocolată în formă de pește sau felicitări cu pești. 

Din Franța, 1 Aprilie ca Zi a Păcălelilor s-a răspândit și în Marea Britanie, în 

secolul al XVIII-lea. Până la 1752, Marea Britanie a refuzat să accepte noul calendar, 

iar pe măsura trecerii timpului felicitările trimise pentru Anul Nou la 1 aprilie au început 

să fie considerate farse, fiind însoțite adeseori de cadouri hazlii. În Anglia, cel păcălit 

este numit "noddy" și trebuie să poarte o coadă atașată pantalonilor sau fustei. 
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 În Scoția, Ziua Păcălelilor este marcată și acum timp de două zile, iar celor care 

se lasă păcăliți li se spune "April qowk" sau "April cuckoo" (cuc de aprilie), și sunt 

considerați, asemenea păsării, naivi sau nătângi. 

În Spania, celor păcăliți de 1 Aprilie li se atribuie epitetul de "nătărăi". 

Japonezii sărbătoresc la 1 aprilie "Ziua păpușilor", sau "Ziua bucuriei celor 

mici", cărora le oferă în dar păpuși. 

Ziua Păcălelilor este sărbătorită și în unele state din America Latină - Peru, 

Mexic și Columbia, dar la 28 Decembrie, sub numele de "Dia de los inocentes" (ziua celor 

naivi). Demult, în Mexic, “Dia de los inocentes" era ziua în care creștinii îi plângeau pe 

copiii măcelariți de Herod, însă, în timp, semnificația celei mai nefericite zile a evoluat 

de la tristețe, la veselia păcălelilor. 

În Iran și în unele părți din India, Ziua Păcălelilor e numită "Sizdah Bedar", are 

loc în cea de-a 13-a zi a Anului Nou (Noruz), și este una dintre cele mai vechi tradiții de 

acest gen. 

La români, Ziua păcălelilor s-a împământenit abia în 

secolul al XIX-lea, deși sașii și șvabii de la noi aveau mai 

demult o tradiție ca de 1 aprilie să-și facă farse și se 

păcălească unii pe alții. Românii, hâtri din fire, i-au avut 

însă pe eroii de poveste Păcală și Tândală, pe Dănilă 

Prepeleac, Stan Pățitul sau Pepelea, și au inventat Păcălici, 

jocul de cărți care ne-a bucurat copilăria. 

Iată câteva dintre cele mai cunoscute păcăleli … internaționale: 

În anul 1980, postul radio BBC a anunțat ca Big Ben, unul din simbolurile 

reprezentative ale Londrei, va fi digitalizat, pentru a ține pasul cu tehnologia de ultima 

oră. Anunțul a creat o adevărată reacție în masă. Ascultătorii BBC au început să sune 

intrigați și deranjați de această hotărâre, pentru a cere detalii. Pentru a pune paie pe 

foc, același post a menționat că vechile ace ale ceasului vor fi dăruite primilor 

ascultători care vor contacta Radio BBC. Știrea a circulat atât de repede, încât a ajuns 

până și in mijlocul Atlanticului, un marinar aflat în cursă la momentul respectiv 

telefonând și el radioului pentru a licita acele faimosului ceasornic. 

În 1952, doi adolescenți au predat unei secții de poliție din Londra un dosar găsit 

într-o stație de autobuz și care aparent conținea schițele unui dispozitiv atomic. Poliția a 

intrat imediat în alertă și a informat autoritățile, de la guvern la Camera Comunelor, 

despre posibila pierdere a unor secrete nucleare. A aflat și presa care a pus pe jar 

publicul.  După ce schițele au fost examinate de fizicieni, care au spus că nu înțeleg 

despre ce e vorba, misterul a fost rezolvat de un prieten al celor doi tineri care a 

dezvăluit că așa zisul dispozitiv nuclear era de fapt ... o mașinărie de făcut cârnați. 
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În 1957, BBC difuzează o știre de trei minute în care se spune că la o fermă din 

Elveția s-au obținut recolte record de spaghetti și arătau imagini cu tăieței recoltați din 

copaci. Știrea a fost atât de credibilă încât unii au cerut detalii legate de plantație și 

de unde ar putea cumpăra puieți. 

Site-ul muzical Wall of Sound publica în 1999 un articol conform căruia 

cântăreața Britney Spears are, de fapt, 28 de ani în loc de 17. Dezvăluirea venea după 

ce diva pozase provocator pentru coperta revistei Rolling Stone. Pentru a fi credibil, 

articolul era foarte "documentat". Spre exemplu era dezvăluit adevăratul nume al lui 

Spears era Belinda Sue Spearson, născută în West Baton Rouge la 7 august 1970, 

absolventă a liceului Robert E. Lee. Foștii colegi de clasă erau citați în articol pentru a 

confirma vârsta cântăreței. Consecința? Sute de oameni au sunat la casa de discuri a lui 

Britney, pentru a se lămuri dacă povestea e reală sau nu. 

La 1 aprilie 2009, Oficiul elvețian de turism lansa un videoclip care dezvăluia de 

ce sunt atât de curați munții lor. Totul se datora muncii neîntrerupte a gunoierilor 

montan, care spălau până și  pietrele murdărite de păsări. Fără munca gunoierilor 

stâncile ar fi fost treptat erodate și munții ar dispărea! Milioane de oameni au urmărit 

clipul și 30 de mii dintre ei au făcut și testul online pentru a vedea dacă au calitățile 

necesare pentru a deveni gunoier montan. Mai târziu în acel an, datorită cererii 

publicului, compania de transport de cablu Brunni a început chiar să ofere cursuri pentru 

toți cei care doreau să curețe munții Elveției. 

 

 
Pentru că este 1 aprilie și în viața noastră, să ne 

gândim puțin pe cine  și cum putem păcăli… Deci: 

 

 Dacă ai de gând să-ți păcălești profesorii, încearcă să 

nu faci glume prea nesărate sau care ar putea să-i facă să se simtă ofensați. Cel mai 

important este să faci farse doar profesorilor  care știi că nu s-ar supăra. Pentru o 

păcăleală nu merită  să primești un 3 sau să ți se scadă nota la purtare! 

 Dacă ești acasă, lucrurile stau cu totul altfel. Atâta timp cât nu exagerezi, toți se 

vor amuza copios la farsele tare. Încearcă totuși să eviți persoanele supărăcioase sau 

pe cele care au …probleme de sănătate! 

 La școală, ai grijă cărui coleg te gândești să-i faci o farsă. Dacă are probleme de 

sănătate sau pur și simplu nu știe de glumă, riști să te pârască profesorilor sau chiar 

părinților! 

 

Și acum câteva sugestii…cuminți: 

 

 Cumpără o pungă de chipsuri cât mai mare, toarnă piper măcinat și agită punga, apoi 

servește-ți colegii. Garantat nu vor refuza! 

 Răspunde tuturor celor care te sună cu  „112, CE PROBLEMĂ AVEȚI?” 
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Maria Todirică, Oana Stanciu, clasa a VI-a B 

 

 
Sub soarele cald al oricărei zile senine, între pâclele de lângă Berca lenevesc 

poienile cu plete ierboase și umbrele franjurate ale norilor poznași. În tot acest timp, 

dealurile se prefac liniștite, dând vina pe vântul vecin pentru că tulbură frumoasa 

nemișcare a naturii. Dar ele, ghidușe, ascund în pântecele adânci foieli și gâlgâituri din 

cele mai misterioase, răzbind la suprafață doar prin gurile deschise ale Pâclelor Mari și 

Mici. 

De la 

Buzău spre 

comuna 

Berca, 

șoseaua se 

întinde cu 

băgare de 

seamă 

printre sate 

și dealuri, 

hotărâtă să 

prindă 

repede aerul 

munților din curbura carpatină. Printre indicatoarele de localitate s-a înfipt câte unul ce 

te îndrumă spre Vulcanii Noroioși; îi observi ușor, asta dacă nu cumva ești atent mai mult 

la vocea prea calmă a GPS-ului. În Berca, înainte ca drumul să se joace cu o curbă, 

trebuie să oprești, căci Infopoint-ul răsărit pe margine îți va fi de mare folos în orele ce 

vor umple desaga ta de vacanță. Într-un spațiu generos, pliante, cărți și materiale 

turistice te îmbie să alegi din ofertele regiunii buzoiene, mai bogate decât ai crede. Și 

tot aici, tânărul angajat să îndrume curiozitatea călătoare îți va recomanda și să ții 

drumul din dreapta la ultima răscruce din calea ta, pentru Pâclele Mici, apoi să te întorci 

pentru Pâclele Mari, unde șoseaua asfaltată te duce mai departe spre stânga. 

După ce iei aminte la sfaturi și prinzi în mână câteva pliante despre pensiunile din 

zonă, s-ar putea să ieși uimit din acest punct de informare și să te bucuri că te afli aici 

într-o Românie turistică, una adevărată, ce a învățat conștiincioasă modelul european de 

succes. 

Douăzeci de minute îi vor lua mașinii să se legene în curbele de printre case, livezi și 

frunți înalte de deal. Dar parcă mai frumos ar apărea peisajul acesta rural, dacă ar fi 

privit de pe o bicicletă, într-un pedalat ritmic, numai bun să intre în rezonanță cu timpul 

de călătorie...                                    
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          Dincolo de ultimul sat, dealurile încep treptat să-și apropie umerii și să-și ascută 

vârfurile. Câteva pancarte mari și o bifurcație îți aduc aminte imediat de indicațiile 

primite mai devreme, așa că drumul din dreapta te scoate, cât ai clipi, la intrarea pentru 

Pâclele Mici. Între câteva culmi domoale și întrerupând linia verde a peisajului, un platou 

larg s-a priponit strașnic de bine. Din el răsar cocoașe galbene și conuri albe iar din când 

în când, platoșe argintii se întind peste adânciturile solului arid, ca și cum ar vrea să le 

acopere goliciunea. Privite de la ușoară depărtare, ondulările acestea deschise la culoare 

seamănă, în timp de caniculă și secetă, cu niște dune din deșert, sau dau impresia unui 

peisaj selenar, cum spun majoritatea celor care au trecut pe aici și le-au studiat. Cu 

toate acestea, Pâclele Mici înșală ochiul, fiindcă sub crusta vremelnică, gâlgâiturile 

noroioase anunță mlaștina neadormită. Pe timp de ploaie, solul se înmoaie, iar smârcurile 

iau locul pământului uscat. Acești vulcani noroioși formează un peisaj dinamic, poți sta 

chiar ore în șir pentru a le urmări țâșniturile, bolboroselile, bulele și torentele molatice. 

De la mii de kilometri sub pământ, gazele naturale își caută drum spre suprafață, sub o 

presiune crescândă; în partea finală a drumului lor, ele antrenează ape freatice, marne 

(calcarele argiloase) dizolvate și argilă, aruncându-le în afară sub formă de noroi lichid. 
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DESPRE SOARE, MARE ȘI … VACANȚĂ FĂRĂ GRIJI 
 

 

Denisa Mitache, clasa a VII-a A 

 
 

         Soarele este steaua cea mai apropiată de pământ, aflându-se la o distanță de 

aproximativ 150.000.000 de kilometri de acesta. Cercetătorii spun că, în zilele noastre, 

soarele este de aproape 300 de ori mai fierbinte decât era în momentul apariției sale în 

Cosmos. Astrul emite radiații ultraviolete (UV): A, B și C, dar doar primele două tipuri 

ajung pe Pământ. Radiațiile UVA pătrund mai adânc în straturile pielii în comparație cu 

cele UVB, și o expunere îndelungată la soare poate produce chiar modificări la nivelul 

ADN-ului. Radiațiile UVB determină apariția arsurilor cutanate, dar și a cancerului de 

piele. Ultravioletele au o acțiune mai puternică în lunile de vară, în intervalul orar 10,00 – 

16,00, precum și la altitudini mari; ele sunt amplificate de nisip și de apă. 

          Soarele are multe efecte benefice pentru organism. Expunerea la soare constituie 

modalitatea cea mai simplă și sigură de a crește  natural sinteza de vitamina D, esențială 

pentru menținerea sănătății oaselor, deoarece participă la reglarea absorbției calciului 

și a fosforului. De asemenea, lumina solară acționează benefic asupra stării de spirit, 

reglând „orologiul” nostru intern. Același efect benefic se manifestă și contra 

hiperactivității – s-a observat că incidența acestei boli este mai mică în țările însorite. 

          Dar … ce te faci cu efectele negative, mai ales că vine vacanța și vei merge la 

mare sau la munte, sau măcar la ștrand ori pădure… Cum te protejezi de efectele 

negative? Iată câteva sfaturi: 

 

 Ai grijă când mergi la plajă! Mersul la plajă se face doar dimineața devreme 

sau seara, când soarele este mai blând. Nu exagerați cu expunerea la soare în 

timpul zilei, din dorința de a avea o piele bronzată în timp record. Pe moment, 

rezultatul poate fi atrăgător, din punct de vedere estetic (asta dacă nu te 

înroșești), dar pe termen lung te vei lovi de multe probleme, de la riduri până la 

alunițe și pete pigmentare. 

 Protejează-ți buzele!  Acestea reprezintă o zonă foarte expusă cancerului de 

piele la tinerele femei, deci este obligatoriu să ți le hidratezi când ieși din casă. 

Neputând fi ascunse sub haine sau pălării, balsamul de buze – cu factor de 
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protecție cel puțin 15, sau cu oxid de zinc – nu trebuie să lipsească din trusa ta 

de produse cosmetice. 

 Alege doar produse care asigură protecție completă! Citește cu atenție 

indicațiile de pe produs. Cel mai bine ar fi ca, la început, să folosești factorul 50. 

Dar am vorbit cu Delia, colega mea de redacție, iar ea îți va arăta CUM SE FACE 

acasă o astfel de cremă. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Delia Crăiță, clasa a VII-a A 

 

CUM SĂ-ȚI PREPARI ACASĂ O CREMĂ DE PROTECȚIE SOLARĂ 

 

Natura a creat în mod natural uleiuri şi unturi care 

te pot proteja, aşa că azi, creăm împreună o cremă cu 

protecție solară, pentru tine şi pentru familia ta. Iată 

câteva din ingredientele naturale care te pot ajuta: 
 ½ cană de ulei de migdale dulci sau ulei de măsline 

(prefer varianta bio, presat la rece) 

 ¼ cană ulei de cocos                                   

 ¼ ceară de albine                                   

 2 linguri oxid de zinc 

 1 lingură de vitamina E 

 2 linguri unt de shea 

 Extract de vanilie (pentru parfumare)  

Pe baie de abur adăugă toate ingredientele, cu excepția oxidului de zinc. 

Amestecă aceste ingrediente până se împrietenesc unele cu altele, iar 

unturile și ceara se topesc.  După ce s-au topit, poți să adaugi oxidul de zinc și 

amestecă bine, până când acesta se încorporează uniform. Toarnă apoi în 

recipientul de păstrare. Eu folosesc de obicei mai multe recipiente mai mici. 

Poți folosi acest amestec într-un interval de până la șase luni.  

 

PRECIZĂRI IMPORTANTE 
1. Această cremă de protecție solară nu este waterproof. De aceea, de îndată 

ce ieși din apă, te rog să o reaplici. 

CCUUMM  SSEE  FFAACCEE......?? 
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2. Aplică această cremă cu 10 minute înainte să ieși din casă, indiferent dacă 

afară e soare, plouă sau e înnorat. 

3. Ai grijă, în timpul pregătirii, să nu inhalezi accidental oxid de zinc. 

4. Această rețetă are un factor de protecție 20; pentru un factor de 

protecție 50, adaugă cinci linguri de oxid de zinc. 

5. Păstrează amestecul în frigider. 

6. Întrucât o parte din uleiurile din compoziție sunt fotosensibile, îți recomand 

să nu   lași recipientul cu această cremă la lumină.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni   24 
  

 
 

Bazele garderobei 
Maya Ivona Peiu, clasa a VI-a C 

 
La capitolul tricouri, prima și prima dată aveți nevoie de un tricou negru și 

unul alb. Acestea sunt extrem de versatile, având posibilitatea ca în restul ținutei 

să alegeți niște piese mai „încărcate”. 

Trebuie să aveți în garderobă cel puțin două perechi de blugi cât se poate 

de simple, o pereche neagră și una albastră, care să se potrivească perfect cu 

silueta voastră. 

O camașă albă este necesară în garderoba oricui. Se pot face o mulțime de 

combinații și, la fel ca în cazul tricourilor, reprezintă o bază perfectă pentru alte 

piese mai excentrice. 

Pe partea de accesorii, este necesară o geantă neagră, simplă, încăpătoare, 

care să se potrivească într-o mulțime de combinații. 

Bluza în dungi marinărești este iarăși o piesă de bază. O poți combina atât 

cu fuste, cât și cu blugi și în diferite zone stilistice. 

O geacă de piele te poate scăpa dintr-o mulțime de situații în care nu știi ce să 

iei pe deasupra. Un palton într-o culoare neutră este o piesa cheie pentru iarnă. 
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Arianna Radu, clasa a VII-a A 

TOP 10 FILME 2017  
 

1. Get Out – horror 

În vreme ce Chris și prietena lui Rose au 

reușit întâlnirea cu părinții, un 

important eveniment în istoria 

dezvoltării relației, ea îl invită într-o 

evadare de weekend împreună cu Missy 

și Dean. Dar, pe măsură ce weekend-ul 

progresează, o serie de descoperiri din 

ce în ce mai perturbatoare îl conduc la 

un adevăr pe care el nu și l-ar fi putut imagina vreodată. 

 

2. Wonder Woman – acţiune 

Din stirpea amazoanelor, neînfricata prințesă Diana din Themyscira a fost 

dăruită de zei cu nenumărate calități, devenind Femeia Fantastică. Ea și-a 

părăsit luxoasa insulă tropicală pentru a se anvânta în jungla urbană, din oțel 

și geamuri.  

 

3. Dunkirk – acţiune 

Soldații aliați din Imperiul Britanic, Belgia și Franța sunt înconjurați de 

armata nazistă pe plajele din Dunkirk. Supraviețuitorii au fost evacuați în 

timpul oprațiunii Dynamo, care a avut loc între 26 mai și 4 iunie 1940, în 

timpul celui de-al doilea Război Mondial. 

VVĂĂ  ŢŢIINNEEMM  LLAA  

CCUURREENNTT...... 
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4. War for the Planet of the Apes – acţiune  

După evenimentele din Planeta maimuțelor: Revoluție, Caesar și colonia sa de 

maimuțe sunt atrase în luptă cu o armată de oameni. Când maimuțele suferă 

pierderi mari, Caesar luptă cu instinctele sale în timp ce încearcă să-și 

răzbune fiul. 

 

5. Spider-Man: Homecoming – acţiune 

După evenimentele din „Căpitanul America: Război Civil”, Peter Parker 

încearcă să se împartă echitabil între viața de licean din Queens, New York 

City și lupta împotriva răufăcătorilor ca Omul-păianjen. 

 

6. John Wick: Chapter 2 – thriller 

Legendarul asasin este forțat înainte de 

pensionare de către un fost asociat să 

comploteze pentru a prelua controlul asupra 

unei bresle de asasini internaționali. John 

călătorește la Roma, unde este pregătit să 

lupte împotriva unora dintre cei periculoși 

ucigași din lume. 

 

    7.Guardians of the Galaxy Vol.2 – acţiune 

Continuând aventura în călătoria lor prin 

limitele cosmosului, Gardienii trebuie să 

lupte pentru a ține împreună noua lor 

familie și încearcă să rezolve misterul 

despre adevărata origine a lui Peter Quill.  
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    8.The Dark Tower – horror 

    Pistolarul Roland Deschain se află în 

căutarea unui turn misterios și dificil de găsit 

într-o dimensiune alternativă plină cu creaturi 

fanteziste. Are o vârstă de aproximativ 200 de 

ani și are o legătură adânc înrădăcinată cu 

natura supranaturală.  

 

 

 

     9. Alien: Covenant – horror 

Având ca destinație o planetă dintr-o parte îndepărtată a galaxiei, echipajul 

navei colonie Covenant descoperă ceea ce ei cred că este un paradis neexplorat. 

De fapt, e o lume întunecată și periculoasă, al cărei unic locuitor este David, 

supraviețuitorul expediției eșuate a navetei Prometheus 

 

      10. Thor: Ragnarok – acţiune 

 

Thor se întoarce la Asgard atunci când regatul său 

de origine este amenințat de Ragnarok, care 

reprezintă apocalipsa scandinavă. În acest context 

nefast, Thor trebuie să se confrunte cu zeii zeilor 

pentru a evita apocalipsa scandinavă și a proteja 

Asgardul.  
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David Tofan, clasa a VII-a A 

ultă lume se confruntă cu dependența de jocuri. Însă nu multă lume știe cauzele 

datorită cărora devin dependenți. 

Principala cauză este metoda folosită de companiile mari de jocuri. Aceasta se 

numește ”Cutia Skinner”, Este ca atunci când șoricelul din cutie apasă butonul și 

primește 

mâncare. 

Jocurile 

care folosesc 

această metodă 

oferă  

jucătorului 

recompense 

virtuale pe 

măsură ce 

oamenii  joacă 

din ce în ce mai 

mult. De obicei, recompensele sunt din belșug la început, urmând ca acestea să se rărească 

pe măsură ce jucătorul progresează. Obiectele virtuale capătă o valoare pentru noi în 

momentul în care ele necesită timp și pricepere pentru a le obține. În acel moment, creierul 

nostru le consideră automat importante. 

Unele jocuri merg chiar și mai departe. Ele penalizează jucătorii atunci când nu 

revin la progresul lor. 

Aceasta este cea mai nouă metodă prin care jocurile te fac să devii dependent. 

 

 

M 
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Marta Catargiu, clasa a VII-a A 
 

 

                                                    ED SHEERAN 

 

 
În acest număr vom vorbi despre Ed Sheeran și piesa lui fabuloasă Shape of you. 

Chiar dacă piesa nu este lansată de curând , încă ocupă primele locuri în topurile 

muzicale, fiind preferată de majoritatea iubitorilor de muzică.  

Pentru a menține piesele în topul preferințelor publicului, Ed participă în această 

perioadă la diverse emisiuni radio și TV. Recent, artistul a fost invitat la postul de radio 

Capital FM, cu acest prilej interpretând live piesa "Shape Of You". Ed Sheeran a 

prezentat o versiune acustică a acestei melodii, linia melodică fiind susținută 

instrumental doar de chitară.  

Ed Sheeran a fost în 2014 una dintre revelațiile industriei muzicale. La doar 24 

de ani, artistul britanic a ajuns la 

performanța de a susține concerte 

sold-out pe Stadionul Wembley din 

Londra, a cărui capacitate ajunge la 

80.000 de spectatori. De asemenea, 

cel de-al doilea album din cariera sa, 

”X”, a devenit cel mai ascultat album 

de pe Spotify din 2014, atingând 

recordul de 430 de milioane de 

stream-uri.  Artistul , acum in vârstă 

de 26 de ani, face ravagii cu noile 

hituri .  

Această piesă este una din cele mai bune piese ale lui Ed și sperăm ca 

următoarele să fie la fel de apreciate și ascultate ca și aceast a. 
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 

 

          La sfârșitul fiecărui an școlar, tradiția este să fie premiați elevii de 

clasa a VIII-a care au obținut media gimnazială peste 9,50. Elevul cu cea mai 

mare medie primește „Premiul școlii”, ceilalți „Diplome de excelență”. Iată-i pe 

cei care au fost premiați în acest an școlar și cu care ne mândrim toți, cadre 

didactice și elevi deopotrivă: 

 Matei Gafița, clasa a VIII-a A, media 9,96 

 Aurel Bîrliba, clasa a VIII-a A, media 9,95  

 Mădălina Movileanu, clasa a VIII-a B, media 9,93 

 Elena Apetrei,clasa a VIII-a B, media 9,91 

 Martina Hasna, clasa a VIII-a A, media 9,74 

 Patricia Aniculăesei, clasa a VIII-a B, media 9,71 

 Veronica Gherman, clasa a VIII-a B, media 9,70 

 Larisa Calistru, clasa a VIII-a A, media 9,69 

 Paul Chelaru, clasa a VIII-a B, media 9,65 

 Tiberiu Duca, clasa a VIII-a B, media 9,63 

 Ioana Dubalari, clasa a VIII-a B, media 9,62 

 Alexia Tofan, clasa a VIII-a B, media 9,55 

 Maria Popa, clasa a VIII-a A, media 9,51 

 

Felicitări și mult succes la examen! 

 

 

 

 

Redacția SMS MAGAZIN 
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CUPRINS: 

 

 

 
Esențialitatea, Theodora Ștefănescu pag.  2 

Viața la pozitiv, Nona Gheorghieși pag.  3 

Rubrica de știință: Puțină astronomie, Bogdan Todică pag.  5 

SMS paranormal: Blestemul lui Tuthankamnon, David Tofan pag.  6 

Prieteni fără grai: hamsterii, Marciana Filip pag.  7 

Știați că…?, Cristina Munteanu pag.  9 

Cu Marta despre vibrația numerelor, Marta Catargiu pag. 10 

Lecția de romantism, Nona Gheorghieși pag. 11 

Fișa de lectură, Andrada Botezatu pag. 12 

Pasiuni și pasionați, Ștefan Stan pag. 13 

SMS Sportiv, Nicholas Tudose pag. 15 

Distrează-te!, Andra Fodor pag. 16 

Paradisul nostru, Maria Todirică, Oana Stanciu pag. 19 

Doctor SMS, Denisa Mitache pag. 21 

Cum se face?, Delia Crăiță pag. 22 

Moda și noi, Maya Peiu pag. 24 

Vă ținem la curent, Arianna Radu pag. 25 

League of PC, David Tofan, Tudor Cernăuțeanu pag. 28 

SMS monden, Marta Catargiu pag. 29 

La închiderea ediției pag. 30 
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COLECTIVUL DE REDACŢIE: 
 

 

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

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

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

Fotoreporter: David Tofan, clasa a VII-a A 

Tehnoredactor: Bogdan Todică, clasa a VII-a B 
 

Redactori-responsabili: 

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

 Marta Catargiu, clasa a VII-a A, Numerologie, SMS Monden 

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

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

 Cristina Munteanu, clasa a VI-a C, Paradisul nostru 

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

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

 

 

Au colaborat: Ștefan Stan, clasa a VII-a A, Tudor Cernăuțeanu, clasa a VII-a A, 

Maria Todirică, clasa a VI-a B, Oana Stanciu, clasa a VI-a B, Nicholas Tudose, clasa a 

VII-a A. 

 

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

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

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

 

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

română 

 
PS. De anul viitor, Marta, colega noastră de redacție, ne va părăsi: se mută din Fălticeni. 

Ne va fi foarte dor de ea, o să-i simțim lipsa – cine ne va mai purta printre numerele 

magice?  Îi dorim tot binele din lume și un viitor pe măsura firii și talentului ei! 

 

Redacția SMS MAGAZIN 
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