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       Despre final, la final… 

 
       Pentru ultima oară, Theodora Paula Ștefănescu, 

               Redactor-șef 

 

Chiar și finalurile pot fi frumoase. 

Ne aflăm într-un moment care marchează zborul către alte meleaguri al unei alte 

generații SMS MAGAZIN. Acesta este sfârșitul unei perioade încărcate de un infinit 

amalgam de evenimente, lucruri noi învățate, cât și sentimente care au dat frâu liber 

creativității și imaginației noastre. Apusurile ne învață că unele finaluri sunt frumoase, 

acestea fiind doar prefața zilelor ce vor să vină, însorite și pline de oportunități. 

Am ajuns mai degrabă  într-o zonă intermediară, deoarece nu există un sfârșit 

real al vreunui lucru, prin sfârșit ne referim la un moment în care s-a terminat sau se 

va termina una dintre infinitele povești ale existenței noastre efemere. 

 Finalurile nu sunt rele, ele doar ne arată că ceva cu totul și cu totul nou va 

începe; ce trebuie noi să știm este cum să prețuim aceste noi șanse. De altfel, sunt 

multe lucruri care nu se termină niciodată cu adevărat, încep altcumva, altundeva sau 

cu altcineva. 

 În ultimul an, când ideea de sfârșit se întruchipa tot  mai clar în sufletul meu, 

am ajuns la concluzia că au fost niște ani minunați care m-au modelat ca persoană și m-

au învățat cum să fiu un om mai bun. Îmi va fi foarte dor de revistă, revista mea, 

revista ta, revista noastră... . Până și acum îmi amintesc momentul în care am aflat că 

urma să fac parte din proiectul SMS MAGAZIN, ce trăiri, ce amintiri... stau și mă 

întreb când s-a scurs tot acest timp.  Am fost martor cum revista noastră lua ființă și 

se îmbogățea cu tot mai multe articole (lucru de care sunt mândră). 

Acum, când ultimul clopoțel va suna pentru  noi, sper doar să nu încetați să visați, 

oricât de greu poate părea uneori. Fie ca aspirațiile de azi să devină realizările de 

mâine. 

 Unele lucruri nu se sfârșesc niciodată, mi-aș fi dorit ca acesta să fie unul dintre 

ele, apoi mi-am dat seama că îl pot face eu nemuritor, purtându-l pentru eternitate la 

mine în suflet... 
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DIN NOU DESPRE „VIAȚA LA POZITIV” 

  

 

După cum v-am promis și în numărul 9, am revenit cu noi informații despre acest proiect 

care face parte din programul educațional internațional intitulat VIAȚA LA POZITIV-

POSITIVE LIFE, aflat la ediția a VII-a. Am de gând să vă mai zic o dată despre ce e vorba (pe  

scurt, bineînțeles). 

    La secțiunea Junior (clasele 0-4), la fel ca și anul trecut, a participat clasa a II-a 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 VIII-a A și  a VII-a B. ( 

nu știu dacă v-ați dat seama dar am înnoit colectivul anula cesta.). Suntem coordonați de 

doamna profesor Gabriela Ștefănescu și de liderul grupului de voluntari pozitiviști, Theodora 

Ștefănescu. 

Ediția aceasta s-a desfășurat sub motto-ul ” Misiuni pozitive: Redescoperim România”. 

Noi, la secțiunea  „școlar” am avut următoarele sarcini de îndeplinit:  

    A trebuit să localizăm, în linie dreaptă, pe hartă, cea mai îndepărtată  localitate de 

Fălticeni și să marcăm de a lungul ei unități de relief, cursuri de apă, monumente istorice etc. 

    Am avut de realizat minim 100 de instantanee cu orașul nostru și să organizăm o 

expoziție cu ele.  
    O ultimă misiune (pe care eu o consider 

cea mai interesantă și frumoasă) este 

deschiderea  unei „Fabrici de fapte bune”. 

În cadrul acestei fabrici am desfășurat mai 

multe activități cum ar fi strângerea de 

alimente pentru azilul de bătrâni de la 

Bogdănești. 

 

 

Am colaborat și anul acesta cu G.L.T.  Aripi în 
Europa pentru Fabrica de fapte bune ( prin 

intermediul acestui articol le voi face și puțină 

reclamă, așa că  dacă vreți să vă aduceți aminte 

de jocurile copilăriei, dacă  vreți să deveniți 
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voluntari sau dacă vreți să aveți parte de niște trăiri pe care doar cu ajutorul voluntariatului le 

puteți avea, atunci Aripi în Europa e locul  pe care îl căutați). 

     Într-un final… normal că îmi voi lăuda colegii de clasă și de redacție care au participat 

alături de mine la acest proiect. Felicitări Theodora Ștefănescu (Dumitra), Delia Crăiță 

(Janette), Tudose Nicholas (bro), Stefan Stan (Animalu’), Arianna Radu ( Fatha Panda), și chiar 

dacă nu au fost voluntari oficiali bravo Denisa Mitache  ( suri-surioară junior), Toader 

Sebastian (MateiNotToday) și Zegleanu Flavius ( care nu are nevoie de nicio precizare în plus) 

  Programul acesta este în desfășurare dar eu nu voi mai putea reveni cu reveni  cu informații.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Nona Gheorghieși,  redactor- șef adjunct 

(încă…) 
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Concursul  ,,Creează-ți  mediul” 
Ana Lupu, clasa a VI-a A 

            În această vacanță de vară, în perioada 3 - 7 iulie, am avut bucuria de a reprezenta județul 

nostru la faza națională a concursului ,, Creează-ți mediul”, care a avut loc în orasul  Slatina din judetul 

Olt. Tema ediției din acest an a fost ”Eco- arta” și cerința a fost să ne prezentăm cu o machetă 

realizată din materiale reciclabile, care să sugereze titlul, ”Rolul pădurilor”, urmând ca acolo să 

demonstrăm prin alte metode artistice, tot cu materiale reciclabile, care este rolul pădurilor.  

        Alaturi de noi au mai participat alte 16 , reprezentând fiecare câte un județ din toate colțurile 

țării. Echipajul nostru a fost format din elevele  Amalia Cara, Ioana  Dascălu, Sara Întorsură, Ana Lupu 

și Irina Maxim, din clasa a VI-a A, conduse de doamna profesor Nicoleta Dascălu. 

       Cele 12 ore de mers cu trenul nu au fost atât de obositoare, pentru că am avut prilejul să  vedem 

locuri minunate , dar și să jucăm diferite jocuri amuzante. 

       Concursul în sine a fost obositor, deoarece am muncit mult la proiect, dar a ieșit exact cum ne-am 

dorit. Nu am câștigat un premiu,  însă am făcut cunoscută școala noastră în întreaga țară, am legat 

prietenii și am rămas cu frumoasa experiență pe care am vrea să o repetăm oricând.   

 

       

 

 

 

 

 
                                                                                  

 

 

 

 

Concursul Național „Drepturile copiilor în imagini” 

 
În perioada 21-24 iunie 2018, patru elevi din clasa a II-a C, însoţiţi de d-na învățătoare Elena 

Filip, au participat la etapa naţională a Concursului Naţional „Drepturile copilului în imagini” – ediţia a 

VIII-a, ce s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială ,,Victor Jinga” Sighişoara. Primele zile ale vacanței de 

vară au însemnat pentru ei muncă, emoții, dar și satisfacția că vor merge într-o excursie inedită, fără 

părinți. 

Drumul a fost lung și obositor până la primul popas, într-o pădure, unde copiii au înfiripat câteva 

jocuri și au descoperit aroma autentică a fragilor. Ajunși în orașul medieval, au fost cazați la un internat, 

iar gazdele i-au așteptat primitoare la Sala Sander, din Cetatea Sighișoarei. Acolo a avut loc 
deschiderea oficială, ce a reunit un număr de 30 de  participanţi veniţi din mai multe judeţe ale ţării. 



 
                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni   6 
  

Programul a cuprins alocuţiuni, un program artistic susţinut de elevii şcolii, dar şi o expoziţie intitulată 

„Ia şi portul tradiţional transilvănean”. 

Etapa finală a concursului, desfășurată a doua zi,  a constat într-o probă scrisă din tematica 

concursului, în care s-a urmărit valorificarea experienţei copiilor  dobândită prin activităţi extraşcolare 

sau pe căi informale, privind cunoaşterea drepturilor lor. Copiilor li s-au pregătit, după proba de concurs, 

mai multe surprize: vizita la Fabrica Hochland, apoi cea a Cetății Sighișoara unde, însoțiți de un ghid, au 

pătruns în tainele acelui loc.  

Seara, nu a mai simțit nimeni oboseala unei zile încărcate de activități, deoarece la festivitatea 

de premiere și-au auzit numele strigate cu 2 premii I,  Rebeka Vasiloaea, Sonya Stoilă  și două 

mențiuni, Iustinian Acatrinei și Irina Filip. 

Pe lângă diplome, premii și cadouri din partea gazdelor și a Ministerului Educației Naționale, 

copiii au adus cu ei din vechea cetate amintiri dragi de neuitat și o experiență din care au vrut să 

împărtășească și cititorilor revistei școlii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTE ACTIVITĂȚI ȘI PREMII… 

 
„Dialogul proiectelor educative”, premiul special 

           

 
           Concursul de dans, mențiune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursul „Pe urmele Maestrului Ion Irimescu” 
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                                                   Dragobete, postașul dragostei 

Concursul județean „Ai carte, ai parte”,  

premiul al II-lea 
                                                                                                        

Premiere elevi olimpici 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Premierea elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite de către domnul primar 

Cătălin Coman 
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Marciana Filip, clasa a VII-a C 

 

 

ALTFEL DE … PISICI 

 
 

Cu toții știm cum arată și ce face o pisică. Mulți dintre noi le și creștem. Știm, de 

asemenea, despre rudele lor mai mari, tigrii, leoparzii și leii. Dar … mai sunt rude  de-ale 

doamnelor pisici despre care știe puțină lume, așa că m-am gândit să vil le prezint. Să începem, 

deci: 

 

CARACALUL: trăiește în stepele Africii 

și ale Asiei Centrale și este o felină 

redutabilă. Face parte din subgrupul 

râșilor și mai este numită și linx de 

deșert sau linx caracal. Și dumneaei are 

urechile mari, cu smocuri negre de păr 

în vârf. Lungimea ei este de aproximativ 

un metru și atinge 10-20 de kilograme. 

Are blana roșcat-cenușie și ochii verzi, 

cu tăietură oblică. Rezistă multă vreme fără apă și se hrănește cu rozătoare, păsări și insecte, 

dar atacă uneori și antilopele. Este un animal nocturn.  

 

LEOPARDUL PĂTAT: după cum o spune și numele, 

are blana roșcată, pătată cu pete negre 

asemănătoare norilor. I se mai spune și leopardul 

marmorat. Specialiștii consideră că această specie 

face trecerea de la pisici la felinele mari. Cel mai des  

este întâlnit în Asia de sud-est, în pădurile dese. 

Este un excelent cățărător și își petrece cea mai 

mare parte a timpului în copaci. Atacă mai ales 

noaptea: își pândește prada de sus și se aruncă 

asupra ei cu mare precizie. Poate atinge 50 de 

centimetri înălțime și ajunge la 10-20 de kilograme. Este clasificat ca animal protejat și 

vânarea lui este interzisă. 
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PISCA MARGAY: trăiește în pădurile tropical din 

America de Sud. Este doar ceva mai mare decât 

pisica domestică – are 50-80 de centimetri și atinge 

maxim 4 kilograme. Blănița ei este pătată, nuanțele 

de bază fiind galben-maroniu. Este activă mai ales 

seara, se hrănește cu rozătoare, veverițe, păsări, 

șopârle. Folosește trucuri ingenioase pentru a-și 

atrage prada: poate imita sunetele scoase de 

animale. Este, de asemenea, o specie periclitată, cel 

mai mare dușman fiind chiar omul, care o consideră 

un pericol pentru animalele domestice. 

 

 

PISICA-PESCAR: numele are legătură 

cu capacitatea ei unică de a înota, 

alegându-și hrana și din mediul acvatic. 

Trăiește în regiuni din Asia, în păduri de 

mangrove și lângă ape. Se hrănește cu 

pești, broaște, crabi, melci și insecte de 

apă, dar și cu rozătoare, reptile și 

păsări, pe care le vânează atât ziua cât 

și noaptea. Este de două ori mai mare 

decât pisica domestică, iar blana ei 

pătată are nuanțe cenușii. Este încadrată din 2016 de Uniunea Internațională pentru 

Conservarea Naturii ca specie vulnerabilă.  

 

SERVALUL: seamănă cu un ghepard mai mic și este întâlnit în zonele 

de câmpie din Africa, precum și în unele regiuni din Asia. Are blana 

gălbuie cu pete de culoare închisă, o lungime de 60-100 centimetri și 

o greutate între 10-19 kilograme. Capul sete relativ mic în comparație 

cu restul corpului. Este un animal solitar și vânează mai ales noaptea, 

din meniul său făcând parte rozătoarele, dar și puii de antilopă, 

șopârlele, păsările și animalele mici. Este un bun cățărător și se 

remarcă prin inteligența sa. În mediul natural are o speranță de viață 

de 10 ani, dar în captivitate pot trăi până la 20 de ani. 

 

Oare nu am putea să le îmblânzim? 
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JOSEPH PULITZER, PĂRINTELE JURNALISMULUI MODERN 

 
Nona Gheorghieși, clasa a VIII-a A 

Redactor-șef adjunct 

 
 

Poate ați auzit și voi despre Premiile 
Pulitzer. Noi, membrii redacției, vă asigur că am 

auzit. Aceste premii sunt echivalentul 

Oscarurilor în presa scrisă. Ceea ce puțini oameni 

știu că cel care a inspirat această prestigioasă 

distincție jurnalistică, Joseph Pulitzer, are o 

legătură strânsă cu România. Iată povestea lui: 

De origine maghiară, Joseph Pulitzer s-a 

născut pe 10 aprilie 1874 într-o localitate de pe 

malul Mureșului, Macrău (Mako). Tatăl lui a fost 

un comerciant evreu care se ocupa cu vânzarea 

de grâne. Copilăria ți-a petrecut-o la Budapeste 

și a fost educat în școli particulare.  Fost 

respins, din cauza sănătății șubrede și a vederii 

slabe, din armatele austriacă, engleză și 

franceză. 

În septembrie 1864 a ajuns în America, unde s-a înrolat într-o unitate de cavalerie și a 

luptat timp de un an în Războiul Civil american. După terminarea războiului a ajuns în  St. Louis, 

Missouri, fără bani, dar cu multe speranțe. A studiat dreptul și engleza, întreținându-se din 

slujbe neînsemnate. 

În 1868 l-a întâlnit pe Carl Schurz, editor la ziarul german „Westliche Post”, care i-a 

oferit o slujbă de reporter. Tot în 1868, la un an după obținerea cetățeniei americane, a fost 

admis în barou. 

În anul 1869, cu bani proveniți din economiile personale și din împrumuturi, a cumpărat, 

cu 5.000 de dolari, ziarul la care lucra. În 1873 va vinde acest ziar cu 30.000 de dolari. 

Și-a descoperit pasiunea pentru politică în calitate de corespondent la o sesiune 

parlamentară din Missouri. 

În 1878 a cumpărat publicația „St. Louis Dispatch” și, împreună cu patronul primului ziar 

la care lucrase, a fondat „St. Louis Post-Dispatch”, propunându-și ca publicația să nu slujească 

un partid anume, ci doar publicul. Astfel, ziarul a demascat corupția, evaziunea fiscală și 

jocurile de putere. Nu degeaba Joseph Pulitzer este considerat până astăzi persoana care a 

instituit principiile fondatoare ale rolului presei. 
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La 36 de ani era deja bogat, dar epuizat fizic. Deși a fost sfătuit de prieteni să plece 

într-o croazieră în Europa, ajunge la New York, unde cumpără gazeta „The World and Courier 

and Enquirer”. Dorința lui mărturisită era să facă o presă inteligentă, purtătoare a ideilor 

democratice, pusă în serviciul oamenilor. Va schimba numele ziarului în „The New York World”, 

devenind promotorul jurnalismului de investigație. 

Moto-ul său a fost „PRECIZIE, CONCIZIE, ACURATEȚE”. Ca patron de presă, a avut 

obsesia să se adreseze unui public numeros, pe care nu doar să-l informeze, dar să-l și 

distreze. AA introdus rubrici dedicate femeilor, sănătății și pe cele cu sfaturi practice. A 

promovat anchetele sociale, și a dat o mare importanță evenimentelor internaționale, trimițând 

zeci de reporteri în diferite părți ale lumii. 

În 1904 a fondat „Premiile Pulitzer”, cele mai importante distincții în lumea jurnalistică, 

care se acordă în fiecare an pentru merite deosebite: reportaje, fotografii, romane și 

înregistrări muzicale. A donat prin testament două milioane de dolari cu scopul înființării Școlii 

de Jurnalistică la Universitatea din Columbia. 

La doar 43 de ani și-a pierdut definitiv vederea și a fost nevoit să se retragă, dar a 

lăsat conducerea ziarului său pe seama unui comitet pe care l-a supravegheat îndeaproape. 

S-a stins din viață la 29 octombrie 1922 la Charleston, la bordul iahtului său. 

A lăsat în urmă numeroase sfaturi pentru jurnaliști. Și noi încercăm să le urmăm, visând 

că atunci când vom deveni profesioniști, măcar unul dintre noi, cei  care și-au pus sufletul în 

revista SMS MAGAZIN de-a lungul apariției ei, va câștiga un Premiu Pulitzer! A lăsat un 

îndemn: „Fiți conciși și veți fi citiți. Scrieți clar și veți fi înțeleși. Scrieți cu imaginație și 

veți rămâne în memoria cititorilor.” 
 

Hm…!  Redactor șef adjunct. Sau, mă rog...fostul redactor adjunct...EU? Păi...cam 

da...așa se pare nu? După o astfel de experiență nu pot spune decât: ”Mai vreau încă o 

dată!” Mai vreau să mi se aducă aminte că trebuie să scriu articolul pentru revistă, mai 

vreau să aștept cu nerăbdare apariția revistei noastre, pur și simplu mai vreau...Am 

avut atât de multe de învățat(de exemplu nu știam că după ce pui virgulă se lasă spațiu) 

și chiar le-am învățat sau cel puțin așa cred...Interesant  este că revista școlii a fost 

vocea generației mele, noi ne-am exprimat ideile cu ajutorul ei și acum ghiciți ce? E 

RÂNDUL VOSTRU!  E VOCEA VOASTRĂ!  FACEȚI-VĂ AUZIȚI!  Între timp eu voi fi în 

căutarea noii mele voci...și nu pentru că am pierdut-o pe aceasta, ci pentru că am 

crescut. 

P.S. Sunt nerăbdătoare să văd cui voi preda ștafeta! 
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Bogdan Todică, clasa a VIII-a B 

 

Mulți dintre noi se laudă că știu geografie, iar unii sunt chiar pasionați. Toți ne putem 

lăuda că am auzit de unele țări, de unele fluvii, de unii munți,  măcar odată în viață. M-am gândit 

să vă aduc câteva informații despre țări mici și foarte puțin știute (cred că San Marino se 

numără printre puținele astfel de state de care au auzit toți). Iată câteva state insulare mai 

puțin cunoscute: 

 

REPUBLICA PALAU: este o țară insulară din Oceanul Pacific, aflată la o distanță de 800 

de kilometri de Filipine.  Măsoară 459 de kilometri 

pătrați, iar în 2013 număra aproximativ 21.000 de 

locuitori.  Primul european a ajuns în aceste locuri în 

1551, iar în timpul celui de-l doilea război mondial aici 

s-au dus lupte importante. La 1 octombrie 1994 și-a 

obținut independența, până atunci aflându-se sub 

administrarea SUA. Cel mai mare oraș se numește 

Koror, și este un important centru comercial și 

economic. În Palau nu există căi ferate, dar se 

călătorește cu avionul. Una dintre principalele resurse o reprezintă, desigur, turismul, țara 

fiind o destinație de vis pentru amatorii de scufundări și sporturi acvatice. Există recife de 

corali și o viață marină diversificată. 

 

 

 

 

REPUBLICA NAURU: este cea mai mică țară insulară, cu o suprafață de doar 21 de 

kilometri pătrați. Se află în regiunea microneziană a Pacificului de Sud. Căpitanul englez John 

Fearn, care a ajuns aici în 1798, a denumit-o 

„Pleasant Island”. S-a aflat sub mandatul Ligii 

Națiunilor în secolul al XIX-lea, iar în 1968 și-a 

dobândit independența. În 2016 număra 9.591 de 

locuitori. Limba oficială este nauruana, dar se 

folosește limba engleză în comerț, administrație și 

învățământul superior. Principala sursă de venit o 

constituie extracția fosfatului, pe care îl exportă 

din 1906. Un lucru nostim și complet neobișnuit legat 

de locuitorii acestei republici îl constituie faptul că 

aceștia sunt supraponderali sau obezi: 97% dintre 
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bărbați și 93% dintre femei. 

 

SFÂNTUL CRISTOFOR ȘI NEVIS: se află în regiunea arhipelagului Antilelor Mici și 

este compus din două insule care formează un stat federal. Suprafața este de 261 / 269 de 

kilometri pătrați (sursele se contrazic). În timpul 

celebrelor sale expediții, a ajuns aici și Cristofor 

Columb. Este independent din 1983. În jur de 29% din 

populația activă lucrează în agricultură. Până în 2005 a 

fost mare exportatoare de zahăr. În prezent, economia 

țării este dominată de turism. Peisajele sunt magnifice, 

există muzee, galerii de artă și se por vizita și vechile 

plantații de zahăr.  

 
 

 

GRENADA este o țară insulară din Marea Caraibelor, cu o suprafață de 344 de kilometri 

pătrați, locuită inițial de tribul indienilor Carib. În 1498 ajunge 

aici Cristofor Columb. Din 1664 a intrat sub dominația statului 

francez, apoi a fost preluată de britanici după războiul de Șapte 

Ani (1756-1763). Englezii au adus numeroase îmbunătățiri în 

domeniul infrastructurii, al agriculturii și al educației. Pe 7 

februarie 1074 și-a câștigat independența. Grenada mai este 

denumită și „Insula mirodeniilor”, printre condimentele care se 

găsesc aici numărându-se nucșoara, scorțișoara, turmericul, 

ienibaharul, cuișoarele și dafinul. Sunt organizate, din iunie și 

până în august, numeroase evenimente stradale, competiții de 

muzică și spectacole de teatru și dans. Există zeci de plaje cu 

nisip alb, peisaje superbe, specii rare de animale. Se pat practica 

sporturi acvatice, iar apele Grenadei adăpostesc peste o sută de 

sculpturi subacvatice. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni   14 
  

 

 

 

 

De această dată, un părinte ne oferă cea mai tandră lecție de romantism. 

Este vorba despre mama lui Ștefan Stan, redactorul nostru sportiv, care, 

la cursul festiv, a ținut să ne împărtășească următoarele gânduri: 

          „A fost o zi în viața noastră când am ieșit să ne jucăm în fața blocului pentru ultima oară 
și niciunul dintre noi nu știa acest lucru…”   Am citit zilele trecute acest pasaj și am realizat că 

ardem timp și trecem în noi perioade ale vieții noastre fără a ne da seama de multe ori. Uităm 

că a trăi presupune, uneori, să reflectăm asupra trecutului și să ne întoarcem fața spre ziua de 

ieri, pentru a ști să apreciem la adevărata valoare prezentul. 

          Întâlnirea de astăzi este unul din puținele momente din viață în care, pe de o parte, 

putem fi conștienți de schimbările ce au avut loc până acum, de noua etapă în care copiii noștri 

trec, iar pe de altă parte, în care avem ocazia să fim recunoscători persoanelor care au făcut 

ca această trecere să fie cât mai ușoară. 

          Ca părinte nu te pregătește nimeni pentru momentul în care copilul tău va înceta să se 

mai îmbrace de la raionul pentru copii (și acum, între noi fie vorba, nu blugii rupți sunt 

problema, ci pachetul de țigări „al unui prieten” pe care îl ținea ascuns în buzunar), dar nici nu 

îți povestește nimeni de bucuria pe care o vei avea atunci când numele lui apare pe o diplomă de 

merit. Nu îți imaginezi lupta de emoții ce se va da în tine la ședință: să zâmbești pentru că a 

luat primul lui 10 la mate sau să te încrunți și să faci câte un rid pentru fiecare absență din 

catalog. Nu te avertizează nimeni că, deși va fi printre cei mai buni la română, uneori parcă veți 

vorbi amândoi limbi străine fără să vă puteți pune de acord. Nu marchează nimeni în calendar 

care este ace 8 Martie în care va cumpăra nu doar o floare, ci două: una pentru tine și una 

pentru … știe el, treaba lui! 

          Voi, copii, trăiți tot ce am spus până acum doar o singură dată. Noi, părinții, o dată sau 

de două ori … în funcție de caz. Dar pentru voi, dragi profesori, aceste scene sun pe replay an 

de an, generație după generație – aceleași drame și aceleași bucurii, pe care voi le retrăiți 

alături de ei cu la fel de multă dragoste. De câtă pasiune, răbdare și dăruire este nevoie pentru 

a explica de 10 ori într-o zi ce este mediana și de ce este diferită de bisectoare, ce forțe 

acționează pe un plan înclinat și faptul că Nichita Stănescu … nu e femeia di serialul acela 

polițist. Să reușești să-i faci pe cei poate fără înclinații artistice să iubească muzica și culorile, 

să faci niște copii plini de viață să vadă, la rândul lor, viața din jur, în frunze, în insecte, și să 

cunoască toate câmpiile și toți munții României, pentru că, nu-i așa, voleiul e mai mișto pe iarbă! 

Însă toate acestea devin și mai dificile când scopul nu este doar să educi  oameni împreună, ci 

să aduci oameni împreună, să transformi o clasă de elevi într0o gașcă de prieteni, așa cum a 

reușit doamna diriginte Cristina Crăciun. 

          Recunoștința și mulțumirea noastă în calitate de părinți pentru tot efortul depus atât de 

doamna învățătoare cât și de domnii și doamnele profesor nu sunt prezente doar azi, aici, în 

momentul festiv al discursului, ci de fiecare dată când stăm, ne uităm la copiii noștri și ne 

mirăm ce frumos au crescut, entuziasmându-ne pentru lucrurile pe care urmează să le facă. 

Parafrazând citatul de la început, cred că, pentru copiii noștri astăzi a fost cea zi din viață 

când au mers pentru ultima dată împreună la școală în clasa a VIII-a, însă, din fericire, fiecare 

dintre ei și dintre noi am știut acest lucru! 
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Andrada Botezatu, clasa a VIII-a C 

 

TOATE ACELE LOCURI MINUNATE, Jennifer Niven 

 

O emoționantă poveste de dragoste despre o fată care învață să trăiască de la un băiat 

care dorește să moară. Theodore Finch e fascinat de moarte și se gândește la tot felul de 

modalități în care și-ar putea pune capăt zilelor. Violet Markey 

trăiește pentru viitor, numărând zilele rămase până la 

absolvire. Când Finch și Violet se întâlnesc pe marginea 

clopotniței de la școală, nu e foarte limpede cine pe cine 

salvează. Iar când devin parteneri într-un proiect de 

descoperire a „minunilor naturale” din statul lor, amândoi fac 

descoperiri mult mi importante: Finch  poate fi el însuși numai 

alături de  Violet, iar Violet numai alături de Finch  poate uita 

de numărătoarea zilelor și poate să trăiască. 

Însă, în timp ce lumea lui Violet crește, cea a lui Finch 

începe să scadă. Am plâns foarte mult la cartea asta. Pe lângă 

acțiunea genială, personajele sunt uimitoare. Este categoric un 

must-read pentru orice cititor de Young Adult. 

 

SCRISORI DE DRAGOSTE PENTRU CEI 

PLECAȚI, Ava Dellaira 

 
Laurel alege să-i scrie lui Kurt Cobain fiindcă era cântărețul preferat 

al surorii sale, Mary, și a murit tânăr, întocmai ca și Mary. Curând, își 

face un obicei din a scrie scrisori unor oameni speciali care nu mai 

sunt – printre care Janis Joplin, Heath Ledger, Amelia Earhart sau 

Amy Winehouse. Treptat, scrisorile se transformă în jurnalul 

emoționant al unei adolescente care încearcă să facă față vieții de 

liceu, despărțirii dureroase a părinților ei, primei iubiri și, cel mai 

apăsător, pierderii surorii sale mai mari. Cartea asta m-a emoționat 

foarte mult și am citit-o pe nerăsuflate, pentru că scoate la lumină 

foarte multe probleme ale adolescenților de azi. 
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Campionatul Național  de volei Izvorani - Faza Finală 
Ștefan Stan, clasa a VIII-a A 

 

      Un început promițător după ce in etapa zonala echipa pregătită de doamna 

Moroșanu Daniela Ionela, profesoara de educație fizică la Școala Gimnaziala ,,Mihail 

Sadoveanu'' a reușit calificarea în marea finala. După trei meciuri de foc , echipa din 

Fălticeni (echipa școlii noastre, adică) a putut să-și asigure un loc in marea finală. 

      Cel mai mare șoc pentru întreaga sală a fost faptul că echipa noastră a reușit să 

învingă cei mai de temut rivali din toata țara: Școala Nr. 7 din Botoșani, care se și 

vedeau în marea finală ! După un meci de foc, echipa gazdă a reușit să se impună cu 

scorul de 2-0, acest lucru trimițând Școala ,,Mihail Sadoveanu” direct în marea finală, 

organizată la Izvorani, lângă București. 

      Ajunși acolo, echipa din Fălticeni au început cu stângul pierzând în fața celor care 

au ieșit Campioni Naționali. La al doilea meci aceștia au reușit să se impune câștigând cu 

3-0. Din păcate, Fălticeniul a ratat calificarea pentru locurile 1-4 astfel obținând locul 

6. Și totuși… 

       Au ajuns la un nivel înalt și au jucat cu echipe la același stadiu de pregătire. Mie, 

cel puțin , mi-a plăcut foarte mult să joc în fața unor echipe de același nivel cu echipa 

mea, fiind foarte bucuros că am reușit să fiu căpitanul acesteia. 
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Andra Fodor, clasa a VIII-a B 

 
În acest număr m-m gândit să vă aduc la cunoștință câteva topuri „ciudate”, dar de luat 

în serios, din moment ce le-au realizat instituții de prestigiu. Deci: 

 

TOP „CELE MAI LENEȘE ȚĂRI” (realizat de Universitatea americană Stanford, care a 

folosit „telefoanele inteligente” pentru a afla numărul de pași pe care îl fac zilnic locuitorii 

țărilor respective: 

1. Hong Kong 

2. China 

3. Suedia 

4. Coreea de Sud 

5. Cehia  

6. Japonia 

7. Singapore 

8. Norvegia 

9. Ucraina 

10. Olanda 

 

TOP „CELE MAI FERICITE ȚĂRI” ( „World Happines Report”, pentru 2017, publicat sub 

egida ONU. A avut în vedere criterii precum îngrijirea personală, libertatea, generozitatea, 

onestitatea, sănătatea, venitul și buna înțelegere): 

1. Norvegia 

2. Danemarca 

3. Islanda 

4. Elveția 

5. Finlanda 

6. Olanda 

7. Canada 

8. Noua Zeelandă 

9. Australia 

10. Suedia  

 

PS: Oare Norvegia este cea mai fericită țară deoarece este pe locul 8 la țări leneșe? A, să nu 

uit: România a avansat  de pe locul 71 în 2016, pe locul 57! La mai mare 



 
                      Revista Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni   18 
  

 
 

  

 

 

      

 SIBIU 
Theodora Ștefănescu,  

redactor-șef  

Sibiul este un oraș captivant atât prin 

trecutul său istoric încărcat, cât și prin 

varietatea atracțiilor turistice și oferta 

culturală. Străduțele înguste, coloritul 

clădirilor din cele trei piețe centrale, 

arcadele caselor, curțile interioare și tunele misterioase, pasajele vechi și acoperișurile 

pestrițe vă vor face să simțiți șarmul deosebit al orașului. 

Dacă sunteți în căutare de liniște și relaxare opriți-vă la una din cafenele din zona 

centrală, vizitați galeriile de artă și muzeele sau bucurați-vă de un moment de liniște într-una 

din bisericile monument-istoric. Nicio vizită la Sibiu nu poate fi completă fără 

vizitarea Turnului Sfatului sau a Turnului Bisericii Evanghelice - panorama asupra orașului 

încadrat de munți este minunată! 

        Orașul a fost Capitală Culturală a Europei în 

2007, iar în 2011 a fost cotat în faimosul Ghid Verde 

Michelin cu 3 stele, fiind numit „Mica Vienă –orașul 

care trebuie neapărat vizitat!”. Sibiul și 

împrejurimile sale sunt una din cele mai vizitate zone 

din România. Centrul istoric este unul dintre cele mai 

bine păstrate locații istorice din țară. Multe din 

zidurile și sistemele de fortificații sunt menținute 

într-o stare foarte bună. Centrul istoric este în 

proces de a fi înscris în lista patrimoniului UNESCO.  

 Orașul se află aproape de Munții 

Făgărașului – o destinație importantă pentru drumeții – și de stațiunea Păltiniș – o destinație 

pentru sporturile de iarnă. În zonă sunt multe biserici fortificate construite de coloniștii sași. 

O agendă culturală bogată aduce anual la Sibiu tot ce e mai bun din lumea artelor 

spectacolului, filmului, muzicii, dansului și tradițiilor.  La Sibiu cu siguranță nu e loc de 

plictiseală pentru că e o plăcere să explorezi și să descoperi unul dintre cele mai cunoscute 

centre culturale și istorice ale României. 

http://www.sibiu-turism.ro/Cautare-avansata.aspx?cat=Muzeu&loc=Sibiu&title=Muzee%20%C5%9Fi%20Galerii%20de%20Art%C4%83%20%C3%AEn%20Sibiu
http://www.sibiu-turism.ro/Cautare-avansata.aspx?cat=BisericaOrtodoxa|BisericaEvanghelica|BisericaCatolica|Sinagoga&loc=Sibiu&title=Biserici-monument%20istoric%20%C3%AEn%20Sibiu
http://www.sibiu-turism.ro/Ce-vizitam-Destinatii-Orase-istorice-Sibiu-Puncte-de-atractie-Turnul-Sfatului.aspx
http://www.sibiu-turism.ro/Ce-vizitam-Destinatii-Orase-istorice-Sibiu-Puncte-de-atractie-Turnul-Bisericii-Evanghelice.aspx
https://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83ltini%C8%99
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Denisa Mitache, clasa a VIII-a A 

 

IARNA, LUMINOȘI CA VARA! 
 

Ne dorim să radiem de lumină în fiecare anotimp, dar iarna ni se pare cel mai greu. Dacă 

până acum v-am vorbit despre protejarea de frig și de virușii și bolile sezonului rece, m-am 

gândit să că dau câteva sfaturi care nu au legătură cu prevenirea bolilor specifice, ci cu starea 

de bine. 

La fel ca și plantele, avem nevoie de lumină, dar iarna preferăm să ne petrecem timpul în 

încăperi călduroase, iar acest lucru are un efect negativ asupra stării noastre fizice și psihice. 

Expunerea la lumină – chiar dacă ea pare puțină în acest anotimp – este esențială pentru 

creșterea cantității de dopamină și serotonină, care sun neurotransmițători ai bunei dispoziții. 

De aceea, vă recomand să profitați cât mai mult de expunerea la lumina zilei, deoarece ea este 

esențială în reglarea orologiului intern al organismului. Daccă nu știați, luminoterapia 

(expunerea controlată la o sursă de lumină) este benefică persoanelor care suferă de depresie 

sezonieră. 

Un somn odihnitor este un alt factor-cheie pentru a fi în formă, dar și pentru imunitate. 

Ar fi bine să ne creăm o rutină a somnului, care să includă culcarea și trezirea la aceleași ore. 

Nu uitați: camera în care dormim trebuie aerisită înainte de culcare, iar temperatura optimă nu 

trebuie să depășească 20 de grade. 

Și un lucru pe care sunt sigură că nu-l știați: dacă totuși ați răcit sau ați făcut gripă, 

după ce v-ați însănătoșit, schimbați periuța de dinți: aceasta devine un vector favorabil 

înmulțirii microbilor! 
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DOMNIȘOARELE DOCTOR CU PETALE ȘI PARFUM 
 

 

Teona Artenie, clasa a VIII-a A 

 
 

 

Flori colorate, flori parfumate… Toți le iubim și ni le dorim! Doar că unele dintre ele pot să ne 

și însănătoșească, nu numai să ne bucure. Iată câteva dintre ele:  

 

TRANDAFIRUL: a fost recomandat de însuși Hipocrate. Petalele lui catifelate conțin uleiuri 

volatile, derivați flavonici și taninuri, iar leacurile din petale de trandafir au acțiune 

antiinflamatoare și antipiretică. Printre bolile care se pot trata cu remedii din trandafir se 

numără tulburările intestinale, stomatita, amigdalita, durerile menstruale și bolile de piele, ca 

eczemele și psoriazisul. Apa de trandafiri se folosește în cosmetică, dar și ameliorarea 

durerilor reumatice sau în hiperhidroză. Pentru a avea efecte maxime, petalele trebuie culese 

când aerul este cura, de preferință după ploaie. 

ALBĂSTRELELE: florile acestei plante conțin săruri de potasiu, calciu, magneziu, taninuri, 

substanțe amare și alți compuși care le oferă proprietăți antiinfecțioase, antidiareice, 

calmante și diuretice. Principala indicație a acestor flori sunt afecțiunile oculare, în tratarea 

cărora sunt folosite de sute de ani. Infuzia de albăstrele este utilă pentru calmarea ochilor 

iritați, dar ajută, de asemenea, în bolile de ficat, la stimularea secreției biliare și în afecțiuni 

renale. Calmează ulcerațiile bucale, dar și stările asociate cu stresul și anxietatea. 

FLOAREA-SOARELUI reprezenta pentru incași, 

imaginea Zeului Soare. Frunzele sunt recomandate în 

afecțiunile cauzate de inflamația căilor respiratorii. 

Semințele reduc nivelul colesterolului „rău” din sânge 

și scad inflamațiile din organism. De asemenea, ajută 

la creșterea imunității, la detoxificare și la scăderea 

febrei. Din rădăcină se poate prepara o pulbere cu 

beneficii în combaterea constipației. Uleiul poate 

trata unghiile care se rup ușor. 

MACUL: tratamentele pe bază de mac trebuie 

recomandate de un fitoterapeut. Petalele conțin mucilagii, alcaloizi, pigmenți și mulți alți 

compuși care imprimă efecte emoliente, antispastice și sedative. 

CRĂIȚELE: în compoziția acestor flori au fost identificate uleiuri volatile, flavone, carotenoizi 

și alte substanțe benefice. Remediile pe bază de crăițe au efecte antispastice, reglatoare ale 

tensiunii arteriale, purgative și vermifuge. Sunt utile ți în combaterea oboselii oculare. 
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CELE 7 PUNCTE ENERGETICE ALE ROMÂNIEI 

David Tofan, clasa a VIII-a A 

 

Din punct de vedere bioenergetic, Pământul este o formațiune cu linii geoenergetice 

care se întretaie, se leagă în noduri și se modifică sub influența proceselor geofizice și 

cosmice. Aceste linii de putere ating forța maximă în anumite zone, numite puncte energetice, 

care emit radiații numite „curenți de inteligență”. Locurile în care biocurenții inteligenți ai 

plantei se întâlnesc cu emisiile energetice cosmice de aceeași valoare sunt considerate puncte 

privilegiate sau „puncte de dragoste” și sunt marcate, în general, de megaliți.  

Cele 15 puncte energetice majore ale planetei (chakre) sunt dispuse sub forma unei 

spirale al cărei capăt se afla în România, fiecare din cele 7 puncte din țara noastră având un 

corespondent în istoria vece a acestor locuri. De altfel, România este recunoscută ca fiind zona 

cu cele mai multe puncte energetice de pe glob. Iată care sunt cele 7 zone „privilegiate” din 

România: 

1. Triunghiul divin Omu – Babele - Sfinxul 

Cel mai cunoscut triunghi energetic în 

România are și o putere incalculabilă, conform 

relatărilor periodice despre conuri de lumină 

alb-lăptoasă, care par că se rotesc ca un 

vortex de nori, amplificând percepția 

extrasenzorială. Specialiștii susțin că 

semnalele radio ce vin din interiorul muntelui 

se amplifică în anumite perioade. 

2. Bucegi – Vârfu Doamnei – Gura de rai 

Tot în Bucegi există o zonă de 1 km. Pătrat în care 

organismul uman nu resimte oboseala, iar funcțiile 

fizico-chimice ale organismului se echilibrează 

brusc. Demonstrația a fost făcută experimental în 

1999, de către un institut de cercetare particular din 

București, care fusese angajat de o firmă străină să 

studieze subteranul.  Institutul particular de cercetare 
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se numește “Terra” și a fost angajat de o firma româno-franceză să studieze o zonă din 

apropierea Peșterii Ialomicioara, în scopul construirii unui complex hotelier. La studiu au 

participat specialiști din mai multe domenii, în special fizicieni și geofizicieni, cercetările fiind 

făcute cu aparatură de geodetecție. 

3. Peștera „fără capăt” Polovragi 

  În alt loc geoenergetic este Polovragi, Târgu Jiu, 

acolo unde se crede ca Zamolxis îi învăța pe vraci 

tehnici de tămăduire a sufletului și trupului (poli-vraci). 

Bioenergoterapeuții consideră Polovragiul cel mai bun 

loc pentru tonifierea generală a organismului. Peștera a 

fost modelată de apele Oltețului, este lată de 1-1,5 km. 

Și are aproximativ 800 de metri de galerie vizitabilă, 

din cei 10 km. Cartați de speologi. 

 

4. Panteonul de la Căscioarele 

Cercetătorul Gheorghe Șerbana indică o alta zonă 

a “urieșilor”, Panteonul de la Căscioarele, o vatră 

primară a civilizației. “La Căscioarele a început 

Istoria, care se trage de la Istru!”, susține acesta. 

Datarea Panteonului de la Căscioarele, făcută de 

arheologi români, indică 4.500 î.e.n. Specialista 

Maria Gimbuțaş îl datează la 5.300 î.e.n. Tot aici s-

au găsit modelele din teracotă ale sanctuarelor, 

care prezintă un rafinament arhitectonic pe care 

templele elene îl vor atinge după mii de ani, iar civilizația sumeriană, considerată de istoria 

mondială cea mai veche… abia după alte 2 milenii. Coloanele nu aveau funcționalitate 

arhitectonică, ci reprezentau „țâțâna lumii”, după cum se exprimă țăranii și astăzi – adică Axa 

Divinității cu lumea. 

5. Șimleul Silvaniei – Sălaj – Dacidava 

  Dincolo de legende și percepții extrasenzoriale, Șimleul   

Silvaniei a captat atenția arheologilor ca urmare a 

descoperirii unei cantități uriașe de tezaure, cu o valoare 

inestimabilă, mai ales că niciunul nu se află în posesia 

autorităților române, neputând fi explorate sau 

popularizate suficient. Primul tezaur a fost descoperit în 

vara lui 1797 de către doi copii valahi, care au găsit, în 

timp ce se aflau la păscut, nici mai puțin decât peste 2 
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kilograme de bijuterii de aur. Al doilea tezaur a fost descoperit de un țăran, în 1889, pe coasta 

dealului Măgura, coasta dealului Măgura, și ar reprezenta o completare a primului tezaur. 
Ultimul tezaur a fost descoperit de doi băieți în aprilie1986 de către doi copii, pe un versant 

numit de localnici „Deluț”. Cei doi frați au dat de trei brățări, o fibulă și un lanț – toate de 

argint și de factură dacică și de 552 monede de argint – drahme. Acest al treilea tezaur ar fi 

rămas în țară și după ce inițial i s-a pierdut urma, iar reprezentanții Muzeului Județean de 

istorie și Artă Zalău susțin că încearcă să-l recupereze. 

6. Munții Rarău, Câmpulung Moldovenesc 

 

Mai multe surse afirmă că în zona de 

referință Rarău – Pietrele Doamnei – 

Giumalău activează un uriaș vortex prin 

care se fac infuzii vibraționale, unii inițiați 

considerând că este locul cel mai potrivit 

pentru atingerea unor înalte stări de 

conștiință. Dincolo de ezoterismul 

relatărilor numeroșilor turiști spirituali 

care frecventează zona, tehnicienii susțin 

că un efect important asupra organismului uman l-ar putea avea chiar compoziția șisturilor 

cristaline. Înafara oricăror legende și reelatări ezoterice, Pietrele Doamnei sunt cât se poate 

de reale, înalte de 70 de metri și situate la altitudinea de 1634 de metri. Vârful cel mai înalt 

atinge altitudinea de 1651 de metri. Este o rezervație naturală mixtă de 933 hectare și este, 

în același timp, Sit Natura 2000. 

 

7. Sarmisegetuza – orașul subteran predacic. 

Sarmisegetuza este în prezent un 

platou abandonat de autoritățile 

publice, lipsit de informații 

turistice, ultimele studii 

pluridisciplinare desfășurându-se 

în zonă în anii 80. Din punct de 

vedere arheologic, jurnaliștii 

specializați în acest subiect susțin 

că nu a fost explorată nici 10% din 

suprafața de interes, mai ales că spațiul este considerat rezervație naturală, fiind interzisă cu 

desăvârșire orice excavație în zonă. Mii de turiști ezoteriști vizitează anual celebra roată de 

andezit, urmele sanctuarelor arhaice și celebrul „calendar” – în realitate un ancestral sanctuar 

rotund, asupra rolului și originii cărora cercetătorii au opinii diametral opuse. 
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GÂNDURI DE DESPĂRȚIRE…Pentru mine, colectivul de redacție a fost și va rămâne un mic 

grup de prieteni devotați ce lucrează (citește simt) împreună. Pentru mine, colectivul de 

redacție a fost și va rămâne un mic grup de prieteni alături de care trecerea anilor părea o 

călătorie prin vid, o călătorie fără destinație, fără punct de oprire… Și totuși, iată-ne la 

sfârșit. Privind peste umăr, retrezind amintiri ce dormitau adânc, pot simți o urmă de regret: 

știu că aș fi putut face mai mult, că aș mai fi putut face ... ceva. Mă bucur însă de faptul că am 

putut contribui. Rezultatul final nu a contat atât de mult pentru mine cât a contat muncă în 

echipă, alături de colegii de redacție, colegi ale căror nume mi le voi aminti de fiecare dată 

când deschid revista. 

 

ȘI A TRECUT… 
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PAGINA-SURPRIZĂ devine, la propunerea  Deliei Crăiță,  

 

 

 

PRIMII PAȘI 

Denisa Jitaru, clasa a VIII-a A 

Acum, când am ajuns la final de clasa a VIII-a, finalul școlii gimnaziale, mă încearcă un 

sentiment de melancolie. Chiar dacă pe parcursul anilor petrecuți aici au fost unele zile și 

momente mai puțin plăcute, per total, viața de elev a fost frumoasă. În toți acești opt ani am 

avut multe experiențe pozitive. Mi-am propus ca doar pe acestea să le păstrez vii în mine, pe 

restul vreau să le uit, să le șterg ca și cum n-ar fi existat.   Prima experiență pozitivă 

ca elev a fost clasa I. Atunci am învățat să citesc, să scriu… Îmi aduc aminte și acum de 

frumosul abecedar, primul pas în lumea literelor. Apoi îmi amintesc de prima carte de povești 

pe care am reușit să o citesc singură. Evident, în clasele care au urmat mi-am perfecționat 

cititul: a fost primul semn că încep să mă descurc de una singură cu greul vieții.   

      Deși la început multe din învățăturile transmise de 

cadrele didactice îmi păreau uneori de prisos, odată cu trecerea timpului am conștientizat că 

fără aceste învățături mi-ar fi fost foarte greu în viață. Nu în ultimul rând, orele petrecute în 

școală mi-au dat ocazia să leg prietenii trainice cu cei care mi-au fost colegi.   

  Împreună ne-am certat iar apoi ne-am împăcat. Împreună am învățat ce înseamnă 

respectul față de ceilalți, deoarece fiecare este unic și are propriile gânduri și păreri. 

Împreună cu colegii mei am format o echipă, am reușit să urmărim și să atingem scopuri 

comune, dar, mai presus de orice, am învățat să ne ajutăm reciproc la bine și la greu, să 

împărtășim totul. Finalul clasei a VIII-a este doar finalul unei etape din viață. O altă etapă, 

sper la fel de fascinantă, stă să înceapă, și anume viața de licean. 
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Delia Crăiță, clasa a VIII-a A 

ÎNGHEȚATA… 

Istoria înghețatei este la fel de veche ca și umanitatea. Una dintre primele înghețate 

din lume ar fi apărut în Persia, acum 2.500 de ani. Un împărat chinez, Tang (1675-1646 î.e.n.) 

adora să consume zăpadă cu lapte și sirop de fructe. Se spune că înghețata favorită a lui 

Alexandru cel Mare era un amestec de gheață, miere și nectar. Împăratul Nero adora să 

consume un desert din zăpadă, fructe și siropuri. (De altfel, în Imperiul Roman, înghețata era 

un desert preferat al oamenilor înstăriți). În 1295, Marco Polo a adus din China o rețetă de 

desert pe bază de lapte și zăpadă. În anii 1700, înghețata ajunge și în America, ca un desert al 

oamenilor din înalta societate. Prima fabrică de înghețată s-a deschis în America în 1851.      

Înghețata pe băț a fost inventată întâmplător de un băiat de 11 ani din San Francisco, pe nume 

Frank Epperson. El a uitat afară peste noapte un pahar cu concentrat de fructe cu apă și un 

băț. Fiind iarnă, compoziția a înghețat. În trecut, rețetele aveau la bază numai ingrediente 

naturale: lapte, smântână, ouă, vanilie și cacao. Astăzi, din dorința de a crea produse la scară 

largă cu un preț accesibil, producătorii au introdus diverși aditivi, nu totdeauna sănătoși. De 

aceea vă propun o înghețată 100% naturală și ușor de preparat: 

ÎNGHEȚATĂ DE CIOCOLATĂ ȘI VANILIE: 

Timp de preparare: 30 min 

Dificultate: ușor 

Ingrediente:  200 g smântână, 1 păstaie de 

vanilie, 2 linguri pudră de cacao, 150 g ciocolată 

neagră, 3 gălbenușuri, 75g zahăr, 250 ml lapte. 

Metoda de preparare: 

 Pune laptele la fiert și, în timpul ăsta, 

bate gălbenușurile cu semințele de vanilie 

scoase din păstaie. Integrează ușor și zahărul. Apoi, pune aici laptele fierbinte 

amestecând constant cu un tel. 

 Pune amestecul înapoi pe foc și reîncălzește-l, până ce începe să se îngroașe. Scoate-l 

apoi de pe foc, nu-l lăsa să fiarbă! 

 Topește ciocolata și 3 linguri de smântână la bain-marie amestecând încontinuu, apoi 

adaugă în amestecul de lapte și ouă, împreună cu cacao. Pune totul la frigider timp de o 

oră. 

 Bate restul de smântână și încorporează-l în amestecul de mai sus. 

 Congelează, în aparat special 30 minute sau 4 ore la congelator(amestecând din oră în 

oră)  
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OSCAR 2018 

Arianna Radu, clasa a VIII-a A 

Premiile Oscar 2018 s-au aflat la cea de-a nouăzecea gală și s-au decernat  pe 4 martie, 

la Dolby Theatre din Los Angeles. Evenimentul a putut să fie vizionat  în peste 225 de țări și 

teritorii. 

 Oscarurile – premiile Academiei Americane de Film – se decernează încă din 1929 și sunt 

televizate din 1953. Peste 200 de țări difuzează ceremonia de la Hollywood, care răsplătește 

cele mai importante realizări în domeniul cinematografiei în decursul unui an. 

Câştigătorii Oscar 2018:  
 Cel mai bun film: „The Shape of Water“ 

 Cel mai bun regizor: Guillermo del Toro („The Shape of Water“) 

 Cea mai bună actriţă în rol principal: Frances McDormand („Three Billboards Outside Ebbing, 

Missouri“) 

 Cel mai bun actor în rol principal:  Gary Oldman („Darkest Hour“) 

 Cea mai bună actriţă în rol secundar: Allison Janney („I, Tonya“) 

 Cel mai bun actor în rol secundar: Sam Rockwell („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“) 

 Cel mai bun film străin: „A Fantastic Woman“ (Chile) 

 Cel mai bun scenariu adaptat: „Call Me By Your Name“(James Ivory) 

 Cel mai bun scenariu original: „Get Out“ (Jordan Peele) 

 Cea mai bună animaţie: „Coco“ 

 Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: „Dear Basketball“  

 Cel mai bun scurtmetraj: „Silent Child“ 

 Cel mai bun lungmetraj documentar: „Icarus“  

 Cel mai bun scurtmetraj documentar: „Heaven Is A Traffic Jam on the 405“ 

 Cea mai bună scenografie: „The Shape of Water“  

 Cea mai bună imagine: „Blade Runner 2049“  

 Cel mai bun montaj video: „Dunkirk“ 

  Cea mai bună coloană sonoră: „The Shape of Water“  

 Cel mai bun cântec original: „Remember Me“ („Coco“) 

 Cel mai bun montaj de sunet: „Dunkirk“ 

 Cel mai bun mixaj de sunet: „Dunkirk“ 

 Cele mai bune efecte vizuale: „Blade Runner 2049“ 

 Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: „Darkest Hour“ 

 Cele mai bune costume: „Phantom Thread” 

VĂ ȚINEM LA CURENT… 
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Maya Ivona Peiu, clasa a VII-a C 

Toate marile case de modă au readus în atenția publicului animal printul, de data aceasta 

într-o manieră elegantă. Paltoanele cu print de leopard sunt un element greu de trecut cu 

vederea. Dacă toamnă aceasta îți dorești mai degrabă să te îndrepți spre zona de statement 

fashion, aceasta este piesa de care are nevoie garderoba ta. 

Culori calde derivate din maro și galben-muștar au îmbrăcat podiumurile acest sezon. Anii 70, 

caracterizați de libertate, dar și de o dorință puternică pentru pace și egalitate, au însemnat în 

modă adoptarea unui stil relaxat, în toate nuanțele toamnei. Nu e de mirare că designerii de la 

Chloe sau Etro, de exemplu, au ales să readucă în prim-plan aceste trenduri. Dacă și tu ești 

îndrăgostită de abundența culorilor sezonului ce urmează, optează pentru o gamă de culori 

galbene, maronii și ruginii. 

Iarna încă pare departe, dar nu strică să începem să ne pregătim. Pentru iarna 2018-

2019, casele de modă au optat pentru latura practică. Gecile matlasate sunt un must pentru 

sezonul următor. 

Gențile supradimensionate, duse chiar la extrem uneori, realizate din piele naturală și cu 

finisaje simple și minimaliste au fost unul dintre puținele accesorii care au apărut în 

majoritatea colecțiilor. 

În ultimii ani, materialul de bază pentru 

ținutele powerful ale colecțiilor de toamnă-

iarnă a fost pielea. Rochii, pantofi, sacouri, 

pantaloni și genți - toate piesele esențiale au 

fost realizate mai ales din piele naturală. 

Argintiu... din viitor. Asta par să fi avut 

în minte designerii de la Armani, Balmain și 

multe alte case de modă în ceea ce privește 

trendurile pentru sezonul toamnă-iarnă 2018. 

Strălucitor, dar și mat, argintiul a apărut sub 

toate formele în care ți le-ai putea imagina. Nimeni nu se aștepta la această apariție puternică 

a culorii, dar încă mai e timp să îți pui la punct ținuta. 

De la rochii de seară maxi, până la trench-uri futuriste și accesorii extravagante, 

argintiul va fi în acest sezon prietenul tău cel mai bun dacă îți place ca fiecare ieșire să fie o 

ocazie pentru a te simți ca pe runaway. 

Poate că încă nu pare așa, dar în ciuda căldurii de vară care încă persistă, a venit timpul 

să faci un update garderobei tale dacă vrei să rămâi și în sezonul toamnă-iarnă 2018-2019 la 

curent cu ce e ‘IN’ în lumea modei. De la animal prints la moda anilor 70, pregătește-te pentru 

un sezon în care să te îmbraci va fi un exercițiu de creativitate, dar și de gândire practică. 
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Sebastian Buta, 

clasa a VIII-a A 

 
BeamNG.drive este un joc de conducere realist, imersiv, care oferă posibilități aproape 

nelimitate. Motorul nostru simulează fiecare componentă a unui vehicul în timp real, rezultând 

un comportament realist, dinamic.  Sensul de conducere este autentic și visceral, iar 

accidentele sunt realiste și violente; totuși, fizica este suficient de accesibilă pentru a 

conduce cu o tastatură sau un gamepad, fiind încă autentic, cu o hartă plină de curse cu un 

realism fără compromisuri.  

  Mediile și vehiculele din BeamNG.drive sunt artizanale cu atenție pasională la detalii. 

Cu ani de design meticulos, cercetare și experiență, noi recreăm autentic sentimentul și 

entuziasmul conducerii în lumea reală.   

   Suntem o mică echipă din întreaga lume fără obligații față de editori sau de interese 

externe. Utilizatorii noștri și comunitatea de modelare sunt prima noastră prioritate. Ajutați-

ne să facem BeamNG.drive experiența ultimă de conducere și să descoperim ce poate fi un 

simulator de vehicule noI și fără compromisuri. 

   Ca un simulator de vehicule, BeamNG.drive va acoperi o gamă largă de discipline  - totul 

de la o misiune de livrare într-un camion cutie la o cursă de raliu de mare viteză sau un derby 

de distrugere. Personalizarea și detaliile vehiculului vă vor permite să vă faceți mașina sau 

camionul  - fixați-l, faceți upgrade sau îndepărtați panourile corpului pentru a reduce 

greutatea. Există o mulțime de tipuri diferite de gameplay pe care vrem să le implementăm 

dincolo de curse și prăbușiri, cum ar fi urmărirea poliției, provocările cu cascadorii și alte 

minigames specializate. În cele din urmă, 

ne-ar plăcea să avem un mod de carieră 

deschisă pentru un singur jucător, cu 

proprietatea persistentă a vehiculului și 

cu vehiculele folosite în mod procedural 

pentru a cumpăra și evenimente pentru a 

le rula. 

   În unele moduri, BeamNG.drive este 

despre a face tot ce vrei cu o mașină sau 

camion - aceste lucruri nu pot fi făcute și in alte jocuri. Puteți merge off-road într-un sedan 

de familie sau un camion de livrare în jurul unui circuit de curse. Puteți modela aceleași vehicule 

pentru a fi fiare de curse, monștri de derby sau rachete off-road - sau doar să le aruncați în 

stoc. La sfârșitul zilei, BeamNG.drive vă oferă gameplay-ul pe care îl doriți și nu vă obligă să 

faceți ceva ce nu credeți că este distractiv sau interesant. 
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UN ALT BUN RĂMAS… 

Și au mai trecut niște ani. Un alt colectiv de redacție își ia zborul spre alte înălțimi, 

devenind o nouă generație de „foști elevi SMS”. Iată-i, la o ultimă întâlnire, în vacanță, 

când deja deveniseră liceeni. Din păcate nu sunt toți, dar absenții o fac motivat: David 

Tofan este implicat (deja) într-un proiect al Liceului „Petru Rareș” din Suceava, unde a 

intrat printre primii, Ștefan Stan este la Bran, ca formator voluntar în tabără 

internațională de limba  engleză (unde urmează să plece și Nona Gheorghieși), Arianna 

Radu se prăjește la soare, Bogdan Todică era prin țări străine… Ei sunt cei care au dus 

mai departe revista și au făcut posibilă obținerea Locului I pe județ la Concursul 

Național de reviste școlare și jurnalism. Să le mulțumim și să le urăm „Zbor lin spre 

înălțimi!” 

 

 

 

Aici apar, de la stânga la dreapta: Nicholas Tudose, Delia Crăiță, Nona Gheorghieși, 

Denisa Mitache, Theodora Ștefănescu, Teona Artenie și Andra Fodor, care pregăteau 

„Închiderea ediției” și deja deveniseră nostalgici, procesând cuvântul încheiere! 
 

 

 

 

 

 



 Nr. 11, serie nouă, semestrul  al II-lea, 2017-2018  31 

 

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 

 
ELEVI CU MEDIA SEMESTRIALĂ 10:  

 

 1). Ecaterina Grigorescu, clasa a V-a A 

 2). Maria Todirică, clasa a VII-a B 

 3). Maria Bîrzu, clasa a VII-a C 

 4). Marciana Filip, clasa a VII-a C 

 5). Rareș Munteanu, clasa a VII-a C 

 6). Ana Murariu, clasa a VII-a C 

 7). Elena Stofor, clasa a VII-a C 

 8). Antonie Tcaciuc, clasa a VII-a C 

 9). Delia Crăiță, clasa a VIII-a A 

10). Nona Gheorghieși, clasa a VIII-a A 

11). Theodora Ștefănescu, clasa a VIII-a A 

12). David Tofan, clasa a VIII-a A 

13). Maria Gafița, clasa a VIII-a B 

14). Rareș Șularu, clasa a VIII-a B 

 

ELEVI CU MEDIA ANUALĂ 10: 

 

1). Maria Bîrzu, clasa a VII-a C 

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

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

4). Elena Stofor, clasa a VII-a C 

5). Antonie Tcaciuc, clasa a VII-a C 

6). Delia Crăiță, clasa a VIII-a A 

7). Nona Gheorghieși, clasa a VIII-a A 

9). David Tofan, clasa a VIII-a A 

10). Nicholas Tudose, clasa a VIII-a A 

11). Rareș Șularu, clasa a VIII-a  

PREMIUL ȘCOLII – elevi cu media gimnazială 10 (zece): Nona Gheorghieși, 

Theodora Ștefănescu, clasa a VIII-a A („ȘEFELE” NOASTRE!) 
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DIPOMA DE EXCELENȚĂ – elevi cu media gimnazială peste 9,50:  

 

1). Rareș Șularu, VIII B, media 9,98 

2). Maria Gafița, VIII B, media 9,95 

3). David Tofan, VIII A, media 9,93 („fost elev SMS”) 

4). Andrei Ihnatiuc, VIII B, media 9,93 

5). Nicholas Tudose, VIII A, media 9,87 („fost elev SMS”) 

6). Bogdan Todică, VIII B, media 9,86 („fost elev SMS”) 

7). Lavinia Șchiopu, VIII B, media 9,84 

8). Andreea Matei, VIII B, media 9,82 

9). Andrada Botezatu, VIII C, media 9,73 („fostă elevă SMS”) 

10). Denisa Mitache, VIII A, media 9,69 („fostă elevă SMS”) 

11). Andra Fodor, VIII B, media 9,67 („fostă elevă SMS”) 

12). Iustina Pintilie, VIII B, media 9,67 

13). Delia Crăiță, VIII A, media 9,63 („fostă elevă SMS”) 

14). David Toader, VIII B, media 9,60 

15). Teona Artenie, VIII A, media 9,58 („fostă elevă SMS”) 

16). Arianna Radu, VIII A, media 9,58 („fostă elevă SMS”) 

17). Ștefan Stan, VIII A, media 9,56 („fost elev SMS”) 
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COLECTIVUL DE REDACŢIE: 
 

 

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

Redactor-şef adjunct: Nona Gheorghieşi, clasa a VIII-a A 

Secretar general de redacţie: Marciana Filip, clasa a VII-a C 

Fotoreporter: David Tofan, clasa a VIII-a A 

Tehnoredactor: Bogdan Todică, clasa a VIII-a B 

 

Redactori-responsabili: 

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

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

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

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

 Maya Ivona Peiu, clasa a VII-a C, Moda şi noi, Blogging SMS 

 Flaviana Pricop, clasa a VII-a C, Comoara din suflet, Lecția de romantism 

 Arianna Radu, clasa a VIII-a A, Vă ţinem la curent (cărţi, filme, muzică) 
 

 

 

 

Au colaborat: Ana Lupu, clasa a VI-a A, Irina Filip, clasa a II-a C, Teona Artemie, clasa a 

VIII-a A, Sebastian Buta, clasa a VIII-a A, Denisa Jitaru, clasa a VIII-a A 

 

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

adresa atunci când aveţi un material de publicat, cu ei veţi colabora în redactarea lui şi da, ei 

vă vor da B.T. (adică: bun de tipar). 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nr. 11, serie nouă, semestrul  al II-lea, 2017-2018  35 

 

 

 

 


