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ORICE SFÂRŞIT E UN ÎNCEPUT DE DRUM? 

 
         În ultima vreme, ideea de sfârşit, de final, mi-a fost întruchipată în multe feluri, cu 

multe cuvinte diferite ale unor persoane diferite, fiecare văzând această clipă în propriul său 

mod. Poate cineva se implică prea mult, poate cineva o face şi nu vrea să arate asta. Poate că unii 

nu consideră că este nevoie de o cantitate atât de mare de sentimentalisme, poate că ceilalţi 

consideră că, din contră, manifestarea e prea sumară.  Suntem diferiţi, dar asta ne face speciali. 

Oricum, ideea la care voiam să ajung este că sfârşitul care se apropie constituie, în principiu, un 

nou început, fapt care dă o nuanţă foarte specială acestui cuvânt banal. 

         Pe scurt, odată cu apropierea finalului acestui an şcolar, am auzit de prea multe ori că 

„Acesta nu este un sfârşit!”, nu sfârşitul marii noastre familii, expresie pe care am folosit-o şi eu 

în câteva contexte. Cu toţii am făcut-o. Am făcut-o când ne număram zilele până la banchet şi 

examen şi ne mai apuca din când în când. Am făcut-o la finalul semestrului, când ne aduceam 

aminte de unele momente mai mult sau mai puţin bizare, ciudate, interesante, comice, momente 

care ne-au rămas în suflet. Am făcut-o la banchet, când am plâns în imensele îmbrăţişări de grup. 

Am făcut-o la Cursul festiv, la a doua rundă de plâns, şi probabil că unii ar mai face-o şi acum, dar 

deja timpul a trecut şi e prea târziu pentru asta. 

         Părerea mea este următoarea: Nu avem timp pentru regrete şi păreri de rău! Este unul 

dintre conceptele după care am mers în viaţă.. Ar trebui să-mi pară rău şi să ms apuce melancolia 

scriind rândurile acestea. Ar trebui să-mi pară rău pentru că sunt nevoită să scriu aceste ultime 

cuvinte pentru revista care a luat fiinţă sub ochii mei, în mâinile mele.  Ei bine, melancolia, ca să 

fiu sinceră, mă mai apucă câteodată, pentru că, pentru cei care nu ştiu, îmi place să-mi trăiesc 

emoţiile de orice fel, la intensitate maximă, deci nu pot să afirm că scriu cu un zâmbet larg cât 

toată faţa mea în acest moment. 

         Dar NU REGRET NIMIC. Pentru că sunt mândră de ceea ce las în urmă. Sunt mândră de tot 

ce am realizat aici. Începând de la revista-prototip pe care am scris-o prima dată, pentru a 

demonstra că sunt dispusă să dau tot ce pot pentru ca revista actuală să fie ce tocmai  ţineţi în 

mână, continuând cu premiile şi diplomele pe care le las în urmă, în dulapul cu vitrină din sediul 

revistei noastre, şi terminând cu amintirile trăite şi legăturile sufleteşti create prin intermediul 

acesteia. Sunt mândră că am reuşit să descopăr şi feţele nevăzute până acum ale unor oameni 

minunaţi, printre care şi a doamnei diriginte Cristina Stoleriu – coordonatoarea noastră – a doua 

noastră mamă şi, de asemenea, mama acestei reviste. Am avut ocazia să colaborez cu oameni 

minunaţi, oameni sârguincioşi – mi-am numit colegii de redacţie, oameni care ştiu ce înseamnă 

munca de calitate. 

         Atât de multă energie pozitivă! Atât de multe cuvinte nespuse, care încă stau ascunse 

printre rândurile numerelor precedente…De fapt, atât de multe cuvinte nespuse chiar şi în aceste 

rânduri… Poate voi nu înţelegeţi acum , dar sunt sigură că o veţi face. Şi aici mă refer strict la cei 

care vor prelua ştafeta revistei noastre. Simţiţi-vă la fel de mândri ca şi noi când veţi spune 

„revista noastră” şi promit că atunci veţi descifra ce spun eu aici şi acum. Fiţi la fel de buni pe 

cât am fost noi şi vă promit că nu aveţi cum să nu pricepeţi ce tot îndrug eu aici. Şi parcă văd, 

peste exact patru ani, o altă sau un alt redactor-şef scriind pe un laptop, cu ochii obosiţi după 

şase ore de şcoală. Mâncând un sandvici la repezeală, dar prins/ă a6ât de mult de articolul pe 

care îl scrie, articolul pe care trebuie să-l lase mai departe noii generaţii. Dacă nu v-aţi dat 

seama, aşa sunt eu în acest moment. Probabil că aţi râde dacă m-aţi vedea. Dar nici că-mi pasă! 

Ceea ce vreau să vă transmit eu acum e mult mai important! 

         Aş mai vrea să  împărtăşesc ceva cu voi, totuşi. Sper că nu v-am plictisit deja, dar nu am 

mai avut niciodată ocazia să vă scriu ceva atât de profund ca acum. Ideea e următoarea: acest an, 

deşi ultimul de gimnaziu, când ar trebui să ştii totul deja, a fost unul bizar pentru mine. Am avut 
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parte de multe schimbări şi am reuşit să-mi schiţez într-un procent acceptabil viitorul, ceea ce e 

un pas înainte pentru mine. Anul acesta a constituit un amalgam de stări pentru mine, de la 

fericire şi extaz la furie şi nervi, la tristeţe şi monotonie. Un şir de finaluri care au dat naştere 

unor noi începuturi, dar şi o serie de sfârşituri adevărate şi de momente irecuperabile. Poare că 

uneori ne complicăm singuri viaţa, fără să ne dăm seama de gravitatea repercusiunilor. Iar când le 

conştientizăm, este deja prea târziu, pentru că deja am auzit „i-am spus eu!” de prea multe ori şi 

ni mai avem ce să facem. 

         Unde voiam să ajung? La faptul că simt un gol în stomac când mă gândesc că trebuie să 

părăsesc revista. Poate că unele lucruri ar fi trebuit făcute altfel, dar nu mai putem schimba 

nimic. E de datoria voastră să o îmbunătăţiţi de acum! Aşa că acum doar îmi îndulcesc sfârşitul cu 

acest articol. Sincer?  Îmi vor lipsi destul de mult colectivul şi revista noastră. Dar câteodată 

simţim nevoia să renunţăm la ceva la care ţinem şi să ne continuăm drumul. Eu am fost nevoită să 

las revista în urmă şi să merg mai departe. Nu pot să zic că îmi este uşor când ştiu că a renăscut 

exact în mâinile mele şi ale colegilor mei. A renăscut şi a crescut, a fost premiată şi apreciată 

exact sub privirile noastre, şi acum nu pot să mă mai ocup de ea! Îmi aduc aminte cât de 

interesante au fost primele ore de jurnalism şi cât de plini de entuziasm şi mândri de munca 

noastră eram… Lucram în pauze pentru a ne termina treaba. Ne înghesuiam pe un scaun sau în 

jurul unui laptop pentru a ne implica toţi odată. Nu mai zic de zilele când eram trimişi după 

interviuri, poze, materiale… Oh, spune-mi, cititorule/viitorule redactor/reporterule, cum ai putea 

să pleci cu zâmbetul pe buze în locul meu? 

         Ar cam fi cazul să închei acest articol, ultimul pe care îl scriu, în care mă pot considera 

redactor-şef. O SĂ-MI FIE CUMPLIT DE DOR DE REVISTA MEA! Şi n-o s-o pot uita 

niciodată pe doamna dirigintă, care a făcut atâtea lucruri pentru noi şi pentru SMS MAGAZIN. A 

fost una dintre cele mai plăcute munci în care m-am implicat. Vă mulţumesc din suflet tuturor 

celor care ne-aţi susţinut şi ne-aţi citit de fiecare dată. Mulţumesc celor care au contribuit! 

Mulţumesc tuturor din suflet! 

         Mai am o singură rugăminte la voi. Vă rog, aveţi grijă de EA. Păstraţi-o , preţuiţi-o, aşa cum 

am făcut eu. Înţelegeţi-i rostul ascuns şi ea va avea grijă să vă ofere amintiri. Pentru că, în 

spatele fiecărui articol se află o poveste, o poveste nescrisă, mult mai importantă decât ce se 

vede pe hârtie. Ore de muncă, sute de zâmbete aruncate pe furiş de „eu am o idee mai grozavă”, 

îmbrăţişări şi strigăte de fericire după fiecare realizare. Un articol implică mult mai mult decât 

ce se vede scris. IMPLICAŢI-VĂ! Scrieţi propriul articol şi propria poveste. Vreau să simţiţi pe 

pielea voastră aceste emoţii. Iar dacă o veţi faceţi cum am făcut-o noi, munca noastră, visurile 

noastre, nu au fost în zadar. Continuaţi povestea. Realizaţi un imens şi bogat jurnal cu creaţii 

proprii de care să vă amintiţi cu drag. Vreau să simţiţi şi voi la final ce simt eu acum. 

 

         Cu drag, Oana Marina Macsim, pentru zece secunde - încă redactor-şef. 
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DE BUN RĂMAS… 

 
Cristina Stoleriu, profesor coordonator 

 

         Am ajuns la numărul 5 al revistei, pentru noi număr aniversar. De ce? Fiindcă au trecut trei 

ani şcolari de când visul a devenit realitate şi pentru că, din păcate, elevii care au făcut posibil 

acest lucru … ne părăsesc! Mă bucur că au crescut, sunt fericită pentru că au intrat cu cele mai 

mari medii la liceele şi profilurile pe care şi le-au ales, dar mă doare că a venit ceasul despărţirii. 

Despre ei … ce pot să spun? Au fost elevii pe care şi i-ar fi dorit orice profesor: pasionaţi, 

competenţi, prietenoşi, curioşi, serioşi, dar mai ales cu un suflet de aur. Au muncit fără să li se 

pară greu, au pus, fiecare, părţi din sufletul lor pentru revista pe care au creat-o după chipul şi 

asemănarea lor. Acum îşi iau zborul spre alte zări şi sunt fericită, ştiind că le-au crescut aripi 

superbe, dar lipsa chipurilor lor de îngeraşi şmecheri şi lipicioşi o voi simţi multă vreme. 

         Să lăsăm totuşi tristeţea şi să le dau cuvântul, pentru ultima oară în cadrul rubricii care îi 

reprezintă cel mai bine. Vă avertizez însă că nu va fi o rubrică veselă, ca până acum! 

 

Andra Chelaru, rubrica „Moda şi noi”: „Îmi amintesc cu zâmbetul în suflet de prima discuţie 

despre revista şcolii, de cât de entuziasmată am fost să ştiu că voi avea propria rubrică (pe care 

EU o propusesem), că voi apărea cu un nou articol mereu, văzându-mi numele de fiecare dată în 

pagină. Îmi va fi dor ca, în sediul redacţiei, să cer ceva – un stick, de exemplu,  şi să mi se 

reamintească să-mi aduc toate materialele cu mine din clasă sau de acasă. Îmi va fi dor să ştiu că, 

orice am fi lucrat, mereu va exista o lecţie de romantism… Noi plecăm, dar din urmă vin cei mici, 

pe care i-am ghidat şi i-am instruit la Clubul de jurnalism din săptămânile altfel, învăţându-i tot 

ce ştiam mai bine, aşa că fiţi calmi, SMS MAGAZIN e pe mâini bune!” 

Cezar Munteanu, rubrica „Află-ţi viitorul cu Cezar”: „Acest drum uimitor pe care l-am parcurs 

alături de revistă a însemnat pentru mine un progres uriaş. De la simpli curioşi faţă de un nou 

proiect al şcolii, am ajuns, sub îndrumarea doamnei profesor, adevăraţi redactori! Munca depusă, 

silinţa noastră au dat roade: revista a plăcut tuturor şi a fost premiată la nivel judeţean şi 

naţional. Deşi plec, sunt sigur că proiectul va continua, deoarece propriul meu frate îmi va lua 

locul în redacţie. La revedere, SMS MAGAZIN! Pentru mine ai fost o clipă de viaţă uimitoare!” 

Bianca Bahnă, rubrica „Vă ţinem la curent”: „Mă bucur că o să mă pot lăuda cu faptul ca am 

participat la crearea şi apariţia unei revista şcolare de talia revistei noastre, unică în oraş. Sper 

că nu veţi lăsa cititul cărţilor pentru computer, chiar dacă nu voi mai fi eu să vă trezesc 

curiozitatea. Îmi doresc mult ca şi viitorii jurnalişti să lucreze cu drag, să aducă rubrici noi şi să 

ne depăşească în talent şi pasiune!” 

Raluca Măria,colaborator: „ De-a lungul acestor trei ani am muncit împreună cu redactorii şefi şi 

cu ceilalţi colaboratori, sub discreta îndrumare a doamnei profesor, la înfiinţarea şi progresul 

acestei minunate reviste. Am pus .. literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, idee cu idee şi suflet cu 

suflet până ce am alcătuit toate rubricile, pentru a vă comunica evenimentele din şcoală, 

proiectele, pentru a vă prezenta  pasionaţii şcolii şi pasiunile lor, talentul ce se ascunde în 



 5 

sufletele elevilor, frumuseţile nebănuite ale ţării  şi multe alte lucruri cu care ne mândrim sau pe 

care ar trebui să le descoperim. Îmi pare nespus de rău că timpul petrecut în redacţia revistei se 

apropie cu paşi repezi de final. Predau ştafeta colegilor mei mai mici şi le urez să se descurce 

măcar la fel de bine ca noi. Promit solemn că voi veni să vizitez redacţia şi că voi aduna toate 

numerele viitoare ale SMS MAGAZIN ca pe o comoară de păstrat pentru vecie!” 

Sânziana Onofrei, colaborator: „ Îmi va fi dor de orele petrecute în Cabinetul de informatică sau 

în sediul redacţiei, gândindu-ne la subiecte interesante, de începutul revistei, de zilele în care 

cream propriile noastre rubrici – mai bune, mai rele, aşa cum erau, erau ale noastre! Nu voi uita 

când a apărut primul număr, nu voi uita lansarea festivă şi bucuria întregii şcoli la apariţia lui. 

Oare când o să mai am parte de un asemenea început plin de sentimente şi emoţii trăite pentru 

prima dată, când mi-am văzut articolul publicat şi citit cu plăcere de atâţia colegi?” 

Emilian Anton, rubrica „League of PC”: „Am fost foarte entuziasmat că voi ajuta la repunererea 

pe picioare a reviste şcolii: a fost o onoare, dar şi o provocare. Mă simţeam mândru că pot face 

ceva pentru şcoala mea. Împreună cu Paul ne-am ales această rubrică, iar doamna profesor ne-a 

dat mână liberă, deşi ne-a mărturisit: „ habar nu am ce vreţi voi acolo, dar e revista voastră, nu a 

mea!” Îmi va fi foarte dor de echipa de aur: colegii şi şefa, şi îmi doresc ca SMS MAGAZIN să 

înflorească prin generaţiile viitoare, cu sau fără rubrica noastră (mai bine cu!).” 

Ştefan Constantin, fotoreporter şi nu numai:”Gândurile îmi zboară la începuturile revistei, în 

săptămâna „Şcoala altfel” din 2012, atunci când ne-am adunat câţiva elevi în Cabinetul de 

informatică, la Clubul Jurnaliştilor. Doamna profesor Cristina Stoleriu ne-a făcut „instructajul”, 

şi în următoarea zi porneam, cu carneţelul şi aparatul foto (pe car îl adusesem pentru Clubul 

fotografilor), pe teren. Doamnei i-au plăcut fotografiile pe care le realizasem, am renunţat la 

Clubul foto şi, peste un an, iată-mă fotoreporter cu reportofon şi sarcini precise, ca membru în 

redacţia nou înfiinţate reviste. Cu ocazia Concursului „Sadoveaniana” am trecut la filmări, şi uite 

aşa, la fiecare eveniment al şcolii, eram prezent pentru a imortaliza ceea ce, am convungerea, va 

rămâne pentru totdeauna în istorie!. Când a apărut primul număr, eram tare mândru, am arătat 

revista tuturor, prietenilor şi familiei, şi de atunci am fost totdeauna gata cu aparatul, să 

încadrez imaginea şi să o imortalizez. Dar cum tot începutul are şi un sfârşit, îmi iau rămas bun şi 

urez viitorului fotoreporter multă baftă şi fotografii perfecte.” 

Rareş Axinte, redactor-şef adjunct: „Mă bucur că cititorii revistei au acceptat şi respectat 

toate condiţiile din Contractul de colaborare propus de mine în primul număr,ba chiar unii dintre 

ei ne-au devenit colaboratori permanenţi. Mă bucur că, timp de cinci numere, ne-aţi fost alături, 

motivându-ne să continuăm. Mă bucur că cercurile de pe paginile revistei noastre au adunat cu 

adevărat valoare şi adevăr, aşa cum am sperat. Acum, la predarea ştafetei, tristeţea mi-e alinată 

doar de un singur gând: că veţi iubi revista la fel de mult ca noi şi o veţi duce mai departe.” 

Diona Cojocaru,  rubrica „Cum se face”: „Cum se face că au trecut trei ani? Cum se face că ne 

vom despărţi? Cum se face că, în loc să mă bucur de rezultate, mă întristez până la lacrimi? Cum 

se face că, din septembrie 2015, alţi elevi vor putea spune «Revista noastră»? ASTA, ZĂU, NU 

POT SĂ VĂ SPUN!” 
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SĂPTĂMÂNA FRANCOFONIEI 

 
         Ziua internaţională a francofoniei este sărbătorită pe data de 20 martie. În şcoala noastră, 

săptămâna 16 – 20 martie a fost dedicată acestui eveniment şi a cuprins mai multe acţiuni 

interesante şi… foarte gustate de participanţi. Iată care au fost acestea: 

 „Les monuments de Paris” – expoziţie-concurs de desene, la care au participat elevii claselor 

V-VIII şi pe care l-a coordonat doamna profesor Olimpia Apetrei. 

 „L' affiche magique” – expoziţie cu proiectele elevilor din clasa a V-a B; 

 „Les 10 mots de la francofonie” – expoziţie cu proiectele elevilor din clasele a VI-a A, a VI-a 

C, şi lucru pe grupe în vederea participării la concursul internaţional „Dis-moi dix mots que tu 

accueilles”, la care au participat echipaje din clasele  VI-a B, a VII-a A, a VIII-a A şi C; 

 „Les petits cuisiniers” – concurs de gastronomie din ţări francofone, la care au participat 

echipaje din clasele a Va B, a VI-a A, B şi C, a VIII-a A şi C, şi care s-a dovedit cel mai greu 

de jurizat, dar şi cel mai plăcut de … gustat! 

 „Chantons, chantez en francais !” – spactacol de cântece în limba franceză, interpretate de 

elevii clasei a III-a A, conduşi de doamna profesor Nicoleta Dascălu, şi de elevii claselor 

pregătitoare înscrişi la programul  „Şcoala după şcoală” – conduşi de doamnele profesor Elena 

Paşcovici şi Maria Luncăniţa. 

 
DE ZIUA MAMEI 
         Elevii clasei I A şi-au delectat mămicile cu o serbare de succes: au cântat, au spus 

poezii, s-au bucurat alături de cele ce le-au dat viaţă. Iar câteva dovezi: 
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Denisa Mitache, clasa a V-a A 

 

Într-o zi ploioasă de primăvară din săptămâna altfel, am plecat împreună cu clasa şi 

cu diriginta mea la cursuri de prim ajutor, la secţia de pompieri din Fălticeni.  

Ajunşi acolo, am fost întâmpinaţi de trei pompieri care erau îmbrăcaţi într-o uniformă roşie 

cu dungi fosforescente, iar atunci când erau în acţiune, se completa cu o cască de protecţie. 

Aceştia ne-au prezentat echipajul şi ne-au făcut o demonstraţie de intervenţie. Ne-am 

simţit ca şi cum am fi fost în faţa unui incendiu.    

Am fost plimbaţi cu maşina de intervenţie prin curtea unităţii, apoi ne-au arătat cum 

se stinge un incendiu, luând furtunul de pe partea exterioară a maşinii. Un pompier pe nume 

Ovidiu ne-a explicat şi ne-a şi arătat cum se salvează un om de pe acoperişul unui bloc sau al 

unei case. Atunci a urcat pe o scară care atingea 5-6 metri. Fiindcă a început să plouă foarte 

tare, ne-au dus înăuntru să le vedem uniformele, celelalte maşini, iar în interiorul uneia 

dintre acestea ne-a luat pulsul. A urmat apoi cursul de primul ajutor, care a fost foarte 

interesant. 

A fost foarte frumos şi am fost uimiţi cât curaj pot avea aceşti oameni şi cum îşi 

asumă răspunderea, salvând pe alţii şi punând viaţa lor pe ultimul loc!!! Ne uitam la televizor 

şi vedem filme cu super eroi, dar nu ne-am gândit niciodată că ei chiar există printre noi şi 

că fără ei nu am supravieţui incendiilor şi altor evenimente grave!!!! 
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„ZIUA MONDIALĂ A  CĂRŢII” – Mini Târgul şcolar de carte 

 
Rareş Axinte, clasa a VIII-a B 

 

 
 
         În zilele de 22 – 23 aprilie, editura NOMINA EXPERT GROUP SRL a organizat în 

şcoala noastră o expoziţie cu vânzare, la care elevii şcolii au participat cu mare entuziasm. Am 

putut alege cărţi din cele mai variate domenii, de la cartea şcolară la beletristică şi alte domenii. 

Nu se putea ca membrii redacţiei noastre să lipsească: împreună cu doamna profesor am făcut 

reclamă activităţii după ce am studiat cu atenţie oferta, am recomandat titluri – mai ales Bianca a 

avut treabă, am cumpărat tot ce ne-a plăcut. 
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Miercuri, 8 aprilie, la ora 10, am fost așteptați la Judecătoria Fălticeni. Cum am ajuns, am 

fost întâmpinați de o doamnă judecător și de fiul acesteia, Paul, un copilaș foarte simpatic, ce a fost 

mereu primul în fața noastră și ne-a arătat toate încăperile mai importante din noul sediu al 

instituției: săli de judecată, arhivă, birourile avocaților, grefierilor și procurorilor, celule pentru 

deținuți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-na judecător ne-a ținut o adevărată lecție de educație civică, în care împletit cunoștințele 

dobândite prin studii cu experiența sa bogată. Ne-a impresionat în mod plăcut cu răbdarea, calmul, 

blândețea și bunăvoința de care a dat dovadă. 

În sala de judecată am făcut fotografii stând foarte mândri în locul judecătorilor, 

procurorului,, grefierului sau avocaților și vorbind la microfon. Mulți dintre noi au pus întrebări 

despre aceste profesii, cu gândul că vor îmbrățișa una din ele în viitor. Am aflat și despre regulile ce 

trebuie respectate într-o sală de judecată.  
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O VIZITĂ APARTE 

Pe 25 martie, de Buna Vestire, Poliţia îşi serbează ziua. Noi, elevii clasei a IV-a C, ne 

numărăm printre invitaţi şi suntem mândri de asta. E ora 8, e o dimineaţă rece, dar nimic nu ne poate 

împiedica să-i vizităm pe poliţişti de ziua lor!   Pe stradă mergem veseli şi nerăbdători, împreună cu 

clasele a III-a A şi B, conduse de doamnele profesor Nicoleta Dascălu şi Ştefania Nistor. Doamnele 

ne „organizează” din priviri. Când doamna noastră,  zâmbeşte, ştim că totul e bine şi că e mândră de 

noi, altfel ne-ar mustra cu o privire mai aspră. 

Ajunşi pe strada Nicolae Beldiceanu, în faţa instituţiei, am fost invitaţi imediat în holul de la 

intrare, apoi într-o sală de aşteptare. Vorbim în şoaptă. Poliţiştii purtând uniforme de sărbătoare 

mişună peste tot. 

Un domn poliţist, ce vine la activităţile noastre de educaţie rutieră, ne conduce cu drag la 

biroul personal şi ne explică faptul că fiecare persoană poate fi găsită accesând o bază de date 

naţională. Noi suntem plăcut surprinşi când pe monitorul calculatorului apar fotografii şi informaţii 

despre părinţii noştri. 

 . 

     

Într-o altă încăpere am privit cu interes o expoziţie cu armele din dotarea poliţiei, apoi am 

fost invitaţi de un criminalist într-un laborator unde ni s-au făcut câteva demonstraţii: cum se iau 

amprentele digitale şi cum se descoperăacestea pe obiectele atinse de noi. Emoţiile ne-au cuprins şi 

când ne-am urcat în maşina poliţiei şi am descoperit câte semnale acustice are. La plecare n-am uitat 

nici câinii poliţişti, ce sunt dresaţi să descopere urmele lăsate de infractori şi să-i ajute pe 

partenerii lor de muncă. 

Vizita la Poliţia municipală i-a determinat pe mulţi colegi să îndrăgească această meserie şi 

să o transforme într-un ideal. 

 

Au consemnat elevii clasei a IV-a C, conduşi de doamna profesor Elena Filip 
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O ZI MINUNATĂ 
Ioana Dascălu, clasa a III-a A 

 

       Terminând clasa a III a , doamna învăţătoare ne-a propus să organizăm o excursie la 

Putna. 

       Seara dinaintea excursiei a fost agitată, iar dimineaţă abia aşteptam să ajung la 

şcoală. Nu ştiu când ne-am suit în autocar, şi nu după mult timp am făcut prima oprire la 

Muzeul de Ştiinţe din Suceava. Acolo mi s-a părut foarte interesant tot ce am văzut: 

pieile de urs, trofeele de vânătoare, animalele în mărime naturală şi chiar cum trăiesc în 

mediul lor de viaţă.  

       Următorul popas a fost la Mănăstirea Putna, acolo unde se află mormântul lui Ştefan 

cel Mare, domn al Moldovei, de care ne-am adus aminte cu toţii din lecţiile  învăţate la 

şcoală. Legenda  Mănăstirii Putna mi-a venit repede în minte şi sunt mândră că trăiesc pe 

aceste meleaguri. Nu puteam să plecăm de acolo fără să trecem şi pe la Chilia lui Daniil 

Sihastrul, unde Ştefan venea adesea pentru a-i  cere sfatul . Nu ne mai săturam de făcut 

poze şi de zburdat. 

        La întoarcere am vizitat şi  atelierul de olărit de la Marginea, unde meşterii olari ne-

au arătat cum se fac oalele de lut, precum şi  Salina Cacica,   unde m-au impresionat 

numărul de trepte ce coborau sub pământ, dar şi imensitatea pereţilor de sare. 

       Ultimul popas a fost la Casa Memorială şi Muzeul Ciprian Porumbescu. Ceea ce mi-a 

rămas în minte a fost patriotismul marelui compozitor  şi dragostea cu care cânta ţării 

întregi. 

       Impresionată de tot ce am văzut, abia aşteptam  să ajung acasă, să povestesc celor 

dragi ce locuri frumoase am vizitat.   
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PEŞTIŞORII GUPPY 

 

 

Marciana Filip, clasa a IV - a C 

        

         Guppy, originar din America de Sud, este un peşte foarte paşnic şi drăgălaş, care nu 

necesită bazine foarte mari şi nu este o specie pretenţioasă în ceea ce priveşte calitatea apei. 

Sunt cei mai fericiţi în acvariile populate, dar un acvariu numai cu Guppy poate fi o decizie 

înţeleaptă.  

         Guppy este preferat de foarte mulţi acvarişti şi în special de începători datorită uşurinţei 

cu care se poate întreţine: sunt o specie foarte rezistentă, putând să supravieţuiască în condiţii 

în care alţi peşti ar putea pieri.  

         Pentru a vă bucura de ei, vă sfătuiesc să-i hrăniţi cu fulgi speciali pentru Guppy, care se 

găsesc în magazinele de specialitate sau în pet-shopuri. Guppy trebuie hrăniţi de circa 2 – 3 ori pe 

zi. Cantitatea de hrană pe care le-o administraţi trebuie consumată în decursul a câtorva minute. 

Având stomăcelul mic, pot consuma cantităţi mici la un tain. Hrănirea lor în exces antrenează 

îndoparea peştilor, cu consecinţe grave asupra sănătăţii lor, risipirea hranei şi denaturarea 

calităţii apei din acvariu. 

         Când sunt bine îngrijiţi, sunt vioi, pendulând de la un capăt la altul al acvariului în căutarea 

hranei. Nu sunt agresivi, ci, dimpotrivă, foarte prietenoşi. 

         Masculul este întotdeauna mai viu colorat – similar curcubeului, în timp ce femela are un 

colorit mai şters, gri lipsit de luciu. Există diferite varietăţi de Guppy, care se disting prin 

diversitatea culorilor şi modelelor coloritului, precum şi prin forma cozii: de evantai, ac, spadă, 

voal, steag, dar şi rotundă sau de lopată. Masculul poate ajunge la 3 – 3,5 cm, în timp ce femela 

poate atinge lungimea de 5-6 cm. 

         Acvariul în care trăiesc trebuie să fie spaţios, bogat în plante, după care peştii să se poată 

ascunde şi unde femela să-şi depună puii, dar să ofere şi suficient spaţiu pentru înot. Nu vă 

recomand să puneţi în acvariu cochilii de melci cu orificiul îngust şi adânc, deoarece au tendinţa 

de a se ascunde şi pot rămâne blocaţi înăuntru. Înoată, de obicei, în treimea superioară şi mijlocie 

a acvariului.  

         Vă urez să vă bucuraţi de peştişorii voştri preferaţi. 
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                                            SIMPLU, DAR FERMECĂTOR 
Nona Gheorghieşi, clasa a V-a A 

 

    S-a întâmplat într-o seară, privind la televizor, într-un documentar , cetatea Sighişoara, să mi 

se declanşeze acea  bucurie interioară care m-a făcut să spun:’’ Ce minunat este să poţi spune 

«Am fost acolo!»”. Şi anul trecut am fost… 

      De atunci mi-am propus să vizitez cât mai multe locuri minunate care să mă determine să pot 

trăi din nou aceleaşi  sentimente   profunde,  care mă vor ajuta pe  viitor să-mi clădesc 

sensibilitatea, şi să-mi împlinesc admiraţia  pentru frumos. 

       Anul acesta am avut  şansa să plec din nou în excursia organizată de doamna profesor  Doina 

Mihăilă, pe un traseu  lung si obositor, dar plin de locuri minunate, oameni  primitori şi frumuseţi 

ale naturii. 

        Deşi  obiectivele  construite  de oameni  par colosale, fastuoase  şi măreţe, aveam să 

descopăr  cu  uimire,  dar  şi  cu  o  emoţie  copleşitoare că natura  poate crea ceva mirific, rupt  

parcă din  poveste. Este vorba despre Cascada Valul Miresei. Aflată în localitatea Răchiţele, 

comuna Margău, judeţul Cluj,este pe cât de simplă,  pe atât de măreaţă. După cum am înţeles,  

numele provine de la o mireasă  care a căzut pe  stânci şi a murit, iar nuntaşii au plâns-o şi aşa s-a 

format cascada. 

          Mult  timp m-am gândit cum ceva  atât de simplu şi curat poate să te facă să îţi doreşti să 

revii in mijlocul naturii şi  să-I recunoşti supermaţia. 
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Vasile Lupu, clasa a VIII-a C 
 

         Da, sunt tehnoredactorul revistei de la primul ei număr, deoarece computerul este una 

dintre pasiunile mele, şi pentru că mă şi pricep…asta spunând cu mare modestie! Dar, la 

despărţirea de SMS – că, deh, voi deveni licean, vreau să vă vorbesc despre altă pasiune, pe care 

unii dintre voi o cunoaşteţi deja: chitara. 

         M-a prins acest hobby pe la zece ani (acum am 15) şi mi-a plăcut enorm. Îmi aduc aminte 

când am ţinut prima dată o chitară în mână…Eram aşa de entuziasmat … şi totuşi mă neliniştea 

gândul că nu era a mea, ci a domnului profesor. De la prima oră de chitară au mai trecut trei 

săptămâni şi, în sfârşit, mi-am cumpărat şi eu Chitara mea! Nu mai puteam de fericire. Când am 

realizat că puteam repeta zilnic tot ce ştiam.. era WOW ! Timp de doi ani am urmat lecţiile la 

Fălticeni, apoi mi-am dat seama că pot face mai mult, că trecusem la avansaţi, aşa că mi-a 

continuat studiul la Suceava. În aceşti cinci ani, am participat la diferite concursuri organizate de 

profesorul meu de la Suceava, dar şi la Festivalul „Folk Fălticeni”. Cel mai tare m-a bucurat 

premiul de excelenţă înmânat de domnul primar al oraşului, pe scena mare, în cadrul „Zilelor 

municipiului Fălticeni”. 

         Acum, cursurile s-au terminat, dar nu şi cântatul! Voi activa, cu siguranţă, în corul liceului, 

dar voi cânta şi pentru mine şi prietenii mai, chiar şi pentru fosta mea şcoală, care sper să mă 

cheme la activităţile caracteristice, de la care chitara mea a fost nelipsită timp de patru ani. Îmi 

place să fac asta. Nu ştiu ce m-aş face fără chitara mea. Mereu dau câte un acord, dacă sunt 

trist, dacă sunt bucuros. Chitara a devenit o parte din mine, o parte din viaţa mea, pe care o 

îndrăgesc foarte mult! 

 

 Aşa aş vrea să rămână Vasi pentru Şcoala „Sadoveanu”! 
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Raluca Măria, clasa a VIII-a C 

 

 
         În acest număr m-am gândit să vă spun câte ceva despre parfumuri şi zodii, fără să mă 

amestec în treburile lui Cezar. Deci:  

 

CE PARFUMURI ŢI SE POTRIVESC ÎN FUNCŢIE DE ZODIE 

 

BERBEC: arome puternice, calde, cu note condimentate: Versace – Crystal Noir, Gucci – Guilty. 

 

TAUR: arome delicioase, cu puternice accente lemnoase sau florale: Chloe – Chloe Love, 

Flowerbomb – Viktor & Rolf. 

 

GEMENI: arome dulci şi condimentate sau floral şi lemnos 8lămâie, frunte): Mitsouko – Guerlain, 

Coco Mademoisele – Chanel. 

 

RAC: arome florale cu note ascunse de lemn (mere, vanilie, lemn de santal): Sensous – Estree 

Lauder, Romance – Ralph Lauren. 

 

LEU: arome intense: Chance – Chanel, Dolce Vita – Christian Dior. 

 

FECIOARĂ: arome proaspete, note florale: Happy – Clinique, Chanel no. 5 – Chanel. 

 

BALANŢĂ: note exotice, florale sau fructate: Shalimar – Guerlain, J'adore – Dior. 

 

SCORPION: arome dramatice: Opiu – Yves Saint Laurent, Eau de Merveille – Hermas. 

 

SĂGETĂTOR: arome proaspete, nepretenţioase (cireş, bujor) L'eau de Issey – Issey Miyake, 

Seductive – Guess. 

 

CAPRICORN: arome elegante şi clasice: Omnic Crystalline – Bulgari, Miss Dior Cheri – Dior. 

 

VĂRSĂTOR: melanjuri inedite de arome: Eau D'Orange Verte – Hermes, Dot – Marc Jacobs. 

 

PEŞTI: aromă de smirnă, tămâie, lemn de santal: L'Acquarossa – Fendi, Sahara Noir – Tom Ford.  
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FOTOREPORTER DE TEREN ÎN SĂPTĂMÂNA “ŞCOALA ALTFEL” 

 

   Salut tuturor ! Sunt Ştefan Constantin, primul fotoreporter al şcolii şi pentru ultima dată 

am prilejul de a vă informa despre activităţile din “Şcoala altfel”. După cum se ştie, clubul 

jurnaliştilor, cel de sport şi de şah au fost în vârful topului elevilor, bineînţeles şi celelalte care 

ne-au încântat cu delicatese culinare , muzicale şi cinematografice. 

    Fiind ultimul nostru an de activitate jurnalistică în Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu”, ne-

am asigurat că viitoarea generaţie  este gata să preia cârma “vaporului SMS” , aşa că le-am dat la 

fiecare câte un test să le verificăm aptitudinile de ziarişti în devenire. Rezultatele au fost foarte 

bune, toţi fiind foarte aproape de punctajul maxim. 

 

       
 

  Fiind în clasa a VIII-a,trebuie să vă spun că domnii profesori Moroşanu Ovidiu şi Moisii Doina s-

au ocupat de vizitarea colegiilor “Nicu Gane”şi “Mihai Băcescu” pentru a ne ajuta să cunoaştem  

mai bine viaţa de licean. A fost foarte interesant deoarece am asistat la diferite experimente si 

demonstraţii de fizică şi informatică şi nu în ultimul rând, când am aflat despre “Revista 

Noastră”- revista colegiului “Nicu Gane”, ce  dăinuieşte de aproape un secol. (Şi mi-ar place idea 

ca SMS Magazin să se publice si în anul 2115 )  

 

          
 

 Să revenim la şcoala noastră, unde am surprins câteva imagini de la repetiţiile cluburilor de 

muzică şi al chitariştilor pentru marele spectacol de final şi nu  puteam să nu văd ce 

bunătăţi pregătesc cei de la clubul gastronomilor. Imaginile vorbesc ! 

 

          
 

 

  De asemenea, nici de la noi nu au lipsit experimentele, iar copiii au avut ocazia să se distreze 

într-un mod ştiinţific, în cadrul Clubului Curioşilor. Anul acesta, clubul de desen a evoluat prin 

diferite activităţi practice, în special încondeierea ouălor de paşte, iar cititorii s-au delectat 

discutând despre  diferite opere literare la Clubul Cititorilor. 
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 Să nu uităm nici de cei mici, care au avut un mic program artistic cu tema unui dans 

popular şi sub îndrumarea învătătorilor ne-au arătat prin desene cum arată cele mai frumoase ouă 

încondeiate -  din perspectiva lor. 

 

       
 

Într-un final, săptămâna se încheie cu Marele Spectacol, care este deschis de domnul 

profesor Cătălin Iftimoaia şi de cele două chitariste , iar piesele de teatru pregătite de doamna 

profesoară Olimpia Apetrei au fost aclamate de public printr-un şir de aplauze. 

 

       
 

   Şi iată, ultima săptămână “Şcoala Altfel” la Şcoala “Sadoveanu” se încheie, şi în acelaşi 

timp şi activitatea mea de fotoreporter în cadrul acestei reviste care va însemna o parte 

frumoasă din viaţa mea. Cu drag, Ştefan Constantin, încă elev în clasa a VIII-a B. 
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Denisa Mitache, clasa a V-a A 

 

 

SFATURI PENTRU UN ZÂMBET FRUMOS 

 

       Medicina este, cred, cea mai grea meserie din câte cunosc… dacă nu ar exista medici, toată 

lumea care are grave probleme de sănătate, nu s-ar putea vindeca. Astăzi aş vrea să vă vorbesc 

despre una dintre ramurile medicinei, numita stomatologie. 

       Mama mea este medic stomatolog şi ştiu cât de obosită vine după o zi întreagă de muncă, 

fiindcă la cabinet ajung pacienţi cu tot felul de probleme dentare. Acestea apar la adulţi dar şi la 

copii, de aceea există doctorii stomatologi care ne ajută. Ei ne învaţă, în primul rând, regulile de 

igienă dentară şi alimentară, pentru ca dinţii noştri să fi mereu sănătoşi şi să avem un zâmbet 

fericit. 

       Sănătatea dentară este foarte importantă pentru buna funcţionare a întregului organism. 

Odată cu apariţia cariilor, mai ales a celor complicate, în care nervul este afectat, durerea îşi 

face loc şi schimbă viaţa oamenilor. De multe ori, dinţii nu mai pot fi recuperaţi şi vor fi extraşi, 

ducând la probleme de digestie. Un dinte pierdut de pe arcadă înseamnă multe dezechilibre, 

deoarece toţi ceilalţi dinţi vor avea de suferit, din cauza pierderii sprijinului pe care fiecare 

dinte îl are pe “vecinul” lui.  

        De aceea este de preferat să prevenim apariţia cariilor sau să le tratăm încă din faze 

incipiente. Principalul mod de prevenţie este un periaj dentar corespunzător, efectuat de minim 

două ori pe zi: dimineaţa, dar mai ales seara, completat de utilizarea aţei dentare şi a apei de 

gură. Periajul corect se execută dinspre gingie spre marginea dintelui, pentru feţele dinţilor care 

privesc spre buze, obraji si limbă, şi cu mişcări circulare asociate cu cele din faţă spre spate, 

pentru suprafeţele pe care mestecăm. De cele mai multe ori, zona de lângă gingie este “uitată” 

atunci când ne periem dinţii, ceea ce duce la acumulare de placă bacteriană, plină de microbi care 

fermentează şi atacă smalţul dintelui, producând cariile. Gingia, la rândul ei, va avea de suferit, 

devenind inflamată şi sângerândă la cea mai mică atingere. Placa bacteriană neîndepărtată la timp 

va duce la apariţia tartrului, care afectează sistemul de susţinere al dintelui în os, ducând la 

pierderea dinţilor. 

         Un gest simplu, care durează doar două minute, de doua ori pe zi, vă poate asigura un 

zâmbet frumos, mai multă încredere în voi şi un organism sănătos.    
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Ioan Mărincuţa, clasa a VIII-a B 

 

Pentru că a fost ziua femeii, m-am gândit să vă informez în legătură cu câteva „premiere” 

româneşti, dar şi mondiale care le-au avut drept protagoniste pe femeile din România. Deci, ştiaţi 

că: 

 

 Prima femeie astronom din lume a fost românca Maria Teohari (1885-1975)? 

 Prima femeie inginer silvicultor din lume a fost românca Aurora Gruescu (1914-2005), fiind 

totodată şi prima româncă intrată în Guiness Book? 

 Prima arhitectă din lume a fost românca Virginia Haret-Andreescu (1894-1962)? 

 Primul record mondial de zbor pe distanţă lungă a fost realizat de Yvonne Cămărăşescu, pe 

10 septembrie 1910, pe un avion Farman, la înălţimea de 60 de metri şi pe o distanţă de 54 

km, între Bucureşti şi Chitila? 

 Ana Aslan este fondatoarea primului Institut de geriatrie din lume; a descoperit vitamina H3 

(gerovitalul), produs brevetat în peste 30 de ţări? 

 Prima româncă diplomat a fost Elena Văcărescu (1967-1947), numită în august 1924 ca 

secretară a delegaţiei noastre la Liga Naţiunilor Unite; este şi prima româncă membră a 

Academiei franceze? 

 Prima femeie doctor în drept din ţara noastră a fost Sarmiza Bilcesu (1867-1935), care a 

obţinut doctoratul la Paris? 

 Prima aviatoare din ţara noastră, cea care a realizat un record mondial la săritura cu paraşuta 

a fost Smaranda Brăescu (1897-1948) –pe 10 mai 1932, de la 6.830 de metri? 

 Irina Constantziu-Vlassopol a fost prima femeie marinar din România, ofiţer secund  cu 

brevetul R nr. 270? 

 Primele femei membre ale Automobil Clubului Român de la înfiinţare, în 1904, au fost Martha 

Bibescu şi Yvonne Cămărăşescu? 

 Prima româncă participantă la o cursă automobilistică a fost Irina Vulturescu, care a şi 

câştigat cupa în 1924? 

 Prima femeie din armata română care a luptat ca militar înrolat în linia întâi a fost Ecaterina 

Teodoroiu (1894-1917)? 
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                                                                            League of PC 

 

 

 

 

 

Cea de-a cincea ediţie DreamHack Bucharest 2015, s-a desfăşurat între 24 şi 26 aprilie 

la Sala Polivalentă , a marcatâteva noi premiere în lumea sportului electronic. Pentru prima dată 

cele mai bune echipe de Dota2 din lume(Vici Gaming şi Invictus Gaming , ambele din China) au fost 

prezente. Printre cele mai importante evenimente se numără finala StarLadder. 

Peste 25.000 de vizitatatori au urmărit meciurile a peste 400 de jucători străini şi 

români. Sala polivalentă a fost ocupată la capacitate maximă (5.200 locuri) 

Scena PGL a fost locul de desfăşurare pentru una dintre cele mai importante competiţii 

din cadrul DreamHack – sezonul de debut al PGL CS:GO Championship Series. Danezii de la Team 

SoloMid au fost marii campioni ai PGL CS:GO Championship Series , plecând acasă cu trofeul şi 

premiul în valoare de 45.000 de dolari.  

 Pe lângă turneele internaţionale , DreamHack Bucharest 2015 a avut şi competiţii 

naţionale, la care au participat mii de elevi , liceeni şi studenţi, care au concurat la Minecraft , 

League of Legends si Hearthstone. 

 În perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2015, Cluj-Napoca va găzdui DreamHack Cluj, 

prima ediţie ce va fi în afara Capitalei.  

 Şi că tot vorbim despre jocuri, suntem foarte siguri că aţi auzit de Need for Speed. Din 

păcate, ultimele jocuri nu au fost super bune, deoarece ceva esenţial lipsea: modificarea 

vehiculelor. Dacă aţi jucat Most Wanted (cel din 2005), Carbon sau Underground, suntem siguri 

că ţineţi minte câte modificări erau pentru maşini. După 2009 acest element a început să 

lipsească, dar acum revine. Înainte de a se anunţa noul Need for Speed, s-a lansat NFS: No 

Limits pentru iOS şi Android. Acesta avea un sistem de modificare a maşinii, ceea ce a indicat o 

schimbare în seria Need for Speed. Pe 21 mai s-a lansat un Teaser Trailer pentru noul Need for 

Speed. În trailer au apărut 5 maşini, toate modificate vizual. Modificările s-au întors deoarece 

Ghost Games, cei care fac jocul, au ascultat dorinţele fanilor. Microsoft şi GAME au dat, din 

greşeala, detalii despre joc, cum ar fi zona, data de lansare, faptul ca jocul se va petrece în 

timpul nopţii şi ca vor fi cinci moduri de a juca. 

Pentru voi, pentru ultima dată, Emi Anton, Paul Bujor, 8C                                                           
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         Ziua de 1 aprilie a fost dintotdeauna un prilej de distracţie?  

         O ipoteză cu privire la originea ei este legată de Noe, care se pare că ar fi trimis greşit un 

porumbel să caute uscatul pe 1 aprilie. 

         O altă explicaţie pentru stabilirea zilei păcălelilor a fost dată de profesorul de istorie 

Joseph Boskin, de la Universitatea din Boston, care susţine că, în timpul  împăratului Constantin 

cel Mare, un grup de bufoni a venit la curte şi i-au spus acestuia că ei ar putea conduce imperiul 

mai bine decât el. Amuzat, împăratul l-a lăsat pe unul dintre ei să fie împărat pentru o zi, iar 

acesta a dat un edict prin care s-a stabilit ca o zi din an să fie ziua glumelor şi a păcălelilor. 

                  Unii susţin că originile ei se regăsesc, ca multe alte obiceiuri, în schimbarea 

calendarului gregorian. Se spune că mulţi oameni nu s-au putut obişnui cu noile date ale 

sărbătorilor, iar unii sărbătoreau Anul Nou la …1 aprilie, fiind numiţi, pe timpul regelui Carol al 

IX-lea, „nebuni de aprilie”. Apoi, obiceiul s-a perpetuat până în zilele noastre, pierzându-şi 

semnificaţia iniţială şi păstrând doar… o nebunie veselă şi plăcută. 

         Ziua păcălelilor este un obicei răspândit în întreaga lume. La noi, superstiţia spune că 

păcăleala trebuie făcută până la ora 12, pentru că cele care se fac după această oră aduc ghinion. 

De asemenea, dacă nu păcăleşti pe nimeni de 1 aprilie, tot anul, până la celalalt 1 aprilie vei fi tu 

cel păcălit. Iată câteva păcăleli realizate de mijloacele mass-media din întreaga lume: 

 1972: ziarele din întreaga lume anunţau că a fost descoperit cadavrul monstrului din Loch 

Ness. O echipă de zoologi de la Parcul zoologic din Yorkshire a anunţat că Nessie măsura 

aproape 5 metri, iar corpul său cântărea o tonă. Mai târziu s-a aflat că, de fapt, trupul 

aparţinea unei foci care murise cu câteva săptămâni în urmă la Grădina Zoologică şi căreia 

unul dintre îngrijitori i-a ras mustăţile, i-a îndesat bolovani în gură, a ţinut-o  o săptămână în 

congelator, apoi i-a aruncat trupul în celebrul lac; 

 1976: în timpul unui interviu la BBC Radio 2, astronomul Patrick Moore anunţa că, la orele 

9:45, planeta Pluto va trece prin spatele planetei Jupiter, mişcare care va provoca reducerea 

gravitaţiei pământului, şi că toţi cei care vor sări exact la acea oră, vor simţi o senzaţie de 

plutire. Postul BBC a anunţat că a primit în acea zi sute de telefoane de la oamenii cxare 

susţineau că au avut acea senzaţie; 

 1955: „Irish Times” anunţa că cei de la Disneyland negociază cu guvernul sovietic pentru 

aducerea lui Lenin în celebrul parc de distracţii; 

 1986: „Le Parisiene” îi uluia pe francezi cu anunţul ca turnul Eiffel va fi dezmembrat;  

 1993: primăria din Koln, Germania, anunţat i-a pe cei care practicau jogging în parcul din 

centrul oraşului, că a fost votată o lege care impune încadrarea alergătorului în limita de 6 

km/h, pentru că o viteza mai mare sau mai mică ar fi deranjat veveriţele din parc, aflate în 

perioada împerecherii. 
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În acest număr, creaţii ale Iasminei Ursan, colaboratoarea noastră, care au obţinut premiul al II-

lea la Concursul Naţional „Tinere condeie” 

 

ADIO, COPILĂRIE                                                                               LINIŞTE ŞI ZBUCIUM                                                             

 

 

Cine a ţipat în noapte?                                                             Liniştea s-a lăsat peste oraş 

Vântul sau vreo vietate?                                                          Stelele luminează cerul golaş, 

Nu. E gândul                                                                            Un gând mintea mi-a brăzdat 

Ce nu-mi dă pace                                                                     Un gând dintr-un colţ uitat:  

De o vreme încoace! 

El m-a trezit în miez de noapte;                                              Cine şi cum mă va ajuta 

Cu broboane reci pe frunte                                                     Să răsară în inima mea 

Mi-a adus aminte                                                                    Tot ceea ce în suflet am strâns, 

Că azi, sufletul s-a strâns în mine                                           Tot ceea ce nu am spus 

Când am aflat                                                                          Pentru că nu am vrut să supăr, 

Că tocmai azi                                                                           Pentru că nu am vrut să sufăr! 

Copilăria s-a terminat. 

Sufletul cel nevinovat                                                              Cred sau sper că într-o zi 

A fost atacat de-o armată de farisei                                       Cei ce la mine vor veni 

Îmbrăcaţi în blăniţe de miei.                                                    Se vot căi 

Lacrimile ca nişte ace                                                               Pentru tot ceea ce au spus,  

Dâre adânci au lăsat                                                                 Pentru tot ceea ce au făcut 

În odăile inimii.                                                                        Şi, mai presus, ceea ce n-au făcut. 

Adio, deci, copilărie! 

Bine ai venit, adolescenţă,                                                        Noaptea e un sfetnic bun: 

Cu ironia ta                                                                              Poate mâine n-o să spun, 

Şi cu zilele tale sumbre                                                            Poate mâine n-o să fac, 

Sau poate vesele şi multe.                                                        Poate mâine o să-mi plac! 
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Mădălina Postică, clasa a VIII-a C 

 

CUM SĂ ÎŢI RECUCEREŞTI IUBITA DUPĂ O DESPĂRŢIRE 

 

         Să recucereşti o fată după o ceartă poate fi mult mai greu decât să atragi atenţia unei 

fete când vrei să începi o relaţie. Totuşi, dacă ţii cu adevărat să reaprinzi vechea flacără, există 

câteva lucruri pe care le poţi face pentru a-ţi maximiza şansele. Iată câteva: 

 Pentru a-ţi „obţine” iubita înapoi, trebuie să o determini să te vrea înapoi! Sub nicio formă nu 

o suna din 5 în 5 minute, nu o căuta şi bombarda cu mesaje pe reţelele de socializare. 

 Nu inventa o mie de scuze şi motive ale despărţirii, nu  lansa o avalanşă de rugăminţi 

asezonate cu video-clipuri emoţionante, deoarece totul va părea fals. Acordă-i, deci, puţin 

spaţiu! 

 Aminteşte-ţi ce o deranja şi schimbă-ţi comportamentul, fii în prejma ei cu discreţie şi 

inteligenţă. 

 Nu aştepta, totuşi, prea mult: spune-i deschis, faţă în faţă, ce îţi doreşti, şi n-ar strica să îţi 

iei şi un angajament sincer, dar pe un ton amuzant. 

 

         Dacă aţi trecut prin astfel de momente şi aţi aplicat alte metode pentru a vă recuceri 

persoana care vă completează, nu ezitaţi să ne căutaţi şi să ne împărtăşiţi experienţa. Cine ştie 

cui va folosi !?! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Călin Ursuţu, clasa a VIII-a C 

 

 

       A sosit şi vremea despărţirii mele de această revistă la care am lucrat timp de 4 ani. Cu 

această ocazie, vă mai ofer un ultim TOP S.M.S : 
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TOP MUZICĂ TOP FILME 2016 

 

01.  Smiley - Oarecare 

02.  Wiz Khalifa & Charlie Puth - See You 

Again 

03.  Disclousure - Help Me Lose My Mind 

04.  Dilon  Francis & DJ Snake - Get Low 

05.  Nicky Jam & Enrique Iglesias - Perdon 

06.  Dan Bitman - Şi îngerii au demonii lor 

07.  Naguale & Andra- Falava 

08.  Major Lazer - Lean on 

09.  Lost Frequencies - Are You With Me 

10.  Peter Pop & Lora - Singuri în doi 

 

 

01. Warcraft 

02. Resident Evil: The Final Chapter 

03. Dune 

04. Dirty Tricks 

05. Batman v Superman: Dawn of Justice 

06. Used Guys 

07. Deadpool 

08. Hannibal the Conqueror 

09. Rambo 5 

10. Captain America: Civil War 

 

 

 

 
 

Bianca Bahnă, clasa a VIII-a C 

 

         Pentru că este ultima dată când mai realizez această rubrică dedicată noutăţilor din 

librării, vreau să vă „informez” altfel. Am citit, de-a lungul timpului, destule cărţi – unele nu chiar 

pentru vârsta şi experienţa mea – şi de aceea, vreau să vă las o listă de cărţi care nu ar trebiu 

să lipsească din nicio bibliotecă. Deci: 

 

 Ghidul autostopistului galactic, Douglas Adams; 

 Noi, Evgheni Zamiatin; 

 Maestrul şi Margareta, Mihail Bulgacov; 

 Baronul din copaci, Italo Calvino; 

 Alice în ţara minunilor, Lawis Catoll; 

 Omul care era joi, G. K. Chesterton; 

 Schimbarea la trup, Marie Darrieussecq; 

 Pendului lui Foucault, Umberto Eco; 

 Magicianul, John Fowles. 

 

         Le-am citit pe toate şi m-au marcat mai mult decât credeţi. Sunt convinsă că, dacă le 

încercaţi, n-o să vă pară rău! 
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Doina Cojocaru, clasa a VIII-a B 

      Sucul care ţine inima sănătoasă. 

Indiferent că sunt făcute dintr-un singur fruct sau mai multe, toate sucurile proaspete au 

efecte pozitive asupra sănătăţii. Există însă un anumit tip de suc care aduce cele mai multe beneficii 

inimii. Acesta conţine 7 elemente şi se prepară astfel: 

-         126 ml suc de struguri 

-         20 ml suc de coacăze 

-         20 ml suc de căpşune         

-         20 ml suc de mere 

-      10 ml suc de merişor 

-       8 ml suc de acerola 

-       8 ml suc de aronia 

                                                                             

         Combinaţia a fost descoperită de cercetătorii de la Universitatea Strasbourg şi testată pe 80 

de voluntari. S-a demonstrat că acest amestec a făcut ca arterele să se relaxeze. 
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Bianca Mărian, clasa a VIII-a B, 

Sânziana Onofrei, clasa a VIII-a C 

 

         Deoarece Cezar ne-a dat voie, continuăm informaţiile începute în numărul 4. Deci: 

 

 

BALANŢA 

Moto: „Îmi deschid inima, împărtăşesc experienţe agreabile cu altul şi ţin seama de nevoile lui, 

fără a deveni dependent de el.” 

Calităţi:eşti detaşat, meditativ, spiritual, inspirat, intuitiv. Datorită puternicei influenţe a lui 

Venus, majoritatea nativilor din Balanţă au calităţi afective şi artistice. Eşti afectuos, altruist, 

romantic, iubeşti frumosul. Inteligent, studios, concentrat, spontan şi adaptabil, bun colaborator, 

ai o puternică înclinaţie pentru conciliere şi negociere. 

Defecte: ignori momentul prezent. Uneori nu ştii să faci diferenţa între prietenie şi iubire. Nu 

te simţi totdeauna pregătit pentru orice situaţie, îţi este frică de greşeală, eşti capricios. 

Cheltuieşti mult. 

 

SCORPION 

Moto: „Mă deschid schimbării şi transform în mine ceea ce trebuie să existe pentru a descoperi 

adevărul fiinţei mele interioare.” 

Calităţi: poţi atinge cele mai înalte trepte ale profunzimii şi ale transcenderii spirituale. Eşti 

spiritual, mistic, idealist, sensibil, generos, dezinteresat, ai simţul datoriei şi eşti însetat de 

cunoaştere. Eşti tenace şi perseverent, combativ, îţi place riscul, concurenţa, competitivitatea şi 

acţiunea. Îţi place natura, eşti în stare să distrugi ceva rău pentru a-l înlocui cu ceva bun. 

Defecte: poţi fi nemilos, nu ai suficientă încredere în ceilalţi. Eşti predispus la şiretenie, eşti 

critic, intransigent, pretenţios, încăpăţânat, excesiv, neliniştit, ataşat de reguli, ori foarte sever, 

ori foarte indulgent cu tine însuţi. Nu ierţi, eşti aspru, pătimaş, revoltat şi uneori lipsit de tact.  

 

SĂGETĂTOR 

Moto: „Mă concentrez asupra ţelului cel mai evoluat posibil, fără a mă limita. Dezvolt o mare 

încredere în univers şi mai curând experimentez decât cred.” 

Calităţi: manifeşti religiozitate, idealism, intuiţie profetică, detaşare în faţa primejdiilor, ai 

simţul valorii, eşti un spirit liber şi evoluat. Eşti sincer, iubeşti adevărul, eşti mărinimos, tolerant, 

spontan, plin de elan, sigur pe tine, dinamic, optimist şi eficient. Ai fler, eşti jovial, comic, 

exuberant, îndrăzneţ, optimist. 

Defecte: poţi fi lipsit de profunzime, conformist, neliniştit, disipat, sarcastic, indiferent, 

promiţi prea multe, eşti imprudent, rebel, insubordonat, încăpăţânat, impulsiv, lăudăros, tot 

timpul în mişcare, deseori lipsit de tact. Eşti petrecăreţ, aventurier, violent, leneş. 

 

CAPRICORN 
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Moto: „Concretizez material toate gândurile creatoare utile revelaţiei mele interioare şi mi le 

asum cu toată libertatea.” 

Calităţi: manifeşti detaşare, interiorizare, introspecţie, profunzime, maturitate, integritate. 

Eşti fidel, discret, loial, ai bun simţ şi spirit de sacrificiu, tact şi diplomaţie, înţelepciune şi 

autocontrol. Eşti bun organizator, ai întotdeauna un scop în viaţă, eşti stabil, chibzuit, bun 

organizator şi administrator, prudent, logic şi obiectiv. Îţi plac lucrurile durabile şi solide, eşti 

econom, hotărât, iubeşti perfecţiunea materială. 

Defecte: eşti prea ataşat, uneori melancolic, timid, nemulţumit, neîncrezător, te temi de iubire. 

Manifeşti exces de rigurozitate în principii, ambiţia apare în detrimentul afectivităţii, eşti 

suspicios, încrâncenat. Poţi să fii bizar, rece, distant, capricios, gelos. Doreşti să primeşti mult 

dar să oferi mai puţin, eşti materialist, refuzi schimbarea, manifeşti ataşament excesiv faţă de 

reuşita socială. 

 

VĂRSĂTOR 

Moto: „Devin din ce în ce mai clar şi spontan în orice domeniu şi mă dedic din ce în ce mai mult 

nevoilor fiinţei mele interioare.” 

Calităţi: eşti detaşat, liber, original, intuitiv, spiritual, rafinat, creativ, fericit. Zodia ta 

simbolizează prietenia, fraternitatea, altruismul, dăruirea de sine, devotamentul, mărinimia. Eşti 

uman, solidar, tolerant, fidel, armonios, reconciliant, blând, empatic. Manifeşti sete de 

cunoaştere, eşti avangardist, progresist, reformator, adaptabil, sincer, dezinteresat, deschis, 

nonconformist, înţelegător, bun psiholog.  

Defecte: poţi fi prea abstract, te crezi superior din punct de vedere intelectual, eşti aerian, 

neliniştit, uneori anarhic, imprudent. Manifeşti un dispreţ exagerat faţă de convenienţe, alegi 

modalităţi bruşte de acţiune. Eşti extravagant, excentric, staniu şi secretos. 

 

PEŞTI 

Motto: „Mă eliberez de orice formă de limitare, dezvoltând o încredere nelimitată în mine şi în 

potenţialul meu intuitiv, inspirat şi creator.” 

Calităţi: Eşti detaşat, profund, inspirat, evlavios, sensibil, receptiv, idealist. Te manifeşti plin de 

compasiune, ierţi repede, eşti ospitalier, generos, filantrop, manifeşti putere de sacrificiu, eşti 

romantic, delicat şi devotat. Ai imaginaţie şi idei avansate, eşti adaptabil, visător, sociabil, te 

manifeşti cu înţelepciune. 

Defecte: poţi fi hipersensibil, fragil, timid, emotiv. Manifeşti îngăduinţă exagerată faţă de 

propriile slăbiciuni şi defecte, eşti uneori nerealist, utopic, îţi faci iluzii, eşti neglijent şi deseori 

deprimat. Deşi ai idei geniale şi doreşti tot binele omenirii, nu reuşeşti să-ţi pui planurile în 

aplicare. Eşti influenţabil, superstiţios, dependent, secretos. 
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FOTOGRAFIE DE GRUP, CU DOAMNA 

(sau ultima fotografie cu noi, pentru voi)  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Să nu ne uitaţi! Aveţi grijă de revista noas,,, VOASTRĂ! 
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