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„NIMENI NU-I PROFET ÎN ŢARA LUI”  
(sau una caldă...alte rece!) 

 
            Pare puţin ciudat titlul primului articol din acest număr, nu? Dar să nu uităm că aproape nimic nu e 
ceea ce pare la prima vedere. Revenind strict la revista noastră, noi considerăm acest proverb drept 
concluzie pe care am tras-o din unele “întâmplări” oarecum … care ar fi cuvântul potrivit? Aaa … da, 
paradoxale. Nu vrem să criticăm, nu avem nici cea mai mică intenţie! Dar ar fi drăguţ să vă povestim şi vouă, 
ca unor cititori fideli ce sunteţi, mica noastră păţanie. OK, bănuiesc că deja am bătut câmpii prea mult şi nu 
mai înţelegeţi nimic… Bine, vă voi scoate din ceaţa asta prin următoarele rânduri. 
    Anul trecut au avut loc două concursuri pentru reviste şcolare. Normal că am participat şi noi la 
ambele. Fiind foarte mulţumiţi de cele două numere ale revistei proaspăt relansate, vă daţi seama că ne 
aşteptam măcar la o menţiune. 
 Primul concurs a fost unul la nivel naţional – Concursul Interjudeţean “Paşi spre viitor”, organizat 
sub egida Inspectoratului Şcolar Botoşani şi aflat la poziţia 326 în Calendarul Activităţilor Extraşcolare 
Naţionale (CAEN). Ne-am bucurat enorm când au ajuns rezultatele. Un minunat loc I (simt nevoia să scriu şi 
cu litere: întâi). Era pentru prima dată când un juriu  de un asemenea nivel  ne evalua munca (preşedinte a 
fost doamna conferenţiar universitar dr. Mina – Maria Rusu ). Eu una am fost  în culmea fericirii când am 
văzut că această revistă, în care am pus o bucăţică din sufletul meu şi bucăţele din sufletul fiecărui membru 
al colectivului, a luat, la primul concurs la care a participat, locul I. Mai jos aveţi şi diploma care ne consacră 
meritele. 
 
 

 
 
 

Dar ...  surpriză! Când s-au afişat rezultatele celui de-al doilea concurs – Concursul naţional de 
reviste şcolare şi jurnalistică - cel care presupune iniţial jurizarea la nivel judeţean, aceleaşi numere ale  
revistei (fiindcă altele nu aveam, suntem o revistă nouă, v-am mai spus) nu au obţinut decât locul al II-lea la 
acest nivel şi nu s-au calificat la etapa naţională.  

Acum, ca în orice articol de fond care se respectă, ar urma concluziile, dar nu ştiu ce concluzii 
să trag !  
 
 
 

 Oana Macsim, 
Redactor-şef 
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„POVEŞTI DE ADORMIT PĂRINŢII” 

 
Anna Andreea Nazarov, clasa a III-a B 

 
         „Ideea proiectului Poveşti de adormit părinţii a apărut în momentul în care am realizat că majoritatea 

creaţiilor elevilor sfârşesc undeva printr-un caiet sau în vreun portofoliu prăfuit” spunea, la lansarea cărţii, 

profesoara Ana Butnaru, doamna cu care am învăţat să scriem şi să citim. Şi pentru că nici desenele noastre 

nu au altă soartă, s-a născut ideea de a sărbători cei zece ani ai noştri, ai copiilor şi copilăria părinţilor 

printr-o activitate unică. După o vreme îndelungată, în care am lucrat sub supravegherea doamnei, am 

pregătit o expoziţie de desene originale şi am lansat o carte numită „Poveşti de adormit părinţii”. Desenele 

au fost reunite în expoziţia „Altfel de culori”, iar creaţiile literare au fost publicare într-o cărticică de 

buzunar, care a păstrat scrierile de mână ale originalelor. Activitatea s-a desfăşurat la Muzeul de artă „Ion 

Irimescu” şi a fost posibilă cu ajutorul Asociaţiei Culturale „Grigore Vasiliu Birlic”, Fălticeni. Înafara 

părinţilor, au fost invitaţi domnul Director Liviu Deleanu, doamna Director adjunct Gabriela Ştefănescu, 

doamna Consilier educativ Cristina Stoleriu şi domnul profesor Constantin Bulboacă, Consilier municipal. 

Toţi au apreciat efortul nostru şi ne-au lăudat în cuvântările lor. Un moment deosebit ni l-a oferit şi doamna 

profesor Maria Tănasă cu elevii de la Clubul Copiilor, care au cântat cântece populare şi religioase. 
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         Iată câteva din mărturiile copiilor: 
 
„Mie mi-a plăcut atmosfera de acolo. Mi-au plăcut că ne transformaserăm deodată în vedete. Sunt mândru 
de cartea noastră şi de creaţia mea. Le mulţumesc celor care ne-au ajutat şi în mod special învăţătoarei 
noastre.” (Theodor Sopon) 
 
„Noi am scris poveştile în clasă. Apoi doamna ni le-a corectat şi ne-a dat câteva sfaturi. Le-am transcris 
până au ieşit perfecte. Desenele le-am făcut cu mult drag: am lucrat cu fond de ten, rujuri, farduri, cu 
degeţelele, fără penson şi fără apă. Eram murdari şi noi şi băncile, dar ceea ce ieşea ne dădea satisfacţii” 
(Daria Crăciun) 
 
„Doamna ne-a făcut şi o altă surpriză: am găsit pe peretele din faţă un tablou imens, pictat de dumneaei. 
Era acelaşi pe care îl ştiam din afişul şi invitaţiile evenimentului. Unul dintre părinţi ne-a oferit, nouă şi 
invitaţilor, pixuri pe care era inscripţionat numele cărţii şi clasa noastră. Nu poţi uita niciodată astfel de 
momente.” (Maria Todirică) 
 
„Mie mi-a plăcut că ne-am exprimat liber, aşa cum am vrut. Poveştile au fost scrise cu sinceritate de către 
noi, copiii. Desenele au fost realizate cu dibăcie. A fost un proiect greu, dar toţi am ştiut ce avem de făcut. 
Cu această experienţă am bucurat multă lume.” (Eduard Toader) 
 
M-am simţit important acolo, în faţa tuturor, când profesorii invitaţi au vorbit despre noi şi ne-au lăudat. 
Aş vrea ca toţi elevii să trăiască astfel de evenimente.” (Florin Atănăsoaie) 
 
„Cu toţii ne-am implicat în realizarea expoziţiei. Până şi ramele au fost alese sau confecţionate special 
pentru tablourile noastre.” (Iustina Mihăilă) 
 
„Acolo, împreună cu părinţii, rudele colegilor, conducerea şcolii, invitaţii de la ziarele locale şi de la revista 
şcolii, m-am simţit copleşit de emoţie. Nu-mi venea să cred că pe pereţi tronau picturile noastre. Păreau 
făcute de pictori adevăraţi.” (Vlad Lungu) 
 
„A fost cea mai plăcută întâlnire dintre noi şi părinţi. Am simţit că i-am uimit! Am demonstrat că, îndrumaţi 
de cineva priceput, putem fi şi artişti!”(Gabriel Romanică) 
 
„Cu greu am plecat din sala unde tablourile noastre străluceau. Voiam să mai stau acolo. Nu mă săturam 
privindu-le! Am plecat acasă fericită şi mulţumită de realizarea clasei noastre. “ (Crina Olaru 
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         În acest număr, rubrica dedicată „scriitorilor” cuprinde câteva din „Poveştile de adormit părinţii” 
publicate de elevii clasei a IV-a B. 
 
MOŞ CRĂCIUN ŞI CRIZA, Daria Nechifor 
 
         Andreea şi Mihai erau doi fraţi cuminţi. Se apropia Crăciunul şi copiii îi făcuseră o scrisoare lungă cu 
tot ce ar fi dorit ei. Stăteau nerăbdători şi pândeau până departe, poate îl zăresc pe Moş Crăciun. Ziua cea 
mare a sosit! 
         Au împodobit bradul alături de părinţi. La sfârşit au aşezat steaua în vârf. Emoţiile creşteau cu 
fiecare oră. Spre seară au plecat cu colinda. Se gândeau la surpriza de acasă. Vedeau sacii cu jucării pe care 
îi comandaseră Moşului. Fiecare voia să se laude cu jucăriile sale. Când au ajuns acasă, mama scotea 
prăjiturile din cuptor şi toată casa era învăluită în miresme şi mister. Copiii s-au aşezat tăcuţi lângă brad. 
Luminiţele din el te duceau în lumea viselor. Moşul bătu la uşă. Sufletele copiilor se ridicară. 
         Părinţii i-au deschis uşa. „Unde-s sacii?” se întrebau în gând copiii. 

- Dragii Moşului, anul acesta e criză în toată lumea, nu am avut cu ce cumpăra lista voastră. Dar am 
găsit cadoul minune pe care o să-l împărţiţi amândoi. 

         Şi Moşul lăsă un coşuleţ acoperit. Un năsuc mic şi doi ochişori apărură din el. 
- Un căţel! Ura! Cel mai minunat cadou! Strigară copiii şi luară ghemotocul de blană în braţe. 

         Moşul şi părinţii au răsuflat uşuraţi. 
 

OMUL DE ZĂPADĂ NĂZDRĂVAN, Ariadna Niţă 
 
         Era o iarnă ca-n poveşti şi copiii au ieşit afară să facă un om de zăpadă. Fetele au adus nasturi pentru 
ochi. Băieţii i-au adus o pălărie veche. Omul de zăpadă zâmbea chiar dacă nu era viu. Noaptea, a trecut pe 
cer o stea căzătoare, iar el şi-a pus dorinţa de a fi un om de zăpadă … viu.  
         După ce fetele s-au trezit şi au mâncat, au ieşit afară să vadă omul de zăpadă de pe oceanul de 
ninsoare. Ele au înlemnit când l-au văzut pe omul de zăpadă că vorbea cu o păsărică. Curioase, s-au bucurat 
şi se tot uitau la el. Omul de zăpadă era şi el bucuros că e viu şi le-a zis fetelor să se uite pe geam cum iarna 
ţese flori de gheaţă. L-au invitat în casă, iar mama şi tata îi aşteptau cu ceai cald de mentă şi fursecuri de 
ciocolată. 
         Părinţii s-au bucurat şi ei când au văzut că e viu şi l-au întrebat cum s-a întâmplat asta. Omul şi-a spus 
povestea, părinţii l-au crezut, iar copiii erau fericiţi de noul prieten. Vestea s-a răspândit repede şi lumea 
venea să vadă minunea. Mare noroc au avut cu părinţii, care au ştiut să-l protejeze de televiziuni şi curioşi. 
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         Când iarna se pregătea să plece, Omul de zăpadă şi-a luat rămas bun şi a plecat cu altă stea 
căzătoare. 
          
JUCĂRIILE, Sebastian Şoptelea 
 
         A fost odată ca niciodată un băieţel căruia îi plăcea mult să se joace cu jucăriile lui. Într-o zi i-a cerut 
tatălui său o jucărie nouă, fiindcă s-a plictisit de cele vechi. Când jucăriile au auzit asta, s-au supărat şi au 
plecat într-o noapte la prietenul cel mai bun al băiatului, Radu. Copilul s-a trezit şi a plâns pentru că jucăriile 
au plecat de la el. 
       A doua zi, el a mers pe la Radu în vizită, să îi spună ce s-a întâmplat. Mare i-a fost mirarea când a văzut 
că jucăriile sunt la el în cameră. 
       - Eu le-am găsit de dimineaţă aici. Nu am furat în viaţa mea!, s-a dezvinovăţit Radu. 
       - Te cred, prietene. Oare s-au supărat fiindcă am spus că m-am plictisit de ele? 
      - Cred că da, i-a răspuns Radu. Du-te şi îţi cere iertare! 
       Băieţelul s-a dus să-şi ceară scuze, iar jucăriile au acceptat să vină înapoi acasă. De atunci , al nu a mai 
vrut nicio jucărie nouă în defavoarea celor vechi.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 GHIOCEI PENTRU MAMA 
       Cu ocazia zilei de 8 Martie, elevii clasei a V-a C, ajutaţi de doamna dirigintă Dana Moroşanu, au 
confecţionat ghiocei pentru manele lor. 
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PREMIU IMPORTANT LA NIVEL JUDEŢEAN 
 

Vlad Țugui, Paula Mucileanu, 
clasa a VIII-a C 

 
 

În perioada noiembrie 2013-aprilie 2014, şcoala noastră a desfăşurat proiectul „Un stil de viaţă 
durabil pentru mine şi cei din jurul meu”, la care au participat majoritatea elevilor şi cadrelor didactice de la 
noi şi de la partenerul nostru, Şcoala Gimnazială Stroieşti.  Proiectul s-a încadrat în tema celei de-a 15-a 
ediţii a Săptămânii Educaţiei Globale („Adoptă un stil de viaţă durabil”) şi afişul lui a fost realizat de eleva 
Hopu Maria Beatrice din clasa a VIII-a B. Proiectul a fost răsplătit cu premiul al II-lea la nivel judaţean, 
înmânat chiar de doamna inspector Tatiana Vîntur. 

 
 

  
 
 
 
 

FOTOREPORTER DE TEREN: SĂPTĂMÂNA „ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII 
MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 
 
 
Ca în fiecare an , cu toţii aşteptăm venirea celei mai iubite săptămâni de şcoală şi anume “   Şcoala altfel: Să 
ştii mai multe, să fii mai bun ” şi mă încântă ideea de a fi în continuare unicul fotoreporter al şcolii, gata să 
vă pună la curent cu noutăţile din acest an. Pe lângă premiile cu care ne mândrim , mai putem adăuga că 
formăm generaţia viitoare , pe care îi formăm şi sperăm ca ei să fie cei care vor umple şcoala cu diplome şi 
premii. 
 



7

      
            
Dar se spune că” lauda de sine nu miroase a bine” si  atunci vom trece la amănunte : 

- anul acesta , cluburile de sport şi de şah au fost frecventate cu multă pasiune, astfel contribuind 
pentru fiecare atât fizic cât şi mental , iar fiecare copil a avut parte de multă distracţie. 

 

         
 
Clubul de muzică a trezit mult interes pentru elevii şcolii noastre , care la unison ne-au surprins cu 
vocile lor şi cu veselia pe care o transmiteau prin intermediul cântecelor . Graţie doamnei profesoare 
Luncăniţa Maria , am avut parte de un spectacol marca Eurovision Junior. 
 

       
 
 
Nu se putea să nu fiu  încântat să particip la repetiţiile clubului micilor actori , care. îndrumaţi de 
doamna profesoară  Olimpia Apetrei, au pus în scenă o dramatizare având ca temă alimentaţia 
sănătoasă, iar în final cea mai mare mulţumire a artiştilor au fost ropotele de aplauze venite din 
partea publicului la spectacolul de final. 
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Alte activităţi interesante au avut Clubul de judo , ce a avut ca scop antrenarea campionilor şi a celor 
noi veniţi , Clubul  cercetaşilor, care, sub îndrumarea doamnei profesoare Cristina Crăciun au pus în 
practică diferite jocuri în cadrul proiectului “Aripi în Europa” şi diferite activităţi ecologice , Clubul 
prieteniei , cel mai nou club , ce a avut ca scop schimburi de experienţe dintre elevi în ceea ce 
priveşte viaţa de zi cu zi , Clubul îndemânaticilor , în care s-a desfăşurat  confecţionarea unor ouă de 
paşte şi a mai multor obiecte din hârtie, Clubul de religie , unde desenul de icoane sau de peisaje a 
fost predominant si Clubul cinefililor , ce a avut ca scop vizionarea unor filme istorice sau a unor 
ecranizări după opere literare celebre. 
 

             
 
 
 
Amintim de copiii de la clasele mici, ale căror activităţi sunt de o mare valoare. Copiii claselor pregătitoare 
şi întâi au practicat gimnastica ,au  jucat şah şi au desenat pe asfalt diferite desene cu tema venirii 
anotimpului culorilor. Cei de clasele a II-a şi a III-a  au plantat flori , au  confecţionat felicitări de 
sărbători şi au asistat la prezentarea unui program artistic popular susţinut de elevii clasei a III-a C. 
 
   
 

     
 
      
 
 
              Imaginile sper să fie revelatoare pentru diversitatea activităţilor desfăşurate, deşi sunt aşa de 
puţine. Dar nu mă opresc aici. 
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SCHIMB DE EXPERIENŢĂ 
Andra-Diana Chelaru , 

clasa a VII-a C 
 
În timpul programului „ Şcoala altfel: Să ştii mai 

multe, să fii mai bun”, am organizat un schimb de 
experienţă între colectivul de redacţie al revistei „SMS 
Magazin” şi colectivul de redacţie al revistei „Cuvânt şi 
Faptă”, revista   Şcolii de subofiţeri din Fălticeni. 

Gazdele ne-au primit călduros în incinta instituţiei 
şi au fost bucuroşi să ne arate câteva dintre activităţile 
lor. Prima dată am vizionat un film despre pregătirile 

Forţelor Speciale Franceze. Apoi am luat parte la o expoziţie de 
armament şi echipament folosit de  militari în timpul luptelor. 

După expoziţie am fost în cabinetul de informatică unde 
jandarmii îţi dau toată silinţa pentru redactarea revistei lor şi unde am 
mai vizionat un film. Am avut apoi ocazia să discutăm cu redactorul-şef 
al revistei „Cuvânt şi Faptă”. Astfel, am primit sfaturi importante care 
ne vor ajuta în redactarea revistei noastre, colaborând cu cei de la 
Şcoala de subofiţeri. Imediat după aceasta, am asistat la o 
demonstraţie realizată de câţiva dintre elevii  unităţii. Aici am văzut 

tehnicile de apărare predate, printre altele,  de profesorii ofiţeri ai Şcolii. 
 

CLUBUL 112 
 
    Unul dintre cele mai solicitate cluburi a fost cel intitulat „ 112”. In cadrul lui, elevii au vizitat instituţiile 
cu profil  militar din oraş, pentru a asista la demonstraţii pe viu ale unor acţiuni de intervenţie specifice: 
incendii, cutremure, descarcerări . Toate acestea au fost posibile datorită „Zilei porţilor deschise”  . Mulţi 
dintre colegii mei au hotărât să îşi aleagă aceste profesii : cea de pompier sau cea de jandarm . Chiar şi cei 
care îşi doresc să urmeze medicina s-au gândit că le-ar plăcea să fie medici pe ambulanţă .  
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PASIUNEA MEA, DESENUL 

 

      Tudor  Şiloche , clasa  a VII a B 

 

Desenul , obiect de studiu în programa şcolară ,  pare la prima vedere  lipsit de importanţă. Gândim  
cu toţii că nu poate fi prea greu de desenat. 

Orice lucrare de desen cere culori potrivit îmbinate, aşezare corecta în pagină,  respectarea 
proporţiilor.

 
Dar dincolo de elementele artistice si tehnice  , desenul reprezintă o expresie a sensibilităţii 

noastre, a acelei părţi frumoase din fiecare individ .Desenul este mai mult decât o imitaţie. 
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Nu am avut acest talent de mic. În clasele primare eram  pasionat  de dinozauri  şi am început să-i 
desenez. Apoi am continuat să desenez natură moartă, peisaje , graffitti, pictură abstractă. 

 

 

 
  Descoperindu-ţi o aptitudine , trebuie să o dezvolţi şi s-o transformi într-un talent 
recunoscut. Eu încă desenez. 
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Rareş Axinte, 
clasa a VII-a B 

 
Cum să scapi de căpuşe fără insecticide - cele mai bune 5 sfaturi: 
 

Cum recunoaştem căpuşele? 
 E important de ştiut: căpuşele nu sunt insecte, sunt artropode (animale 
nevertebrate), din familia acarienilor, fiind din aceiaşi clasă cu scorpionii şi păianjenii 
(arahnide).  
 Căpuşele sunt paraziţi ce au nevoie de o gazdă – mamifere sau păsări - pentru a 
trăi şi a se reproduce. Sug sângele gazdei, pe care o populează o singură dată, timp de 
câteva zile, simultan injectând  un venin uşor anestezic. Gazdele nu simt în mod normal 

nicio durere. 
 
 Căpuşele sunt de dimensiuni mici (2-3 mm), 
ceea ce le fac greu de observat. Ele se pot însă 
umfla până ajung la o lungime de aproximativ 10 
mm în doar 9 zile, în timp ce parazitează. Masculii 
sunt negri, femelele sunt negre cu abdomenul roşu. 
Deoarece nu pot zbura, doar se târăsc încet, căpuşele preferă zonele 
bogate in vegetaţie, cu iarbă înaltă şi tufişuri, unde îşi aşteaptă gazda 
pentru a se agăţa de ea. 
 
1. Evită zonele preferate de căpuşe! 
 Căpuşele sunt cel mai des întâlnite în zonele împădurite sau 
aflate în paragină, năpădite de buruieni, în tufişuri sau în iarba înaltă.  
Asigurându-le protecţia de care căpuşele au nevoie împotriva căldurii 
soarelui şi a vântului, acestea sunt locurile preferate de căpuşe, fiind 

de asemenea căminul animalelor gazdă preferate de căpuşe, precum şoarecele de câmp sau veveriţele. 
 
2. Verifică dacă zona este infestata cu căpuşe! 
 O metodă simplă este următoarea: ia o haină de culoare deschisă, preferabil albă şi târăşti-o pe jos 
prin iarbă. Căpuşele aflate în căutarea unei gazde se vor agăţa de haină, crezând că e vorba de o nouă 
gazdă.      
 
3. Dacă ai fost la iarbă verde, 
             Când ajungi acasă, verifică cu atenţie zonele tegumentare şi scalpul şi fă obligatoriu un duş. 
 
4. Poartă, pe cât posibil, îmbrăcăminte de culoare albă. 
 
5. Uleiurile esenţiale pot fi de folos! 
              Poţi să aplici pe piele şi chiar pe încălţăminte unul din următoarele uleiuri: de vanilie, de ricin, de 
avocado, de lavandă, de cimbru sau de lemongrass                            
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Paul Bujor,  

clasa a VII-a C 
 

 
Smartphone-uri 

                                                    Firma ASUS a anunţat la CES 2014 4 modele:  
                                                    Padfone Mini, un model ce vine cu o tabletă de 7” 
                                                    care nu are decât o baterie, dar are un docking 
                                                    station  în spate unde intră telefonul care vine  
                                                    la pachet, tableta folosind puterea telefonului şi cele două baterii. 
Telefonul vine cu un procesor Intel Atom de 1,4 GHz, o cameră de 8 MP, şi una pentru selfie de 2 MP, iar 
imaginile le puteţi vedea pe ecranul de 4” al telefonului, sau îl andocaţi în tabletă  şi să le vedeţi pe un ecran 
mai mare. 
                         Celelalte 3 modele sunt telefoane normale, dar nu sunt compatibile 
                         cu tableta  Padfone. Acestea sunt Zenfone 4, din prima imagine, 
                         care vine cu un Intel Atom de 1,2 GHz, 1 GB RAM, o cameră de 5MP 
                                şi una frontală de 0,3MP, iar ecranul are 4”. Urmează  Zenfone 
                                 5, din nou, cu un Intel Atom, dar de 2 GHz, 1 GB RAM, cameră 
                                  de 8 MP şi cea frontală de 2MP, totul impachetat in 5”. 
                                    Şi ultimul este Zenfone 6. Cu un ecran de 6”, acesta intră în categoria  Phablet. 
Specificaţiile sunt exact ca la Zenfone 5, cu excepţia  camerei care de data asta este de 13MP. Toate 
Zenfone-urile arată la fel, doar că modelul de 4“ nu are Flash. 
 Cu toţii ştim că toate telefoanele au ecranul plat, dar Samsung şi LG au lansat telefoane cu ecranul 
curbat. Samsung Galaxy Round îl are curbat orizontal, pe când LG (numele întreg al telefonului este LG G 
Flex) l-a curbat vertical. Specificaţiile celor două sunt foarte similare, şi o să fac o comparaţie. Samusng vs 
LG, ecran de 5,7” vs 6”, 2,3 GHz vs 2,26 GHz, Super AMOLED 1920x1080 vs  
P-OLED 1280x720 (rezoluţie foarte mică  pentru un ecran de 6”), ambele au 32GB, dar Samsung are slot 
pentru card SD (Secure Digital), 3 GB RAM vs 2 GB RAM, baterii de 2800 mAh vs 3500 mAh. Dar hai să 
trecem mai departe cu telefoanele. 
                                                                               

ZTE Eco-Mobius, numele sună ciudat, dar e un  
design interesant. Acesta fiind un concept, incă nu a  
fost lansat, dar firma chinezească plănuieşte să lanseze 
trei modele, unul de 4,7”, unul de 5,8” si unul de 7,9”,  
aceeaşi diagonală ca la iPad Mini. Dar ce face acest device 
atât de interesant? Dacă vă uitaţi în imaginea din dreapta, o  
să vedeţi că toate piesele sunt într-un fel expuse, deoarece 
acesta este un telefon modular, poţi schimba procesorul, memoria  
internă, RAM-ul, chiar şi camera foto. Dar nu ZTE a venit cu ideea de telefon modular. Proiectul Ara de la 
Motorola a fost primul cu acest design. Din nou, poţi schimba orice, dar îl prefer pe cel de la Motorola, 
uitati-vă  în imagine… 
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 Din câte puteţi vedea, voi vă alegeţi cum arată telefonul. Dacă căutaţi pe Google, este posibil să 
gasiţi Google Project Ara, deoarece Motorola este o firmă cumparată de Google. Dar să trecem înapoi la 
aceste telefoane modulare… Care este avantajul? Răspunsul este următorul: poţi începe cu un telefon  
ieftin, iar când crezi că îţi trebuie un upgrade, nu cumperi un telefon întreg, ci doar piesa care îţi trebuie. 
Vrei ceva mai bun, schimbă piesele de care ai nevoie. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

        Pisica de casă 
 

Bianca Forăscu, Anda Trifănucă,  clasa a VII-a B 
 

 
 

Pisica de casă este un mamifer din ordinul carnivorelor, familia Felidae, subfamilia Feline. Este alături 
de oameni de peste 9500 de ani şi, în prezent, este cel mai popular animal domestic în toată lumea. 
Conform unor specialişti, pisicile au fost domesticite în anul 2200 î.H.  Egiptenii au fost cei care au 
transformat pisicile în animale domestice. Deşi trăieşte pe lângă casa omului de atâtea mii de ani, 
pisica nu şi-a pierdut abilitatea de a trăi în sălbăticie, unde formează colonii. 
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ŞTIAŢI CĂ…? ( sau ce nu ştiaţi despre pisici ) 

Există multe lucruri pe care un stăpân le ştie despre pisica sa, cum se îngrijeşte, ce mănâncă şi multe alte 

informaţii, ca de exemplu: pisica doarme două treimi din viaţă (mai exact 65%), se spală 25%, mănâncă 5% 

şi se joacă 5%. 

Dar există câteva informaţii despre pisici pe care nu le ştie toată lumea. Vă prezentăm aici 20 de 

curiozităţi cu care vă puteţi surprinde prietenii: 

1. Dintre toate mamiferele, pisicile au cei mai mari ochi în raport cu mărimea corpului. 

2. Dacă o pisică toarce, nu înseamnă întotdeauna că se simte bine. Ele torc şi când le este frică sau sunt 

rănite. 

3. O muşcătură de pisica se infectează mai uşor decât una de câine (dar cea mai periculoasă rămâne tot 

muşcătura de om!) 

4. Pisicile torc cu aceeaşi frecvenţă ca un motor Diesel (de aproximativ 26 de ori pe secundă). 

5. Pisicile pot atinge viteze de până la 50 km / oră. 

6. Pisicile albe cu ochi albaştri sunt întotdeauna surde. Pisicile albe cu un singur ochi albastru sunt surde 

doar pe urechea care corespunde ochiului albastru. Cele albe cu ochi portocalii nu au acest handicap. 

7. Structura creierului de pisică este mai apropiată de cea a creierului uman decât cea a câinelui. 

8. Scheletul de pisică are un număr mai mare de oase decât cel uman (230 faţă de 206), iar pisicile au mai 

multe vertebre decât oamenii (30 faţă de 25). 

9. Simţul auzului şi al mirosului este de trei până la patru ori mai dezvoltat decât la om, iar cel al văzului de 

6 ori. 

10. Temperatura normală a corpului pisicii este de 38,8°C. 

11. Pisicile pot face salturi de cinci ori mai înalte decât corpul lor. 

12. Lungimea mustăţilor pisicii este egală cu lăţimea corpului. 

13. Bătăile inimii de pisică sunt de circa două ori mai rapide decât la om (110 – 140 pe minut). 

14. Doar pisicile domestice ţin coada în sus când merg, cele sălbatice niciodată. 

15. O pereche de pisici împreună cu puii lor pot aduce pe lume în şapte ani până la 420 000 de urmaşi. 

16. Sir Isaac Newton nu a descoperit numai legea gravitaţiei, ci a inventat şi uşiţa pentru pisici. 

17. Pisicile nu se miaună reciproc. Acest sunet este rezervat numai oamenilor. 

18. Pisicile, girafele şi cămilele sunt singurele patrupede care, atunci când merg, deplasează deodată labele 

de aceeaşi parte a corpului, adică întâi ambele labe drepte, apoi ambele stângi. 

19. Pisicile nu disting toate culorile, iar culorile roşu şi verde le văd invers. 

20. Toate pisicile se nasc cu ochi albaştri. Culoarea ochilor se definitivează după câteva săptămâni 
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FOARTE IMPORTANT! 
 
 
         Urmează câteva materiale elaborate de câţiva aspiranţi la un loc în viitorul Colectiv de redacţie 
(parcă vi s-a mai spus că redactorii de azi vom absolvi gimnaziul în anul şcolar viitor…). Ei au fost prezenţi zi 
de zi, în săptămâna „Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun”, la Clubul de jurnalism, li s-a aplicat 
testul  - cel publicat în numărul precedent – şi au fost supuşi la … probe concrete. Vă supunem atenţiei (a se 
citi lecturii) materialele lor: 
 

SMS PARANORMAL              
 
 

 
(rubrică nouă, propusă chiar de semnatarul ei) 

                           
 Haideţi să ne imaginăm că suntem în jurul unui foc de tabără! Ştiu că  întunericul ne face să ne 
gândim la lucruri înfiorătoare şi că este la modă să se spună poveşti de groază în astfel de ocazii , aşa că …  
eu voi începe primul.  

Vă voi povesti legenda creaturii Kuchisake - Onna, care bântuie străzile pustii ale Japoniei noaptea. 
Pentru a înţelege povestea trebuie să vă traduc numele creaturii :  Kuchisake - Onna înseamnă « Femeie cu 
gura tăiată ». 

 Legenda spune că în urmă cu 1000 de ani, un samurai avea o soţie foarte frumoasă. Bănuind-o că îi 
este infidelă, acesta  o pedepseşte desfigurându-i faţa de la colţurile gurii până la urechi (imaginaţi-vă faţa 
Joker-ului , duşmanul lui Batman, în variantă feminină). 
 După moartea sa, femeia se întoarce drept spirit malefic, desfigurându-şi victimele alese, 
majoritatea fiind copii. 
 Ea apare şi în alte versiuni moderne. În una dintre ele este cunoscută drept o bolnavă psihic care s-a 
desfigurat singură sau în altă variantă este victima unei operaţii estetice nereuşite. 
  Creatura îşi face apariţia doar noaptea. Este îmbrăcată într-un pardesiu şi pe gură are o mască 
chirurgicală (nimic neobişnuit pentru japonezi, deoarece persoanele bolnave de gripă poartă astfel de 
măşti), dar când vezi perechea mare de foarfece din mâna ei, te gândeşti să o iei la fugă, însă nu poţi, 
deoarece îţi apare în faţă în orice direcţie a-i lua-o. 
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 Jocul ei începe cu o întrebare: „Sunt drăguţă?”, dacă răspunzi „nu” te va decapita, dacă răspunzi 
„da”, îşi va scoate masca şi te va întreba din nou. Răspunsul negativ duce la o despicare a corpului, iar 
răspunsul pozitiv o va face sa te urmeze până acasă, pentru a te desfigura şi a arăta la fel de drăguţ ca ea. 
Singura cale de salvare este de a-i răspunde neutru, adică „da şi nu” sau „aşa şi aşa”. Aceste răspunsuri o 
vor deruta şi te va lăsa în pace. 
 Notă personală: când mergi în Japonia şi noaptea te prinde pe străzi pustii, cheamă un taxi. 

Aurel – Constantin Bîrliba,  
clasa a V-a  C 

(aspirant la un loc în colectivul de redacţie) 
                                                                                                                                                                                     
 
 

               
 

PE URMELE MARELUI „SAD” * 
 

 Mereu mi-am dorit să vizitez locuri noi, să descopăr tăinuitele învăţături ale diferitelor ţinuturi şi 
apoi, ordonându-le frumos în sufletul meu, să-mi clădesc propriul univers. 
 Casa Memorială „Mihail Sadoveanu”, pe care am vizitat-o într-o drumeţie organizată  de doamna 
învăţătoare în timpul săptămânii „Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun”, reprezintă o oază unde 
larma oraşului este înlocuită de triluri melodioase ce brăzdează văzduhul. 
 În spatele porţilor impunătoare, o potecă îngustă ne-a condus către muzeu. Am intrat cu paşi timizi, 
călcând uşurel, temându-mă parcă să nu deranjez liniştea locului. Mirosea a busuioc. A busuioc şi a poveste. 
Mă aşteptam ca, dintr-un cotlon neştiut să apară Patrocle, căţelul roşcat cu picioare scurte şi strâmbe, 
urmat îndeaproape de Lizuca, fetiţa cu ,,ochi căprii umbriţi de gene negre’’. 
 Am ascultat explicaţiile ghidului, care m-au purtat în vremuri demult apuse, undeva la graniţa dintre 
istorie şi poveste.  
 Pentru mine, Casa  Sadoveanu este locul unde trecutul se întâlneşte cu prezentul, realitatea cu 
basmul, copilăria cu maturitatea.... 
 
                                                      

                                                       Theodora Paula Ştefănescu, 
                                                        clasa  a IV-a A  

(aspirantă la rolul de membru în colectivul de redacţie) 
 
*Aşa îi spunea poetul Nicolae Labiş lui Sadoveanu. 
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                                      VACANŢĂ DE VIS 
 
 
 

 
 
                 Pot să spun că sunt norocoasă pentru că am avut ocazia şi bucuria de a petrece zile superbe în 
vacanţe de vis. Au fost mai multe în ultimii şase ani, cel puţin cam de-atunci am amintiri, dar aş vrea să vă 
împărtăşesc doar două dintre ele, care mi-au rămas în suflet.                                                                                                                               
                 Prima este de acum trei ani, când, de Crăciun, am mers cu familia în Laponia. Din momentul în 
care am aflat că vom pleca, nu am încetat să mă gândesc cum va fi. Auzisem diferite poveşti despre tărâmul 
lui Moş Crăciun şi sania lui magică şi abia aşteptam să le văd. Am ajuns acolo  după-amiaza, după ora arătată 
de ceas, pentru că era în timpul nopţii polare şi lumina zilei ţinea doar 2-3 ore, în jurul prânzului. Totul în 
jur era alb şi, deşi mă aşteptam la geruri năpraznice, era frig cam ca pe la noi. După ce ne-am cazat şi am 
văzut împrejurimile, am adormit cu gândul la întâlnirea cu Moş Crăciun de a doua zi.  
                 Dimineaţa, odihnită şi nerăbdătoare, am pornit cu întregul grup, spre ferma lui Moş Crăciun, în 
mijlocul unei păduri. Când am intrat în casă, mirosul de turtă dulce cu scorţişoară era îmbietor, iar Doamna 
Crăciun ne-a invitat să intrăm şi să ornăm fursecurile calde care ne aşteptau pe mese. Mai târziu, am plecat 
în plimbare prin pădure, pe o cărare cu brazi care aveau fundiţe - indicatoare. Le-am urmat şi drumul ne-a 
dus la bradul pe care moşul îl pregătise pentru noi. Nu era foarte mare, dar era frumos. L-am luat şi ne-am 
întors din pădure cu el, la casa Moşului. Acolo, împreună cu ceilalţi copii din grup, l-am împodobit în timp ce 
cântam colinde. Deodată ne-a atras atenţia un clinchet de clopoţel. Dinspre pădure venea Moş Crăciun 
însoţit de Rudolf, renul său preferat. Ne-am fotografiat cu ei şi am intrat în camerele Moşului, unde 
scrisorile de la copii aşteptau să fie deschise. Am stat, pe rând fiecare, pe genunchii lui şi emoţia pe care o 
trăiam era imensă. Am plecat de acolo cu sufletul plin de bucurie, pentru că Moş Crăciun chiar există.  
                  
 
 
 

              
 
                                
 

Denisa Mitache, 
clasa a IV-a A 

(aspirantă la un loc de membru în  Colectivul de redacţie) 
 

 
 

 

 
 
 

 
Vasile Lupu, 

clasa a VIII-a C 
 

 

 
 

4 REGULI ALE DESPĂRŢIRILOR 
 
       La vârsta noastră, „prieteniile” nu înseamnă cu adevărat o relaţie şi poate de aceea despărţirile sunt 
foarte frecvente. Totuşi, nu e chiar uşor să te desparţi de persoana alături de care ai petrecut câteva luni 
(poate un an...?) pe care le-ai considerat unice, cu atât mai mult cu cât sentimentele nu s-au răcit încă, iar 
motivele nu au o consistenţă cu adevărat deosebită (decât dacă intervin părinţii, dar asta deja e o 
tragedie!). Oricât de greu ne-ar fi, trebuie să luăm decizia potrivită în funcţie de perspectivele de viitor şi 
nu de impulsurile de moment. Sunt câteva lucruri de care trebuie să ţinem cont, câteva reguli care ne vor 
face viaţa mai uşoară – atât nouă, cât şi celuilalt. Iată patru dintre cele care nu trebuie ignorate, aşa cum u 
reieşit ele în urma întrebărilor celor mai frecvente pe care şi le pun cei aflaţi într-o astfel de situaţie: 
 
Întrebare: Care este cea mai bună cale de a comunica decizia despărţirii: e-mail, SMS, telefon sau faţă în 
faţă? 
Regula: Cea mai simplă cale  nu e totdeauna şi cea mai uşoară, mai ales atunci când e vorba despre decizii cu 
impact major din punct de vedere emoţional. Prin urmare, cea mai bună cale de a comunica decizia ta este 
faţă în faţă, sincer şi fără ocolişuri. 
 
Întrebare: E acceptabil să te desparţi de partener atunci când acesta trece printr-o perioadă mai grea din 
viaţa sa? 
Regula: Depinde... Dacă relaţia te afectează grav, nu ai niciun motiv să rămâi alături de un astfel de om. 
Dacă însă ai avut parte de o poveste frumoasă până la un moment dat şi partenerul se confruntă cu 
adevărat cu probleme serioase, poţi să-i rămâi alături pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a nu pune 
sare pe rană. Nu o fă însă la nesfârşit, e mult mai rău să-i stai alături fără sinceritate, decât să-l părăseşti. 
 
Întrebare: Trebuie să te desparţi întotdeauna „oficial”? 
Regula: Da. E cât se poate de inuman să îţi laşi partenerul să afle de la altcineva că nu îl mai consideri „cel 
ales”. Oricare ar fi motivele despărţirii, trebuie să îi dai tu vestea şi să o faci înainte de a informa pe 
oricine altcineva despre decizia ta. 
 
Întrebare: Vreau să mă despart, dar mai am încă sentimente pentru el/ea. Pot să îi spun acest lucru? 
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mijlocul unei păduri. Când am intrat în casă, mirosul de turtă dulce cu scorţişoară era îmbietor, iar Doamna 
Crăciun ne-a invitat să intrăm şi să ornăm fursecurile calde care ne aşteptau pe mese. Mai târziu, am plecat 
în plimbare prin pădure, pe o cărare cu brazi care aveau fundiţe - indicatoare. Le-am urmat şi drumul ne-a 
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Denisa Mitache, 
clasa a IV-a A 

(aspirantă la un loc de membru în  Colectivul de redacţie) 
 

 
 

 Regula: În niciun caz! Odată ce ai luat decizia de a te despărţi, nu trebuie să îi oferi speranţe deşarte. Nu îi 
vei uşura viaţa cu nimic în cazul în care vei lăsa o portiţă deschisă pentru împăcare, ci mai degrabă îl vei 
împiedica să meargă mai departe. Iar dacă tu însuţi nu eşti hotărât, nu o fă! 
 

 
 
 
                           

                                                                    
 
 
 
 

Sânziana Onofrei, 
Clasa a VII-a C 

 
 
 
CĂRŢI 

 
FILME 
 

                          MUZICĂ                       

1.  Profesorul – John Katzenbach +  
Înainte să adorm – S.J.Watson 

1.  Seventh son 1.   Idina Menzel – Let It Go 

2.  Cititorul de cadavre – Antonio 
Garrido 

2.  Death Note 2. Station 4 – Iubirea ta 

3.  Analistul – John Katzenbach 3.  Interstellar 3. Alex Mica – Save my hart  
4.  Seria Blodlines – Richelle Mead 4.  Dune 4.  Miryam – One Love 
5. Martin Pig: Ultima săptămână 
cu tata – Kevin Brooks 

5.  The Dark Tower 5.  Minola – Fly, Fly, Fly                            

6.  Cianură pentru un surâs – 
Rodica Ojog Braşoveanu 

6.  The Expendables 3 6. SuperChill&Mr. M – România 
noastră 

7.  Cenuşă şi orhidee la New York 
– Vintilă Corbul 

7.  Used Guys 7. IAMAlina – The Kind of Man 

8.  Sunt un evadat -  R. E. Burns 8.  X-Men: Days of Future Past                             8. Mike – După tine 
9.  Fata de hârtie – Guillaume 
Musso 

9.  The Ring 3D                                            9. Sore – Dor să-ţi fie 

10. Gazde – Stephanie Meyer 10. RoboCop 10. Paula Seling & Ovi – Miracle 
 11. Monopoly 11, Dony – Sueno Latino 
 12. Police Academy 8 12. Claydee ft. Ruby – Do It 
 13. The Last Full Measure 13. Edward Maya ft. Yohana – 

Feeling 
 14. Electric God 14. Otilia – Amor Real 
 15. The Legend of Hercules 15. Georgia – Ambition 
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Vasile Lupu, 

clasa a VIII-a C 
 

 

 
 

4 REGULI ALE DESPĂRŢIRILOR 
 
       La vârsta noastră, „prieteniile” nu înseamnă cu adevărat o relaţie şi poate de aceea despărţirile sunt 
foarte frecvente. Totuşi, nu e chiar uşor să te desparţi de persoana alături de care ai petrecut câteva luni 
(poate un an...?) pe care le-ai considerat unice, cu atât mai mult cu cât sentimentele nu s-au răcit încă, iar 
motivele nu au o consistenţă cu adevărat deosebită (decât dacă intervin părinţii, dar asta deja e o 
tragedie!). Oricât de greu ne-ar fi, trebuie să luăm decizia potrivită în funcţie de perspectivele de viitor şi 
nu de impulsurile de moment. Sunt câteva lucruri de care trebuie să ţinem cont, câteva reguli care ne vor 
face viaţa mai uşoară – atât nouă, cât şi celuilalt. Iată patru dintre cele care nu trebuie ignorate, aşa cum u 
reieşit ele în urma întrebărilor celor mai frecvente pe care şi le pun cei aflaţi într-o astfel de situaţie: 
 
Întrebare: Care este cea mai bună cale de a comunica decizia despărţirii: e-mail, SMS, telefon sau faţă în 
faţă? 
Regula: Cea mai simplă cale  nu e totdeauna şi cea mai uşoară, mai ales atunci când e vorba despre decizii cu 
impact major din punct de vedere emoţional. Prin urmare, cea mai bună cale de a comunica decizia ta este 
faţă în faţă, sincer şi fără ocolişuri. 
 
Întrebare: E acceptabil să te desparţi de partener atunci când acesta trece printr-o perioadă mai grea din 
viaţa sa? 
Regula: Depinde... Dacă relaţia te afectează grav, nu ai niciun motiv să rămâi alături de un astfel de om. 
Dacă însă ai avut parte de o poveste frumoasă până la un moment dat şi partenerul se confruntă cu 
adevărat cu probleme serioase, poţi să-i rămâi alături pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a nu pune 
sare pe rană. Nu o fă însă la nesfârşit, e mult mai rău să-i stai alături fără sinceritate, decât să-l părăseşti. 
 
Întrebare: Trebuie să te desparţi întotdeauna „oficial”? 
Regula: Da. E cât se poate de inuman să îţi laşi partenerul să afle de la altcineva că nu îl mai consideri „cel 
ales”. Oricare ar fi motivele despărţirii, trebuie să îi dai tu vestea şi să o faci înainte de a informa pe 
oricine altcineva despre decizia ta. 
 
Întrebare: Vreau să mă despart, dar mai am încă sentimente pentru el/ea. Pot să îi spun acest lucru? 
Regula: În niciun caz! Odată ce ai luat decizia de a te despărţi, nu trebuie să îi oferi speranţe deşarte. Nu îi 
vei uşura viaţa cu nimic în cazul în care vei lăsa o portiţă deschisă pentru împăcare, ci mai degrabă îl vei 
împiedica să meargă mai departe. Iar dacă tu însuţi nu eşti hotărât, nu o fă! 
 

 
 
 
                           

                                                                    
 
 
 
 

Sânziana Onofrei, 
Clasa a VII-a C 

 
 
 
CĂRŢI 

 
FILME 
 

                          MUZICĂ                       

1.  Profesorul – John Katzenbach +  
Înainte să adorm – S.J.Watson 

1.  Seventh son 1.   Idina Menzel – Let It Go 

2.  Cititorul de cadavre – Antonio 
Garrido 

2.  Death Note 2. Station 4 – Iubirea ta 

3.  Analistul – John Katzenbach 3.  Interstellar 3. Alex Mica – Save my hart  
4.  Seria Blodlines – Richelle Mead 4.  Dune 4.  Miryam – One Love 
5. Martin Pig: Ultima săptămână 
cu tata – Kevin Brooks 

5.  The Dark Tower 5.  Minola – Fly, Fly, Fly                            

6.  Cianură pentru un surâs – 
Rodica Ojog Braşoveanu 

6.  The Expendables 3 6. SuperChill&Mr. M – România 
noastră 

7.  Cenuşă şi orhidee la New York 
– Vintilă Corbul 

7.  Used Guys 7. IAMAlina – The Kind of Man 

8.  Sunt un evadat -  R. E. Burns 8.  X-Men: Days of Future Past                             8. Mike – După tine 
9.  Fata de hârtie – Guillaume 
Musso 

9.  The Ring 3D                                            9. Sore – Dor să-ţi fie 

10. Gazde – Stephanie Meyer 10. RoboCop 10. Paula Seling & Ovi – Miracle 
 11. Monopoly 11, Dony – Sueno Latino 
 12. Police Academy 8 12. Claydee ft. Ruby – Do It 
 13. The Last Full Measure 13. Edward Maya ft. Yohana – 

Feeling 
 14. Electric God 14. Otilia – Amor Real 
 15. The Legend of Hercules 15. Georgia – Ambition 
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Regula: În niciun caz! Odată ce ai luat decizia de a te despărţi, nu trebuie să îi oferi speranţe deşarte. Nu îi 
vei uşura viaţa cu nimic în cazul în care vei lăsa o portiţă deschisă pentru împăcare, ci mai degrabă îl vei 
împiedica să meargă mai departe. Iar dacă tu însuţi nu eşti hotărât, nu o fă! 
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5.  The Dark Tower 5.  Minola – Fly, Fly, Fly                            

6.  Cianură pentru un surâs – 
Rodica Ojog Braşoveanu 

6.  The Expendables 3 6. SuperChill&Mr. M – România 
noastră 

7.  Cenuşă şi orhidee la New York 
– Vintilă Corbul 

7.  Used Guys 7. IAMAlina – The Kind of Man 

8.  Sunt un evadat -  R. E. Burns 8.  X-Men: Days of Future Past                             8. Mike – După tine 
9.  Fata de hârtie – Guillaume 
Musso 

9.  The Ring 3D                                            9. Sore – Dor să-ţi fie 

10. Gazde – Stephanie Meyer 10. RoboCop 10. Paula Seling & Ovi – Miracle 
 11. Monopoly 11, Dony – Sueno Latino 
 12. Police Academy 8 12. Claydee ft. Ruby – Do It 
 13. The Last Full Measure 13. Edward Maya ft. Yohana – 

Feeling 
 14. Electric God 14. Otilia – Amor Real 
 15. The Legend of Hercules 15. Georgia – Ambition 
   

Regula: În niciun caz! Odată ce ai luat decizia de a te despărţi, nu trebuie să îi oferi speranţe deşarte. Nu îi 
vei uşura viaţa cu nimic în cazul în care vei lăsa o portiţă deschisă pentru împăcare, ci mai degrabă îl vei 
împiedica să meargă mai departe. Iar dacă tu însuţi nu eşti hotărât, nu o fă! 
 

 
 
 
                           

                                                                    
 
 
 
 

Sânziana Onofrei, 
Clasa a VII-a C 
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5. Martin Pig: Ultima săptămână 
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5.  The Dark Tower 5.  Minola – Fly, Fly, Fly                            
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Rodica Ojog Braşoveanu 

6.  The Expendables 3 6. SuperChill&Mr. M – România 
noastră 

7.  Cenuşă şi orhidee la New York 
– Vintilă Corbul 

7.  Used Guys 7. IAMAlina – The Kind of Man 

8.  Sunt un evadat -  R. E. Burns 8.  X-Men: Days of Future Past                             8. Mike – După tine 
9.  Fata de hârtie – Guillaume 
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Bianca Epure, 
clasa a VII-a B 

       CUM PURTĂM DIFERITE TIPURI DE JEANS? 
 
         Jeanşii skiny cu talie înaltă pot fi purtaţi în combinaţie perfectă cu tricotaje multicolore de inspiraţie 
scandinavă, desigur XXL, cu diverse piese retro: o cămaşă cu guler ascuţit sau un pulover cu guler. 
         Jeanşii cu croiala uşor masculină devin un must have pentru iarnă, stilizaţi cu manşete şi purtaţi cu 
botine sau cu pantofi fără toc. 
         Jeanşii pot fi combinaţi cu dantelă, stilizată cu piele, blană sau tricotaje.  E perfectă combinaţia 
dantelă albă sau neagră cu jeanşi stilizaţi cu rupturi şi încălţăminte cu toc înalt. Ai mare grijă la bijutierii! 
         Poţi combina jeanşii tăi preferaţi cu o jachetă inedită de piele sau blană ( poate fi şi ecologică) sau cu 
un palton într-o culoare aprinsă, eventual cu animal-print. Un astfel de palton, fie el cu guler tunică, guler 
ascuţit sau supradimensionat, încins sau nu în talie cu o curea trăznită, este incredibil de elegant, la fel ca 
jeanţii tăi! 
         Şi acum un pont pentru ţinutele de iarnă include două jachete de primăvară frumuşel suprapuse într-
un look casual cu jeanşi skinay. Alege o jachetă din denim şi un palton maro caramel pentru o apariţie 
extrem de stilată. 
          
 
 

 
 
 
CULORI... 
Care este culoarea ta preferată? Culorile dezvăluie multe despre personalitatea ta, despre aspectele 
pozitive, dar şi negative. Deci... 
 ROŞU: eşti impulsivă şi îţi place să fii în centrul atenţiei; eşti neliniştită şi nu îi asculţi întotdeauna pe 

ceilalţi. 
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 GALBEN: eşti optimistă şi de încredere; eşti nerăbdătoare şi nu ştii să pierzi. 
 ROZ: eşti grijulie şi romantică; ai tendinţa de a-ţi ascunde sentimentele. 
 MARO: eşti loială şi nu îţi place să complici lucrurile;  încearcă să fii mai impulsivă. 
 PORTOCALIU: eşti plină de energie şi îţi place aventura; ai toane. 
 MOV: eşti creativă şi fermecătoare; e greu ca cineva să te cunoască în profunzime. 
 VERDE: eşti calmă, liniştită, răbdătoare; nu îţi place să rişti. 
 ALBASTRU: eşti răbdătoare; nu eşti totdeauna realistă. 
 NEGRU: eşti serioasă şi misterioasă; uneori eşti părea egoistă. 
 
NUMĂRUL TĂU NOROCOS 
Iată un mod amuzant de a afla care este numărul tău norocos. Ia o foaie de hârtie şi urmează aceste 
instrucţiuni: 
 Scrie-ţi vârsta. 
 Adaugă numărul de inele/podoabe pe care le porţi astăzi. 
 Scade numărul de fraţi sau surori. 
 Adaugă numărul pe care îl porţi la pantofi. 
 Împarte la doi. 
 Adaugă numărul de litere din prenumele tău. 
 Scade ultima cifră din numărul tău de telefon. 
 Dacă ai obţinut un număr negativ, transformă-l în unul pozitiv. 
 Dacă numărul este format din două cifre, adună-le. Astfel, ai obţinut numărul tău norocos! 

 
 

Bianca  Mărian, 
clasa a VIII-a B 

 

CUM AM ÎNVĂŢAT SĂ PUN VIRGULELE 
 
       Trebuie să recunoaşteţi că multora dinte voi, virgulele vă dau bătăi de cap. Şi având în vedere că 
punctuaţia se evaluează la examenele naţionale cu 2 punte (20 de sutimi din notă), sunteţi îngrijoraţi ce e 
de făcut. Oricât ne-am strădui noi, profesorii voştri, unii tot nu înţeleg ce e cu virgulele astea. 
       Să vă spun cinstit, nici eu , prin clasele primare, nu pricepeam ce importanţă are dacă le pun sau nu. 
Atunci, bunica mea, care fusese învăţătoare, mi-a spus o poveste: 
      A fost odată un împărat care a avut de judecat o pricină cu un boier. A trimis verdictul scris sub forma 
aceasta: Să se ierte nu se poate să se condamne la moarte !  
       Cei care trebuiau să execute sentinţa nu au înţeles ce trebuie să facă. Voi vedeţi de ce? Fiindcă lipsea 
o virgulă! Dacă  ea ar fi fost pusă după „Să se ierte”, omul scăpa cu viaţă, fiindcă „Nu se poate să se 
condamne la moarte”. Dacă ar fi fost pusă după  „NU se poate”, omul şi-ar fi pierdut viaţa, fiindcă „Să se 
ierte nu se poate !” 
       Deci: aveţi grijă unde puneţi virgulele, fiindcă, ori omorâţi un om nevinovat, ori scăpaţi de pedeapsă un 
criminal! 

Profesor  Cristina Stoleriu 
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         În acest număr, ne-am gândit să o dăm pe bucătărie, mai ales băieţii. Iată deci două reţete de 
prăjituri, verificate de doi dintre colegii din clasa a VII-a C: 
 
Sebastian Matei ne propune TORTUL LINZER 
 
       Este cunoscut drept cel mai vechi tort din lume şi poartă acest nume încă din 1696. Nu se va şti, poate, 
niciodată, cine l-a inventat sau cine i-a dat acest nume şi de ce. Reţeta s-a păstrat totuşi într-o carte veche 
se peste 300 de ani. Reţeta este simplă şi, în ziua de azi, pare mai mult o tartă. Totuşi, cu puţină imaginaţie, 
îl putem transforma în ceva mult mai fastuos. Deci:  
 
Ingrediente: 
 
 150 grame făină; 
 100 grame unt; 
 100 grame migdale tocate; 
 150 grame zahăr; 
 2 ouă; 
 1 lămâie; 
 2 cuişoare măcinate; 
 50 grame nuci tocate; 
 esenţă de vanilie; 
 ½ linguriţă scorţişoară; 
 1 ceaşcă gem de afine (sau alte fructe, după gust); 
 1 plic de zahăr vanilat; 
 puţină sare. 
 
Modul de preparare: 
 
       Făina se freacă bine cu untul călduţ, apoi se adaugă zahărul, 1 ou, scorţişoara, cuişoarele, migdalele, 
esenţa de vanilie, sarea şi zeama de lămâie. Se frământă o cocă care se împarte în două şi se lasă la rece 30 
de minute. 
 
       Se ia o formă de tartă mare, se unge cu unt. Jumătate din cocă se pune în tavă, iar deasupra se întinde 
un strat gros de gem. Din cealaltă jumătate de cocă se taie fâşii de 1-2 cm lăţime şi se fac zăbrele care se 
pun peste gem.  Câteva fâşii se pun pe margine, de jur împrejur. Se ung zăbrelele cu ou bătut şi se presară 
deasupra migdale şi nuci. 
 
       Se dă la cuptor şi se coace la temperatură medie timp de aproximativ o oră. Se serveşte rece, cu zahăr 
pudră deasupra. 
 
 
Alexandru Răileanu ne învaţă cum să pregătim ECLER CU CREMĂ DE VANILIE: 
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Ingrediente: 
 
Pentru aluat: 
 100 ml apă; 
 100 grame făină; 
 50 grame ulei; 
 2 grame sare; 
 3 ouă 
 
Pentru cremă: 
 2 gălbenuşuri; 
 un ou întreg; 
 100 grame zahăr; 
 75 grame făină; 
 500 ml. lapte. 
 
 
Modul de preparare: 
 
Aluatul 
       În apa care clocoteşte se pun deodată făina, uleiul şi sarea.  Se amestecă cu o lingură de lemn până se 
obţine un aluat legat, care se desprinde singur de pe lingură. Se lasă în repaus 5 minute, după care se 
adaugă ouăle, pe rând, câte unul, amestecând mereu.  
       Se tapetează o tavă cu făină şi se toarnă cu cornetul sau cu o pungă tăiată la vârf mici suluri de aluat 
de 5-7 cm. Se coc la foc domol până sunt aurii. 
 
Crema 
       Gălbenuşurile se freacă spumă cu 74 de grame de zahăr, se adaugă făina, apoi laptele rece şi se fierbe 
până când compoziţia capătă consistenţă. (un secret: fierbeţi orice cremă în oala specială pentru fiert 
laptele!). Separat se bate albuşul de ou spumă, îndulcit cu restul de zahăr şi se amestecă uşor cu crema 
fiartă. Se dă la rece, apoi se umplu eclerele. Se glazurează cu ciocolată topită. 

 POFTĂ BUNĂ! 
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Claudiu Zamfir, clasa a VII-a B 

Campionatul Mondial de Fotbal 2014 a fost cea de-a XX -a ediţie a Campionatului Mondial de Fotbal, care 
a avut loc în Brazilia, între 12 iunie şi 13 iulie 2014 (32 de zile) . 

Echipele naţionale a 31 de ţări au trecut prin campania de calificare care a început în iunie 2011 pentru a 
participa alături de Brazilia la turneul final. Un total de 64 de meciuri s-au jucat în 12 oraşe din Brazilia.  
Aceasta este a doua oară când Brazilia a găzduit acest eveniment, prima ediţie găzduită de această ţară 
având loc în 1950. Brazilia a devenit cea de-a cincea ţară care a găzduit pentru a doua oară Campionatul 
Mondial de Fotbal, după Mexic, Italia, Franţa şi Germania. A fost pentru prima dată când Campionatul 
Mondial a fost ţinut în America de Sud după Campionatul Mondial de Fotbal din 1978 din Argentina, şi al 
cincilea la general. De asemenea, a fost pentru prima dată când două Campionate Mondiale consecutive au 
loc în afara Europei şi prima dată când două Campionate Mondiale consecutive sunt ţinute în Emisfera sudică  
(Campionatul Mondial de Fotbal din 2010 s-a desfăşurat în Africa de Sud). 

Toate campioanele mondiale din istoria turneului au fost prezente la acest Campionat Mondial – Argentina, 
Anglia, Brazilia, Franţa, Germania, Italia, Spania şi Uruguay – s-au calificat pentru acest turneu. Campioana 
en-titre, Spania, a fost eliminată în faza grupelor, la fel ca Anglia şi Italia. Uruguay a fost eliminată în 
optimile de finală, iar Franţa în sferturi. Gazda, Brazilia, a fost eliminată în semifinale, ceea ce a însemnat 
că titlul s-a decis între cele două foste campioane, Argentina şi Germania. Toate cele şapte turnee susţinute 
anterior în America (patru în America de Sud şi trei în America de Nord) au fost câştigate de echipele din 
America de Sud.  

În calitate de  campioană, Germania s-a calificat pentru Cupa Confederaţiilor FIFA 2017. Pe timpul acestui 
Campionat Mondial, festivităţile dedicate fanilor au primit peste 5 milioane de oameni, iar Brazilia a primit 
peste 1 milion de străini, aceştia făcând parte din peste 202 de ţări.[ 
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Mingea oficială a fost Adidas Brazuca. Această minge nouă a crescut în consistenţă şi în aerodinamică faţă 
de predecesoarele ei. Procesul de fabricaţie a durat peste doi ani. Conform specificaţiilor oficiale, Brazuca 
are un procent de absorbţie al apei de 0,2%, cântăreşte 437 de grame şi are o circumferinţă de 69 cm, 
fiind alcătuită din trei elemente: camera, scheletul şi structura externă formată din şase bucăţi identice 
lipite termic. 

Calificarea: alocarea locurilor pentru turneul final s-a efectuat pe 3 martie 2011; tragerea la sorţi pentru 
calificări a avut loc în Rio de Janeiro, pe 30 iulie 2011. Ca echipăgazdă, Brazilia s-a calificat automat în 
turneul final. 

Două sute din cele 208 echipe naţionale de fotbal afiliate FIFA au participat în faza calificărilor, care s-a 
desfăşurat între 15 iunie 2011 şi 20 noiembrie 2013. 24 din cele 32 de echipe calificate la turneul final au 
fost prezente şi la ediţia anterioară. Unica debutantă a fost Bosnia şi Herţegovina, care s-a calificat 
pentru prima dată ca ţară independentă. Columbia s-a calificat după 16 ani de absenţă, iar Rusia şi Belgia 
după 12 ani. Cea mai bine clasată echipă absentă de la turneu a fost Ucraina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
După cum ţi-am promis, continuă prezentarea zodiacului mayaş. Deci: 
 
TURCOAZ (02.02. – 21.02.): Persoanele născute în această perioadă au o fire conciliantă, sunt înţelegători 
şi binevoitori faţă de ceilalţi. Sunt oameni foarte sensibili şi, din această cauză, le este destul de greu să-şi 
arate sentimentele în faţa celorlalţi. Sunt buni prieteni şi sfătuitori. Familia turcoaz îşi iubeşte mult copiii. 
 
ONIX (22.02. – 13.03.): Despre persoanele patronate de onix se spune că rareori au un temperament 
coleric. Le lipseşte voinţa, dar au deseori idealuri vesele. Viaţa lor interioară bogată în visuri poate fi un 
impediment în realizarea concretă a planurilor. Se simt bine în prezenţa celor cu o personalitate puternică. 
Ca să arate ce pot, trebuie împinşi de la spate. Au o memorie bună şi sunt înzestraţi cu abilităţi muzicale. 
 
DIAMANT (14.03. – 02.04.): Aceste diamante se aseamănă cu oamenii dotaţi cu o voinţă de fier, energici şi 
muncitori. În general, au succes, însă uneori îşi risipesc energia încercând să rezolve prea multe probleme 
deodată. Sunt supărăcioşi şi se ceartă mai tot timpul. 
 
RUBIN (03.04. – 22.04.): Nativii au o personalitate puternică şi se simt foarte bine în rolul de conducători. 
Sunt încăpăţânaţi, practici, economi şi se descurcă bine în rezolvarea problemelor casnice. Îşi aleg 
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După cum ţi-am promis, continuă prezentarea zodiacului mayaş. Deci: 
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ONIX (22.02. – 13.03.): Despre persoanele patronate de onix se spune că rareori au un temperament 
coleric. Le lipseşte voinţa, dar au deseori idealuri vesele. Viaţa lor interioară bogată în visuri poate fi un 
impediment în realizarea concretă a planurilor. Se simt bine în prezenţa celor cu o personalitate puternică. 
Ca să arate ce pot, trebuie împinşi de la spate. Au o memorie bună şi sunt înzestraţi cu abilităţi muzicale. 
 
DIAMANT (14.03. – 02.04.): Aceste diamante se aseamănă cu oamenii dotaţi cu o voinţă de fier, energici şi 
muncitori. În general, au succes, însă uneori îşi risipesc energia încercând să rezolve prea multe probleme 
deodată. Sunt supărăcioşi şi se ceartă mai tot timpul. 
 
RUBIN (03.04. – 22.04.): Nativii au o personalitate puternică şi se simt foarte bine în rolul de conducători. 
Sunt încăpăţânaţi, practici, economi şi se descurcă bine în rezolvarea problemelor casnice. Îşi aleg 
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parteneri care le seamănă şi cu care, de cele mai multe ori rivalizează. Îşi iubesc copiii, dar sunt pretenţioşi 
cu ei, fiindcă se aşteaptă la rezultate spectaculoase. (Când ziceai că s-au născut părinţii tăi…?) 
 
SAFIR (23.04. – 12.05.): Sunt raţionali, prudenţi şi ştiu să se descurce în viaţă. Sunt muncitori şi rezistenţi. 
Acordă o mare atenţie problemelor materiale. Se gândesc foarte bine înaintea fiecărui pas. Încearcă să 
ofere celor apropiaţi siguranţă materială. Le place să mănânce foarte bine. 
 
AGAT (13.05. – 01.06.): Cei născuţi în primele 10 zile sunt muncitori şi rezistenţi, ceilalţi sunt nesăbuiţi, 
schimbători şi nu-i interesează părerea altora. În copilărie au probleme cu învăţătura. (Scrie în stele…). 
Atuurile lor: inteligenţa şi talentele artistice. Fidelitatea şi stabilitatea nu se numără printre calităţi. 
 
CALCEDONIU (02.06. – 21.06.): Nu-i interesează problemele pământeşti, vor să rezolve 
probleme…”adevărate”! Îşi caută îndrumători spirituali. Nu caută banii sau situaţia socială, doar înţelegerea. 
Nu sunt fideli, vor să fie independenţi cu orice preţ. 
 
SELENIT (22.06. -11.07): Sunt persoane comode. Apreciază tactul şi bunele maniere. Duc o viaţă liberă, 
sunt sensibili şi nu-şi găsesc uşor un partener. Se poate conta pe loialitatea şi devotamentul lor. Nu le plac 
schimbările. 
 
SMARALD (12.07.- 31.07.): Tinereţea este o perioadă grea pentru nativi. Au parte de o şcoală a vieţii dură, 
dar înţeleg lecţiile primite şi se maturizează repede. Sunt inteligenţi şi dinamici. În timp, toţi au succes în 
carieră şi în dragoste. 
 
TOPAZ (01.08. – 20.08.): Sunt persoane vesele, pline de viaţă şi prietenoase. Uneori sunt impulsivi, dar 
supărarea nu ţine mult. Sunt eleganţi, le plac confortul şi complimentele. Sunt foarte ambiţioşi. 
 
JAD (21.08. – 29.09.): Vor avea succes în viaţa privată şi în carieră, fiindcă ştiu să profite de ocazii şi 
acţionează cu diplomaţie. Copiii jad sunt neastâmpăraţi, dar se descurcă bine la şcoală. Îşi aleg parteneri 
care se deosebesc de cei din mediul lor. 
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CUPRINS 
 
 

Nimeni nu-i profet în ţara lui  

Vocea elevului   

Jurnal şcolar   

Pasiuni şi pasionaţi  

Doctor SMS  

League of PC  

Prieteni fără grai  

Nume noi pentru voi  

Lecţia de romantism  

Top SMS  

Moda şi noi  

Distrează-te  

Cum se face?  

SMS sportiv  

Afla-ţi viitorul cu  Cezar  
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