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O ELEVĂ DE NOTA ZECE 
 

      Bună, Anamaria! Fiind o elevă model, am dori să ne împărtăşeşti câteva dintre secretele 

tale, spre exemplu: 

          1. Cum reuşeşti să te menţii la aceste standarde înalte? 

     Burnar Anamaria: Bună! În primul rând prin foarte multă muncă: învăţând zilnic şi lu-

crând în plus. Doar aşa poţi ajunge la performanţă. 

         2. De la ce vârstă ai început să  îndrăgeşti învăţătura? 

  B.A.: Încă de la 6 ani, când părinţii mei mi-au insuflat pentru prima dată dorinţa de a în-

văţa. 

           3. Care sunt rezultatele tale în ultimii 4 ani ? La ce concursuri ai participat? 

      B.A: Am participat în fiecare an la olimpiada de limba română, la concursul ,,+/- Poezie” etapa jude-

ţeană unde am luat cel mai mare punctaj, la concursuri de matematică şi Năstasescu limba romană şi engleză, iar 

anul acesta la olimpiada de limba română am reuşit să mă clasez pe locul al doilea.          

  4. Care sunt materiile tale preferate? 
   B.A: Materiile mele preferate sunt limba română, istoria, matematica şi engleza. 

         5. Ce părere au părinţii tăi de rezultatele la învăţătură? 
      B.A: Bineînţeles că sunt foarte mândri de mine, ştiu că pot conta pe ei  în orice situaţie, deoarece mă 

încurajează mereu. 

         6. Ce preocupări ai ? Cum îţi petreci petreci timpul liber? 

         B.A: Ca orice adolescentă majoritatea timpului mi-o petrec vizionând filme, însă una dintre pasiunile 

mele rămâne lectura. 

         7. Ce liceu vrei să urmezi ? Ce profil ? 

         B.A: Mi-aş dori să urmez Colegiul Naţional Dragoş Vodă, profilul Matematică-

Informatică  

          8. Cum te vezi peste 10 ani? 

        B.A: Ca job, contabil la o firmă din afara ţării. 

    Mulţumim pentru acest interviu şi îţi dorim multă baftă la examene! 

      

     Chirai Andreea, Trifoi Camelia,  clasa a VIII - a A 

   La doar 8 ani,  Grigor Mihai, a câştigat multe 

premii şi diplome atât la şah cât şi în alte domenii. Să 

vedem care sunt acestea. 

     Î :  Salut Mihai, cititorii revistei  Zbor de fluturi 

sunt curioşi să afle de când practici acest sport ? 

   G.M. :  Salut, eu am început acest sport de aproape 2 

ani şi jumătate, fiind o pasiune învăţată de la bunici. 

     Î: Cine te-a îndrumat să faci acest sport în  

continuare? 

   G.M. : Ei bine,  părintii m-au îndrumat să practic şah, 

ajutat de antrenorul  Ioan Costiuc cu care mă antrenez 

zilnic câte două ore. Împreună cu acesta am obţinut 8 

medalii şi 3 cupe : “Cupa Ronişoara”, Cupa “Igniş 

2012”, Cupa “ Izvoarele Barcăului”, Cupa “Memorial 

Albiciuc”, Cupa “Ronişoara” locul I , Cupa “Iza” locul I, 

Cupa “ Huţulii” locul I şi m-am calificat la Finala 

Campionatului Naţional de Şah de la Căciulata. 

     Î: Ce alte pasiuni mai ai? 

G.M. :  Îmi place baschetul, înotul, iar la pian am 

câştigat mai multe premii printre care şi Concursul 

Naţional “ Sigismund Toduţa” ediţia XXIX-a unde am 

luat Premiul Special, Concursul Internaţional de 

Interpretare Instrumentală – Premiul I , Festivalul  “Pro- 

Piano” ediţia V- Diploma de merit, Concursul 

Internaţional de Interpretare Instrumentală – Premiul 

Special, Festivalul pentru preşcolari ediţia IX – Locul I şi 

festivalul “ Pro-Piano” ediţia VI – Premiul de excelenţă. 

      

 Î : Am auzit că eşti bun şi 

la şcoală, care este 

materia ta preferată şi la 

ce concursuri ai 

participat? 

   G.M. :  Da, aşa este. Îmi 

place limba română, dar în 

special matematica, materia 

la care am participat la 

concursul „Cănguraşul”. 

      Î : Cu cine îţi place să 

joci şah în timpul liber? 

   G.M. : La şcoală mă joc 

cu doi colegi de clasă, iar 

acasă îmi place să joc cu 

bunicii şi cu sora mea mai mică, de doar 5 ani. 

      Î : Ce ai dori să le transmiţi cititorilor revistei 

Zbor de fluturi? 

   G.M : Aş dori să le transmit  să nu renunţe la visele lor 

pentru că le pot realiza prin multă muncă.   

                  Nemeş Antonia, Ilieş Anca, clasa a VIII-a A 

  

  

  

  

    Muncă şi talent - reţeta succesului 
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 Ambiţie şi dăruire 

  
  Biro Daniel Iuliu, un copil care mărturiseşte  că vine la şcoală cu plăcere. Acum este elev în clasa  

a IV-a C. Deocamdată este pasionat de geografie, matematică şi engleză. Când l-am întrebat despre viitor, 

cum va fi la gimnaziu, mi-a răspuns că abia aşteaptă orele de fizică şi de chimie. Îi place să citească  cărţi 

de aventură, captivându-l tot ce  are  iz de mister şi legendă. 

Face dans de 3 ori pe săptămână cu doamna Cristina Kovi. Înaintea unui concurs important face în 

fiecare zi 2-3 ore de dans. Ştie că doar prin muncă reuşeşti să obţii ceva în viaţă. A reuşit să câştige 

medalii la concursuri de matematică, de engleză, de  limba română şi de dans. La olimpiada de mate-

matică s-a calificat la faza judeţeana  împreună cu alţi 10   elevi din clasele a IV-a unde a obţinut un 

punctaj foarte bun. Acum se pregăteşte pentru primul examen im-

portant din viata: examenul de limba engleză de la sfârşitul acestui 

an şcolar. 

Îi dorim mult succes! 

                                                                                                                   

                                      Prof. Bodnariuc Dorina 

Să facem ceva pentru noi înşine! 

  
Prietene elev,  

 

               Pornind de la tematica vastă a acestui număr al revistei - Planeta albastră, casa 

noastră – aş sublinia importanţa capitală a acţiunilor noastre asupra salvării Terrei, însă 

pentru a putea salva mediul exterior, totul porneşte din interior. Fiecare dintre noi este 

direct responsabil pentru viaţa lui şi conştient sau nu, pentru vieţile celor din jur. Poate te 

întrebi, prietene elev, care este rolul exclamaţiei retorice din debutul acestui text... De 

multe ori chiar tu îţi pui întrebari sau ne adresezi nouă profesorilor întrebări pentru a afla 

care este rolul şcolii în viaţa ta, dacă te motivează, dacă îţi oferă un scop în sine, o per-

spectivă de viitor sau... dacă te modelează ca individualitate... 

Aş începe prin a spune că şcoala capătă un rol esenţial în viaţa ta şi te desăvârşeşte ca fiinţă umană. Creându-ţi încă de pe băncile 

acestei şcoli condiţiile necesare pentru şansa unui viitor mai bun vei contribui eficient la realizarea proprie, la satisfacţia ta per-

sonală, la mulţumirea familiei, dascălilor care te-au îndrumat, a comunităţii din care faci parte, poate, chiar a ţării şi, de ce nu, a 

planetei noastre, prin transmiterea unei atitudini pozitive, a unor principii solide care stau la baza unei vieţi cumpătate. Doar un 

nivel de aspiraţie ridicat te va duce spre realizarea progreselor intelectuale şi autodepăşirea evidentă. Dorinţa de a cunoaşte, 

dorinţa de a-ţi desăvârşi personalitatea încălzeşte zidurile groase şi reci ale unei şcoli şi se întrepătrunde cu propria ta existenţă. 

Şansa reuşitei tale educaţionale o poţi găsi doar în propriile tale resurse, în vorbele cu tâlc rostite de dascălii care îţi vor binele 

sau în valorile subliminale încorporate pe parcursul anilor. 

Din păcate, nu există o formulă magică menită să te propulseze într-un viitor ideal: „viaţa este un examen fără niciun 

răspuns corect.”( Irvin D. Yalom); totul presupune o muncă asiduă pentru a-ţi perfecţiona abilităţile, pentru a deveni o persoană 

competentă. Cu toate că la ora actuală, motivaţia ta pentru şcoală, pentru educaţie este în cel mai fericit caz una slab conturată, 

chiar dacă te afli prizonier într-un labirint complicat, acesta este şi incitant, deoarece îţi propune un model, te ajută să descoperi 

şi să te descoperi, îţi pune la încercare calităţile, priceperea şi îndemânarea de a trece cu bine peste orice etapă a vieţii. Fronda 

adolescentină uneori te stăpâneşte atât de mult încât nu realizezi că timpul din clepsidră se scurge încet dar sigur şi te trezeşti 

(Dacă te trezeşti!) mult prea târziu. Interesele tale se învârt în jurul şcolii. Aici, an de an, zi de zi, ajungi să cunoşti semnificaţia 

prieteniei, a integrării într-un colectiv, ajungi să fii competitiv, să recunoşti şi să apreciezi valori, luându-le conştient sau nu, 

drept exemple de viaţă sau veritabile modele pe care le urmezi. Tot în acest spaţiu al deschiderii spre lume, uneori al recluziunii, 

înveţi să iubeşti oamenii aflaţi în slujba ta - profesorii ori, poate, înveţi să le porţi pică, din convingerea că ei sunt responsabili de 

micile tale eşecuri în procesul de învăţare. Nu te lăsa intimidat de greutăţile întâmpinate, nu intra în declin şi profită de  fiecare 

clipă petrecută în această şcoală, deoarece prin muncă şi efort susţinut îţi clădeşti viitorul şi ai şansa succesului.  

Aşadar, nu uita, preţuieşte şcoala, deoarece este a doua ta casă iar profesorii şi colegii sunt a doua ta familie şi cu toate 

că uneori ţi se va părea o muncă de Sisif, aminteşte-şi mereu că NIMIC NU ESTE IMPOSIBIL. Prietene elev, te apreciem cu 

bune cu rele, cu sentimentele şi trăirile tale contradictorii, uneori destinate nouă, deoarece ştim şi, cu siguranţă, dacă nu acum, 

mai târziu vei realiza şi tu, că învăţătura noastră sedimentează bazele evoluţiei tale şi că, peste ani, ne vom întâlni cu un „ om 

mare”.  

                      Prof. Liliana Borodi 
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    Proiecte şi activităţi 
Un dar din sufet 

 În luna decembrie s-au derulat în cadrul şcolii noastre o serie de 

activităţi cu scop caritabil  coordonate de prof. Mariana Şuştic, prof. Laura 

Simion, prof. Neli Ardelean Şiman, prof. Liliana Puţ şi prof. Lia Bârlea sub 

genericul Un dar din suflet. Elevii şcolii au contribuit  donând hăinuţe şi 

bani din care s-au cumparat alimente (zahăr, ulei, faină) pentru familii 

aflate în dificultate.  Fiindcă de Crăciun am reuşit să aducem un zâmbet pe 

chipul acestor oameni, acţiunea s-a derulat din nou în lunile martie - aprilie. 

  Să dăruim împreună cât mai multe zâmbete ! 

Carmen Ţifrac, clasa a VII – a A 

MĂRŢIŞOR PENTRU MAMA 

    8 Martie reprezintă întotdeauna  ocazia de a ne exprima 

dragostea şi recunoştinţa faţă de cea care ne-a dat viaţă şi care ne-a 

îndrumat primii paşi în viaţă: MAMA. 

     Elevii claselor V-VIII îndrumaţi de prof. Claudia  

Tifenbacher, Adriana Mihai, Laura Simion, Lucreţia Herşcovici şi  

Neli Ardelean Şiman au derulat cu acest prilej un proiect intitu-

lat ,,Mărţişor pentru mama”.  

 În cadrul acestui proiect elevii au prezentat cu dăruire un 

program artistic în care au împletit cântece şi poezii dedicate ma-

melor din lumea întreagă.  

 Reprezentanţi din toate clasele s-au unit pentru a-şi exprima 

sentimentele într-o activitate - concurs: 

 

au evidenţiat chipul mamei în literatura română; 

au creat versuri şi ghicitori despre mama; 

au schiţat portretul mamei în lucrări artistico-plastice; 

au evocat chipul mamei prin metoda blazonului; 

au prezentat diverse aforisme care au surprins unicitatea mamei; 

au interpretat cântece dedicate mamei.  

 De asemenea, a avut loc un concurs ,,Mama mea e numai una ’’ în care elevii au realizat prezentări Power Point, 

reale colaje ce au îmbinat armonios cuvântul, tehnica, culoarea, sunetul şi sensibilitatea lor. 

           Toate aceste activităţi au deschis porţile sufletului copiilor, care au descoperit mirajul generozităţii şi dăruirii, 

aflând cu plăcută surprindere că dăruind devii mai bogat, mai bun şi mai fericit.  
                                  Prof. Claudia Tifenbacher   

Proiectul  „Te invit în şcoala mea” 
 

  Sub deviza „Prietenia este tipul de dragoste pe care ne 

închipuim că o trăiesc îngerii” (C.S. Levis) s-a desfăşurat a doua parte a  

parteneriatului   educaţional  „Te invit în şcoala mea”  dintre  Şcoala 

Gimnazială „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa”, Sighetul Marmaţiei,  

Maramureş  şi  Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Rădăuţi, 

Suceava.  

 Un grup de 50 de elevi însoţiţi de profesorii Liliana Puţ, Mariana 

Şuştic, Edit Cociuba, Lidia Husar şi Vasile Danci, în perioada 4-5 

aprilie 2013, au participat la activităţile pregătite de cadrele didactice şi 

elevii Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din  Rădăuţi.  

În cadrul celor 7 ateliere de lucru (matematică, limba română, desen, îndemânare, sport, muzică şi mimă) 

elevii celor două şcoli şi-au exprimat liber ideile şi gândurile creatoare de frumos; imaginaţia şi entuziasmul au ex-

celat în artă şi sport, muzică şi matematică, creând o uniune între „Magia numerelor”, „Armoniile primăverii”, 

„Temerarii în universul copilăriei”, „Cre-art”, „Două mâini – îndemânare şi creativitate”, „Clubul copiilor isteţi” şi 

„Joc şi joacă”. 

 Înclinaţiile, aptitudinile şi talentele artistice au pus bazele unor frumoase prietenii care cu siguranţă vor 

deschide noi orizonturi de cunoaştere şi cooperare între cele două şcoli. 

            Prof. Liliana Puţ 
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                   Şcoala nr. 3 - Ș coala Gimnazială ,,Dr. Ioan Mihalyi de Apșa”  

 
  „A sosit timpul suprem când trebuie să ne ocupăm serios de noi înşine şi să 

fim pătrunşi de aceia, că numai o educaţiune naţională poate să şteargă de pe feţele 

noatre urmele ruşinoase ale trecutului, dacă vom creşte pentru… naţiunea română, 

români culţi învăţaţi, români liberi şi virtuoaşi.”    Dr. Ioan Mihalyi de Apșa 

 Şcoala  noastră a deschis săptămâna  Să ştii mai multe, să fii mai bun! cu un 

omagiu adus celui care este patron spiritual al unității noastre de învățământ: dr. Ioan 

Mihalyi de Apșa. Activitatea a presupus mai mult decât o simplă evocare. Pentru a 

ilustra personalitatea marcantă a istoricului, dar şi pentru a sublinia importanţa actelor 

acestuia asupra comunităţii şi asupra actului cultural, s-a inaugurat un mic spațiu 

muzeal care ilustrează foarte bine activitatea şi viaţa academicianului Ioan Mihalyi de 

Apşa. 

Încă de la intrare pe scările principale de acces spre etajul instituţiei  sunt prezentate imagini ilustrative din viața şi activitatea 

marii noastre personalități locale, portrete ale membrilor familiei şi emblema familiei în basorelief, casa sa, fotocopii ale unor 

documente importante și ale  cărții „Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV”, care i-a adus în anul 1901, prestigiosul 

titlu de membru corespondent al Academiei Române secţiunea istorie, iar în 1902, acelaşi for ştiinţific i-a acordat premiul 

„Năsturel Herescu”. 

  În câteva vitrine au fost aşezate cupe, medalii, diplome, imagini din proiecte educaționale importante derulate în ultimul 

timp. Peste toate tronează impozant un portret imens al academicianului Dr. Ioan Mihalyi de Apşa.  

În sala multimedia, elevii şcolii au prezentat un scurt istoric despre viaţa şi activitatea marelui învăţat Dr. Ioan Mihalyi de Apşa, 

program încheiat de corul școlii noastre. 

 Doamna directoare,  Kormoș Maria, a arătat faptul că această personalitate 

reprezintă un simbol pentru noi, maramureșenii de azi, apoi domnul profesor Danci 

Vasile a reamintit cum s-a ajuns la decizia ca școala noastră să poarte numele marelui 

înaintaș.   Partenerul  şcolii, Muzeul Maramureşean, a fost reprezentat la această 

întâlnire de fostul director, dr. Mihai Dăncuş şi actualul director domnul  Gheorghe 

Todinca. Muzeografii de la secţia de istorie au fost cei care au colaborat îndeaproape 

pentru realizarea acestui proiect educaţional, iar în viitorul apropiat, elevi din cadrul 

şcolii vor organiza o activitate practică la Casa Muzeu “Mihalyi de Apşa”. Şcoala nr. 

3- Școala Gimnazială ,, Dr. Ioan Mihalyi de Apșa,, se mândreşte cu numele pe care îl 

poartă de 13 ani de zile.                                                                   

 Mulţumim tuturor cadrelor didactice  care s-au implicat  în realizarea acestui 

proiect.  

              Prof. Mariana Șuştic             

Proiecte şi activităţi 

1 iunie - Ziua tuturor copiilor 

 
  Cu ocazia zilei de 1 Iunie, elevii clasei I C însoţiţi de prof. Călin Ilieş, au efectuat o vizită împreună cu 

elevii de la Casa de tip familial Tompa la Poliţia de Frontieră Sighetul Marmaţiei.  Aici le-au fost prezentate infor-

maţii despre activitatea poliţiştilor de frontier şi exerciţii de prindere a infractorilor cu ajutorul câinilor poliţişti.  

Totodată, copiii au realizat diferite desene pe asfalt în incinta instituţiei.  La final, acestora li s-au oferit dulciuri din 

partea gazdelor. 

Pentru a încheia activitatea într-un mod cât mai plăcut, toţi copiii s-au deplasat pe strada Tompa pentru a ve-

dea unde locuiesc colegii lor mai mari. Aici au văzut condiţiile pe care le au - fiind plăcut surprinşi de acestea, au 

discutat diverse lucruri, s-au jucat împreună. 

             prof. Călin Ilieş 
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CĂNGURAŞUL MATEMATICIAN 

 

EXCELENT  - SIMA IONELA, clasa I B  

     - URBANOVICI  SEBASTIAN, clasa I B 

    - CHIŞ CARINA,  clasa I A 

              - GRIGOR MIHAI, clasa I A 

              - BURCUŞ CAROLINA, clasa I A 

 

 FOARTE BINE   - OROS ALEXIA, clasa I B  

           - MOTRUK MARK, clasa I B  

                     - GRIGOR FLORINA, clasa I B  

           - LIHET LIVIU, clasa I B  

           - HOLOCSUK DEVIS, clasa I B  

           - MARFICS ANA, clasa I B  

            - GEEBELEN LUCIAN, clasa I B   

           - LAZĂR BIANCA, clasa I B  

           - DANCI PATRICIA,  clasa I A 

          -  FURTOS PATRICIA,  clasa I A 

          -  ILIEŞ LUCA,  clasa I A 

           -  ILIEŞ MARIA,  clasa I A 

           - BOTIŞ GEORGIANA, clasa  I C 

           - IEUDEAN ANAMARIA, clasa I C  

REZULTATE CONCURSURI ŞCOLARE - CLASELE I - IV 

AN ŞCOLAR 2012 - 2013  

FOARTE BINE   - CISMĂDIA EDUARD, clasa a II-a A 

          - TURBAT ALEXANDRA, clasa a II - a B 

          -  MALYACSUK SORIN, clasa a II - a B 

          - COTÂRLAN BRIANA, clasa a II - a A 

           - SIMION IOANA, clasa a III -  a A  

           - BABOTĂ SEBASTIAN, clasa a III - a A 

           - ŞTIRB MĂDĂLIN, clasa a III- a B 

           - BLEDEA EUGEN, clasa a III -  a B 

 

               Organizator prof. Mirela Radu 

 

 

 

 

 

 

CONCURS EUROJUNIOR 

   

  SIMION IOANA, clasa a III -  a A -  medalie de aur 

  LIHET CĂTĂLIN, clasa a IV-  a A -  menţiune  

   

   Organizator înv. Ana Paşca 

PREMIUL I - ORGA CASIAN,  clasa pregătitoare A  

   - SZEKELY MIRIAM, clasa pregătitoare B 

   - FURTOS PATRICIA, clasa I A 

   - DINDILIGAN - ROMAN DARIA, clasa I A 

   - MIHAI ANDREI, clasa I A 

   - DRĂGUŞ IOAN, clasa I A 

   - PETRAR DAVID, clasa I A 

   - LIHET LIVIU, clasa I B 

   - ŢIFRAC MIHAI, clasa a II -  a A 

   - SIMION IOANA, clasa a III - a A 

   - LIHET CĂTĂLIN, clasa a IV - a A 

   - IUSCO ALIN, clasa a IV - a A 

   - POP ALEXANDRU, clasa a IV -  a C 

   - ORGA FELIX, clasa a IV - a C 

 

 

PREMIUL II  -  HOTEA RAUL, clasa a II-a A  

     - OFRIM ALEXANDRA, clasa a III - a B 

     - ILEŞ DOINA, clasa a IV– a A 

        - MIRON CAMELIA, clasa a IV - a A 

 

 

 

 Organizatori: prof. Neli Ardelean Şiman 

     prof. Ileana Sima 

     prof. Georgeta Ierima 

CONCURS  - MICUL CREŞTIN 

CONCURS COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ - COMPER  

LIMBA ROMÂNĂ, ETAPA a II - a  

  Solomeş Andreas, 94 puncte, clasa pregătitoare A  

  Antonescu Eric, 92 puncte, clasa pregătitoare A 

  Vălean Mara, 91 puncte, clasa pregătitoare A 

  Andrei Vanessa, 94 puncte, clasa pregătitoare B 

  Man - Vasc Iasmina, 94 puncte, clasa pregătitoare B 

  Lihet Marc, 90 puncte, clasa pregătitoare B 

  Szekelyi Miriam, 90 puncte, clasa pregătitoare B 

  Vraja Alexandru, 90 puncte, clasa pregătitoare B 

  Baias Antonio, 90 puncte, clasa a II - a C 

  Orga Cosmin, 90 puncte, clasa a IV - a C 

  Ileş Doina, 90 puncte, clasa a IV - a A 

  Vălean Mara, 90 puncte, clasa a IV- a A 

Burcuş Carolina,  100 puncte, clasa I A  - calificată  

la etapa naţională 

Herbil Anastasia, 100 puncte, clasa I A   

Chiş Carina, 95 puncte, clasa I A 

Drăguş Petru, 90 puncte, clasa I A 

Furtos Patricia, 90 puncte, clasa I A  

Ulici Denisa, clasa a V- a A 



7 

Olimpiada de matematică -faza judeţeană - Baia Mare  2013 

POP ALEXANDRU, clasa a IV a C – locul  I 

IVANCIUC DRAGOŞ, clasa a IV a C -  locul  III 

 

Concursul interjudeţean matematică ,,Sigma” 

IVANCIUC DRAGOŞ, clasa a IV a C - locul  I 

POP ALEXANDRU , clasa a IV a C – locul  II 

 

 Concursul interjudeţean ,,Prin labirintul matematicii” 

   IVANCIUC DRAGOŞ, clasa a IV a C - menţiune 

                            LIHET CĂTĂLIN, clasa a IV a A - menţiune 

  

Concursul ,,Evaluare în Educaţie—Constantin Năstăsescu” 

 

LIHET CĂTĂLIN, clasa a IV a A - locul  II, medalie  de argint , matematică 

POP ALEXANDRU, clasa a IV a C - locul  II, medalie de argint - matematică 

VĂLEAN MARA, clasa a IV a A - menţiune - limba engleză 

IVANCIUC DRAGOŞ, clasa a IV a C - diploma de merit clasament  judeţean- limba engleză 

CZINE RAMON, clasa a IV a A - diploma de merit clasament  judeţean - limba engleză 

 

Concursul  de matematică ,,Euclid” 

 

IVANCIUC DRAGOŞ, clasa a IV a C - locul  I, medalie de aur  

VĂLEAN MARA, clasa a IV a  A- locul  II, medalie de argint 

TAKACS RĂZVAN, clasa a IV a C - locul III, medalie de bronz 

TAKACS RĂZVAN , clasa a IV a C - locul III, medalie de bronz 

BRÂNZANIK  PATRICK, clasa a IV a C - locul III, medalie de bronz 

GAMPE BRIANA, clasa a IV a A - menţiune  

POP ALEXANDRU, clasa a IV a C - menţiune 

   

Concursul ,,Olimpiadele cunoaşterii” 

BIRO DANIEL - clasa a IV a C - locul  I, medalie de aur - matematică 

BIRO DANIEL - clasa a IV a C - locul  I, medalie de aur - limba engleză 

 

Concursurile ,,Smart” editia  XVI 

 

LIHET CATALIN - clasa a IV-a A - premiul I- matematică  

LIHET CĂTĂLIN - clasa a IV-a A - la proba de baraj  premiul I – medalie de aur  şi ceas  

BRANIC DENIS, clasa a II - a B - premiul III - matematică  

COTÂRLAN BRIANA, clasa a II - a A - premiul III - limba română 

VĂLEAN MARA, clasa a IV-a A- premiul II - limba romană  

VĂLEAN MARA, clasa a IV-a A - premiul II - limba engleză  

IVANCIUC DRAGOŞ, clasa a IV-a C- premiul II - limba engleză 

ANTONESCU ANDREI, clasa a III-a B - premiul III- limba engleză 

IVANCIUC DRAGOŞ, clasa a IV-a C - premiul III- matematică  

 

Concursurile ,,Smart” editia  XVII 

COTÂRLAN BRIANA, clasa a II-a A - premiul I - limba română, calificată la proba de baraj 

VĂLEAN MARA, clasa a IV-a A - premiul I - limba română, calificată la proba de baraj 

VĂLEAN MARA, clasa a IV-a A - premiul III- limba română,  la proba de baraj 

CHIŞ CARINA, clasa a I-a A - premiul II - matematică 

VĂLEAN MARA, clasa a IV-a A - premiul II - limba engleză 

LIHET CĂTĂLIN, clasa a IV-a A - premiul II - matematică  

IVANCIUC DRAGOŞ, clasa a IV-a C - premiul III- matematică  

POP ALEXANDRU, clasa a IV-a C - premiul II - matematică  

TARNIŢĂ CASIAN, clasa I A - premiul III - matematică  

IERIMA MARIA, clasa a II - a A - premiul III - limba română 

TURBAT ALEXANDRA, clasa a II- a B - premiul III - limba română 

LIHET CĂTĂLIN, clasa a IV-a A - premiul III - limba română 

POP ALEXANDRU, clasa a IV-a C - premiul III - limba română 

 

    Organizator concurs Smart  prof. Dorina Bodnariuc  

 

           Festivalul internaţional ,,Cum e datina străbună”- pictură 

DOBĂEŞ ALEXANDRA, clasa a IV-a C- premiul I 

BRÎNZANIK PATRICK, clasa a IV-a C- premiul I 
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CREAŢII  LITERARE 

Bunica 
 Simt cum tristeţea îmi invadează inima… Şi 

acum, stau pe prispa unde odinioară eram dezmierdat de 

o fiinţă bună, care printr-un singur zâmbet, deschidea 

inima orişicui. Acea femeie sfântă era bunica… Şi acum, 

acest cuvânt îmi trezeşte un fior în adâncu-mi. Era un om 

simplu, cu ochi ca de safir, cu păr alb, nins de atâţia ani. 

Ea mi-a luminat copilăria şi m-a învăţat că orice aş face 

în viaţă, să nu mă las bătut; m-a învăţat să privesc lumea     

diferit.  Într-o zi, eu şi bunica admiram priveliştea în care 

soarele, despuiat puţin câte puţin de luminile lui din amurg, dispărea ca un astru 

stins în umbrele orizontului. Deşi eram foarte mic, ea a vrut să îmi spună că va 

pleca într-o excursie îndelungată, pe care a numit-o excursia vieţii. A mai spus 

că ne vom revedea, dar după mult timp… Acele cuvinte, la vremea aceea, erau 

prea străine petru mine, dar numai acum am realizat însemnătatea lor… 

Chiar dacă ea nu mai este printre noi, eu pot să simt că este alături de 

mine, că este îngerul meu păzitor…  

   Şi, cu speranţa că ne vom revedea în Lumea de Dincolo, păşesc înainte 

pe covorul vieţii. 

               Vălean Filip, clasa  a VI-a A 

              Mama                    
  E ziua ta azi, mamă, 

  Şi-aproape lângă tine 

  Un gând duios mă cheamă 

  Ca să-ţi urez de bine.  

  Dar gândul meu fierbinte 

  Se stinge nu ştiu cum 

  Şi nu găsesc cuvinte 

  Să-ţi mai urez acum. 

  Şi binecuvântarea Domnului 

  În locul meu aş vrea 

  Cu aceeaşi nerăbdare 

  Să-ţi glăsuiască ea. 

  Tăcerea s-o străbată 

  Şi glasul ei s-asculţi 

  Să-ţi spun încă odată 

  Cât te iubesc de mult! 

      Bencic Szilard, clasa a VI-a A 

Anotimpurile 

 Este primăvară. Toată natura se trezeşte la viaţă. Ghiocelul 

cel plăpând plin de curaj să iasă din pământul umed şi negru, 

lăsându-se mângâiat de razele timide ale soarelui. Copacii înflo-

resc şi se aude ciripitul păsărilor. Ursul se trezeşte din hibernare, 

râurile se dezgheaţă şi animalele îşi găsesc mai uşor hrana. Aşa a 

decurs primăvara. 

 Iată că a venit  mult aşteptata vară. Afară se încălzeşte,  

şcolarii se bucură de vacanţă, noaptea este mai scurtă, iar ziua este 

mai lungă. Pomii încărcaţi cu 

lumină şi culoare îşi arată fru-

museţea. Animalele încep să-

şi adune provizii pentru iarna 

cea rece. Păsările zboară-n 

stoluri acoperind văzduhul. 

 Fără să ne dăm seama a 

sosit toamna cea bogată. 

Razele soarelui sunt din ce în 

ce mai palide. Natura se 

veştejeşte şi frunzele 

ruginite cad pe aripile vântului. Oamenii  culeg recolta şi pomii 

sunt plini cu fructe gustoase.Toamna începe un nou an şcolar şi 

copiii se bucură de revederea cu colegii. 

 În cele din urmă a sosit şi iarna, cea de-a patra fiică a anului. 

Ea este anotimpul când natura intră - n hibernare, pomii şi casele 

sunt acoperite cu zăpadă.Tot iarna este anotimpul care ne aduce 

magia sărbătorilor, cea mai importantă fiind sărbătoarea Naşterii 

Domnului. 

 Iarna este o poveste cu final fericit! 

      

                                                   Babotă Sebastian,  clasa a III-a A 

Urare pentru mama 

 

Chiar dacă sunt mic  

Eu de ziua ta  

Vreau să-ţi dăruiesc ceva,  

O zi de primăvară  

Cu multă mireasmă şi mult soare. 

 

Vreau de ziua ta 

Să-ţi spun ceva,  

Că te iubesc  

Şi din suflet îţi dăruiesc inimioara mea  

Să ai grijă de ea. 

 

Eu sunt mic, dar nu-i nimic 

Doar atât eu pot să-ţi zic 

Că te iubesc şi un gând bun îţi doresc. 

 

Mamă să fii fericită 

Şi de lume îndrăgită 

Să ai noroc în viață 

Simt că o meriţi cu siguranţă. 

Bledea Armin, clasa a II-a C 

 
Mihai Rareş, clasa a V-a A 

     Dunca Denisa, clasa a VI - a A 
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MICUL  ECOLOGIST 

 
ǎ

ǎ ǎ

Ĩ ǎ ǎ

ǎ ǎ

ǎ

ǎ ǎ

ǎ

ǎ ǎ ǎ

ǎ

ǎ

ǎ

Sǎ plantezi mǎcar un pom, 

Sau o floare de-ai putea, 

-Asta e menirea ta . 

Sau mai poţi , mǎi frǎţioare, 

Sǎ scapi aleea de poluare 

-Ia un sac ,mǎnuşi ,rǎbdare  

Ș i hai cu mine la „plimbare” 

S-adunǎm tot ce-i gunoi: 

PET-uri, pungi,cutii….şi-apoi 

Mândru tu te vei simţi  

Când pe-alee vei pǎşi. 

 

Tot ce-aduni acum din stradǎ 

Sǎ nu le pui grǎmadǎ! 

-Ĩnvaţǎ sǎ selectezi 

Ș i apoi sǎ reciclezi. 

Iar cu timpul, vei afla 

C-asta e menirea ta, 

Mediul sǎ îl ocroteşti  

Dacǎ vrei frumos sǎ creşti! 

 

  Prof. înv. primar  Moisuc Raluca 

Poveste 

 
Am fost odată într-o parcare 

Şi era multă poluare! 

Păsărelele cântau, 

Dar mai mult, ele falsau! 

 

Oamenii… n-au băgat de seamă, 

Că într-o baltă, sub o ţeavă, 

Un căţelus a alunecat,  

Şi …drept în bot a aterizat!  

 

Oameni buni, să nu uitaţi, 

Animalele suferă ! 

Când voi poluaţi ! 

 

Petrovan Selena şi Rus Mario, 

clasa a III-a C 

 

Doi pisici murdărici! 

 
       Într-o sâmbătă seara, eu şi verişoara mea, Alina ne pregăteam să adormim. Dar,  

am auzit afară nişte urlete îngrozitoare, de parcă plângea un copil mic şi rău. Brusc, 

am sărit din pat amândouă şi ne-am îndreptat spre uşă. Ne-am ciocnit nas în nas, pen-

tru că vroiam amândouă să ieşim deodată pe uşă, împinse de o curiozitate mare. 

      - Uite două pisici !Ce murdare sunt! spuse Alina. 

      - Ce-ar fi să le spălăm ? Au un miros 

îngrozitor! am observat eu. 

Deodată pisicuţele au început să se înghe-

suie printre picioarele noastre înfrigurate, 

lăsându-ne pete de murdărie pe pantaloni. 

      - Ce necivilizate! Şi eu care voiam să 

le fac o pieptănătură nouă! zise Alina. 

Bineînţeles că am început să le spălăm şi 

să le curăţăm pentru că miroseau a       

motorină. Oare ce poveste ar fi putut să ne 

spună ele, dacă ar fi putut vorbi? Ce suflet 

rău ar fi putut să le toarne motorină pe ele 

şi de ce ? Dar dacă nu eram noi, cine le-ar 

fi ajutat?  

       Oamenii sunt, uneori, răi cu animalele şi nu respectă nici mediul înconjurător. 

Putem să fim mai grijulii cu mediul în care trăim, deoarece tot ce ne înconjoară      

formează CASA NOASTRĂ. Să învăţăm să curăţăm mediul şi să trăim mai curat, aşa 

cum doreau şi pisicuţele din povestea mea, care fără ajutorul nostru poate ar fi murit.  

     Un mediu mai îngrijit înseamnă o viaţă mai curată ! 

 

 Pop Alexandra, clasa a III- a C 

           Covaci Alexandra, clasa a III-a C 

           Prof. înv. primar  Orga Mihaela 

De la copii adunate ... 

      Gând de primăvară 
Când primăvara iar apare, 

Cu fascinantele-i splendori,               

S-ave i în suflet numai soare 

Şi drumul presărat cu flori. 

 

Carmen Dunca,  Vancea Comina,  

         clasa a VII a B 

Ona Anamaria  

Şcoala nr. 6— Structură  
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 Olimpiade şi concursuri 

     Clasele V - VIII 

         An şcolar 2012—2013   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Olimpiada de limba franceză – faza judeţeană  

 Moldovan Georgiana – clasa a VIII –a A – menţiune 

       

       Concurs Nichita Stanescu  Baia Mare 

         Dunca Denisa – clasa a VI a A – Premiul II - pictură 

 

  

           Festivalul Am  fost ş - om fi , Sighet — pictură 

 Premiul I  -  Mihai Rareş – clasa a V-a A 

                     Şiman  Iasmina  - clasa a V- a A                                                                                                 

         Ioncu Mihaela – clasa a VI- a A                                                                                                  

         Panco Cristina – clasa a VI – A 

                         Ulici Anda – clasa a VI – a B 

                                   Cîmpean Andra – clasa a VIII -  A 

 

 

Concurs Internaţional de interpretare şi arte vizuale, Sighetul Marmaţiei, mai 2013 

 

Premii I, II, III - Chirai Anamaria,  Solomajer Ricardo – clasa a VI- a B 

                                                     Ulici Denisa, Dologa Ioana,  Mihai Rareş, Şuştic Alin - clasa a V - a A  

                                Bledea  Anamaria, Ivanic Gabriel, Oros Sara – clasa a V - a B 

                Lescăian Carmen – clasa a VII  - a B 

 

Concurs Competenţă şi performanţă - COMPER 

Limba română -  etapa a II -a  
 

 Nicorici Simina, clasa a VI - a A -  93 puncte 

 Grigor Ionuţ, clasa a VII - a A  -  90 puncte 
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EUCLID 2013

Etapa I -           Clasa a V-a   - Menţiun – Ulici Denisa   şi  Măciuca Ana

Clasa a VI-a  - Premiul II   – Dunca Denisa  şi  Vălean Filip

- Premiul III  – Apan Letiţia

- Menţiun     – Muj Florin  şi  Popşa Răzvan

Clasa a VII –a  - Menţiun – Măciucă Neluţu  şi  Rakoş Denisa

Clasa a VIII-a – Premiul III  – Cîmpean Andra

Mentiune    – Burnar Anamaria

Etapa a II - a –  Clasa a V-a – Premiul III  – Mihai Rareş

Menţiun – Ulici Denisa,  Moiş Alex  şi  Măciucă Ana

Clasa a VI-a – Premiul III – Dunca Denisa, Vălean Filip şi Apan Letiţia

Menţiun – Muj Florin şi Bobotă Georgiana

Clasa a VII-a -  Premiul III – Rakoş Denisa

Menţiune  – Măciucă Neluţu

Clasa a VIII-a   Menţiuni   – Filimon Cosmin, Burnar Anamaria  Nemeş Antonia

                            

 Olimpiada  de matematica  aza judeţeană 

  Clasa a V-a –  Ulici Denisa şi Mihai Rareş

  Clasa a VI-a – Dunca Denisa

remiul I – clasa a V-a A – Ulici Denisa 

Concurs Naţional de Chimie Raluca Ripan  - faza judeţeană 

 Rakoş Denisa  - clasa a VII – a A – premiul I  

 

 OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR 

     ŞAH 
 Cîmpean Andra  - clasa a VIII –a A  -  calificare la etapa naţională a Olimpiadei şcolare de şah în ultimii patru ani 

 - 2012 – Locul 10 la Campionatul Mondial Şcolar de Şah 

 Echipa şcolii (Cîmpean  Andra, Romanov Adrian, Orga Cosmin,  Dobăeş  Alexandra)  este calificată la  

Concursul Naţional de Şah (echipe mixte) Elisabeta Polihroniade 2013 ce se va desfăşura la Căciulata în  

perioada 14 – 16 iunie.  

 

 BASCHET 

 Locul I –  la etapa municipală (echipe băieţi + echipe fete) 

 Locul II – la etapa judeţeană (echipe băieţi) 

 

 FOTBAL 

 Locul I –  la etapa municipală (echipe băieţi ) 

 Locul IV – la etapa judeţeană (echipe băieţi) 
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  Implacabil, cu fiecare clinchet al clopoțelului, clipele feerice trăite pe băncile școlii se scurg tăcut, asemeni 

fuioarelor subțiri de nisip devorate în clepsidra timpului. 

  Noi, clasa a VIII-a A. Doar un grup de adolescenţi pe care dacă i-ai privi cu atenţie nu ai zice că au ceva în comun. Dar 

avem: prietenia. Ne unesc zâmbetele calde ce străluceau pe fețele tuturor, în recreația mare, șoaptele și chicotelile copi-

lăriei, dar și bobițele de lacrimi ce se strecurau spre coada ochilor la vremea când fila catalogului se îngreuna cu rezultatele tezelor… Ne unesc 

gândurile frumoase, emoțiile, amintirile de neșters ale unor momente în care, împreună, am știut să credem în noi, să zâmbim, alături unul de 

celălalt. 

Cu fiecare sfat, cu fiecare povață, doamnele și domnii profesori, doamna dirigintă, ne-au modelat asemenea lor. Ne-au făcut mai 

buni, mai învățați; s-au apropiat de noi cu suflet cald, au avut atât înțelegere cât și tărie pentru a ne ține pe drumul drept. Ș i suntem gata să 

zburăm acum cu propriile noastre aripi! 

Pentru aceasta, recunoștința noastră nu poate fi exprimată prin cuvinte. Ea va rămâne ferecată, pentru totdeauna, în adâncul 

inimilor…         Burnar Anamaria, clasa a VIII- a A 

GÂNDURILE UNUI  LICEAN  
  I : Cum te-ai acomodat în noua ta şcoala? 

  R: Trecerea de la gimnaziu la liceu nu şi-a pus amprenta asupra mea, nici nu am simţit o diferenţă semnificativă. Totul a fost mai uşor datorită 

colectivului din care fac parte care m-a sprijinit mult, mai ales psihic. 

  I : Ce îţi lipseşte cel mai mult în legătură cu şcoala noastră ? 

  R : Îmi lipsesc holurile pline de copii de toate vârstele care râd, se distrează…De asemenea, pe un loc important în drumul nostru către for-

mare au fost profesorii cărora le mulţumim pentru tot ce au făcut şi de asemenea, îmi lipsesc colegii. 

  I : Care crezi că e diferenţa între liceu şi şcoala gimnazială ? 

  R : Cu siguranţă nu există nici o diferenţă, care să şocheze în mod evident, dar este vorba despre acel sentiment de maturitate pe care îl simţi 

când ajungi pe holurile liceului, că eşti importat, ca şi cum lumea ar sta în mâinile tale, simţi că vei avea ecou în eternitate. 

  I : Ce mesaj le transmiţi celor care vor ajunge în locul tău ? 

  R : Cu sinceritate, vă spun să vă bucuraţi cât încă sunteţi elevi de gimnaziu, pentru că liceul vine cu tot felul de responsabilităţi, pentru că vă 

dezvoltaţi ca persoane şi urcaţi pe următoarea treaptă din scara vieţii. Mult succes! 

 Vălean Filip, Vălean Simina, clasa a IX-a B, Colegiul Naţional Dragoş Vodă 

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - ÎNĂLŢAREA DOMNULUI 

 
Dumnezeu se înalţă în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunet de trâmbiţă"  

(Ps 47,5). 

 Credincioşii sărbătoresc Înalţarea Domnului Isus Cristos, întotdeauna în Joia saptămânii a şasea după 

Paşti, la 40 de zile după Înviere, Înălţarea Domnului la cer, fapt petrecut, potrivit Scripturilor, pe Muntele 

Măslinilor de lângă Ierusalim, unde Isus şi-a chemat apostolii pentru o ultimă binecuvântare. 

 Înălţarea lui Isus la cer nu se poate separa de evenimentul Paştelui. Între Paşte şi Rusalii, această 

sărbătoare reprezintă un timp de trecere, în care Isus înviat dispare din ochii discipolilor şi ei sunt chemaţi la 

o altă prezență, şi pentru a le întări credința, îl vor primi pe Spiritul Sfânt. Noul Ilie, Isus Cristos, este luat 

din ochii lor, dar Emanuel rămâne prezent în Biserică, chiar dacă este înălţat de Dumnezeu la demnitatea 

regală. 

 Un spectacol grandios ne oferă astăzi Isus, care se întoarce glorios în cer, în mulţimea de urale ale 

îngerilor, sfinţilor din cer şi ale Bisericii pelerine. "Dumnezeu se înalţă în mijlocul strigătelor de biruinţă, 

Domnul înaintează în sunet de trâmbiţă" (Ps 47,5). Căci el a dat libertate tuturor robilor; a învins pe toţi duş-

manii oamenilor; şi a împărţit daruri celor care cred în el. 

Înălţarea Domnului este totodată o garanţie şi a Înalţării noastre: "Iar Eu când Mă voi Înalţa de pe Pământ, îi voi trage pe 

toţi la Mine", (Ioan 12:32). 

Înălţarea la cer ne introduce în misterul lui Dumnezeu, misterul deja celebrat la Înviere. Noi, astăzi, în Isus, privim puterea 

divină care se reîntoarce la Tatăl. Înălţarea la cer ca şi Învierea sunt manifestarea gloriei lui Dumnezeu, iar credincioşii sunt chemaţi 

să fie martori si vestitori ai gloriei sale: a-l glorifica pe Dumnezeu prin viaţa lor, prin cuvinte si fapte. 

Înălţarea Domnului este minunea prin care Mântuitorul nostru şi-a încheiat umblarea sa vizibilă lumea de păcate, prin care 

şi-a încheiat lucrarea încredinţată de Tatăl, aceea de a ne mântui din robia diavolului, a păcatului şi a morţii (cf. Fap 1,1); este min-

unea prin care Isus este răsplătit de Tatăl pentru împlinirea lucrării sale (cf. Mc 16,19); este minunea prin care Isus este glorificat 

după umilinţele Calvarului (cf. Fil 2,9-11); este minunea prin care Isus primeşte de la Tatăl toată puterea în cer şi pe pământ (cf. Mt 

28,18). 

                                           Prof.  Şiman Ardelean Neli 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=absolvire+&source=images&cd=&cad=rja&docid=cGA5DJChkilK5M&tbnid=W8SARIFdlK_PcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcrst-ct.blogspot.com%2F2011%2F06%2Ffestivitatea-de-absolvire-crst-2011.html&ei=YF1RUbiNAofbOu-4gbAP&bvm=bv
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Aritmetica chibriturilor 

 

-Mutaţi un singur chibrit din operaţiile de mai jos,astfel încât afirmaţiile să devină corecte. 

 

Geometria chibriturilor 

 

-Figura de mai jos reprezintă 3 pătrate formate din chibrituri. 

-Construiţi 4 pătrate egale mutând doar 4 chibrituri. 

Probleme de logică 

- Hamsterul Fridolin a pornit spre Ţinutul Laptelui şi Mierii. Pentru a ajunge în 

acest ţinut legendar el trebuie să traverseze un sistem de tunele, în care sunt 16 

alune aşezate ca în imagine:  

        Jocul matematic 

Două probleme de 30 de secunde 

1) Eu sunt un om. Dacă fiul lui Paul este tatăl fiului meu, ce sunt eu pentru Paul?  

2) Dacă trei oameni sunt necesari pentru a săpa o groapă, câţi oameni sunt     

necesari pentru a săpa o jumătate de groapă? 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=hamster&source=images&cd=&cad=rja&docid=vKhbk0AlEb-3oM&tbnid=zPWpJzJZVVAD2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpokemontowerdefense.wikia.com%2Fwiki%2FFile%3AGolden-hamster.jpg&ei=l2JRUdn4JYO5O6X9geAO&bvm=bv.44158598,d.ZW
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1.Iniţiaţi în clasa voastră centru pentru colectarea hârtiei 

plasticului şi al metalului!   

2.Refolosiţi peturile de la apa minerală! 

3.Înlocuiţi pungile pentru sandvişul zilnic cu o 

caserolă refolosibilă! 

4.Folosiţi şi paginile nescrise din caietele vechi! 

5.Refolosiţi acelaşi prosop la duş! ( de două  ori) 

6.Nu aruncaţi bateriile uzate la gunoi, ci  reciclaţi-le!  

7.Nu aruncaţi resturile de mâncare la gunoi,  daţi-le 

animalelor abandonate! 

8.Folosiţi numai becuri economice! 

9.Plantaţi anual copaci şi flori! 

10.Să nu fumaţi! 

11.Să folosiţi căni de porţelan în loc de paharele de 

unică folosinţă! 

12.Să folosiţi totul într-un mod chibzuit! 

13.Nu devărsaţi substanţe chimice în apele de 

 tranziţie! 

14.Când vremea vă permite, folosiţi bicicleta ca mijloc de 

transport! 

15.Utilizaţi autoturismul personal doar când nu aveţi altă 

variantă! 

                        Filimon Cosmin, clasa a VIII-a A 

   Dacă pământul ar putea vorbi… 

,,Totul  a ieşit bun din mâinile naturii pentru a  

degenera în mâinile omului.”(J.J.Rousseau) 

 

Ar trebui să fim cu zâmbetul pe buze atunci 

când ne apar în minte frumuseţile naturii, să fim 

fericiţi că trăim pe acest pământ, să ne bucurăm în 

fiecare clipă de ceea ce a realizat Dumnezeu. 

Ar trebui, în fiecare zi,măcar o clipă, să dăm o 

lacrimă, o lacrimă pură, care să ne ducă aminte că, 

dacă  planeta Pământ ne ţine în viaţă, avem datoria să 

o păstrăm intactă pentru noi şi copiii noştri. 

Dacă totuşi Pământul ar vorbi, ne-ar trage el 

singur un semnal de alarmă. Toate activităţile pe care 

omul le desfăşoară în cadrul uzinelor sunt distructive. 

Pământul plânge, Pământul rabdă, Pământul se 

chinuie. Se chinuie să ne ţină pe noi în viaţă. Încearcă 

din răsputeri să-şi controleze „puterile” ce ar putea 

pune în pericol viaţa omenirii. Dar dacă noi nu îl 

ajutăm, într-o bună zi totul se va răsfrânge asupra 

noastră şi vom fi martori la propria noastră ştergere de 

pe harta Universului! 

                

 Burnar Anamaria,  clasa a VIII
Problema despre reciclare 

  Într-o pădure s-au adunat 1000  de ecologisti.Ei s-au împărtit 

pe echipe.Grupa care s-a ocupat de ambalajele de carton, a strâns 

164 de kilograme. Grupa care s-a ocupat de sticlele de plastic, a 

adunat cu 234 kilograme mai mult. 

       Cu cât a adunat mai puţin grupa ,,cartoanelor’’ decât 

grupa ,,sticlelor’’ ? 
                          Mihai Elis, clasa a III-a C 

ne - ar spune… 

Bencic Szilard, clasa a VI - a A 

Moiş Alexandra 

Şcoala nr. 6- Structură 
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      Muj Florin, clasa a VI – a A 

 
 

SOLSTIŢIUL DE VARA 

 

21 iunie înseamnă şi solstitiul de vara (sau vara astronomică), când, în emisfera nordică, 

avem cea mai lungă zi din an (15h 32m) şi cea mai scurtă noapte (8h 28 m) ceea ce 

presupune că durata zilei va începe să scadă, iar a nopţii să crească, până pe 21 

decembrie când va fi solstiţiul de iarnă. 

 Denumirea de solstiţiu provine din latinescul solstitium, format din sol adică  soare 

şi stitium de la verbul sistere, care se traduce prin a se opri, a rămâne constant. 

 În astronomie, se numesc solstiţii cele două momente din an când planul determinat de centrul Soarelui şi de 

axa de rotaţie a Pământului este perpendicular pe planul orbitei Pământului. În cele două momente ale anului unghiul 

făcut de razele soarelui cu orizontul la amiază este cel mai mare vara sau cel mai mic iarna. 

 La solsţiul de vară (emisfera nordică) soarele se ridică deasupra orizontului la unghiul maxim, iar intervalul 

diurn are durata maximă. Simultan, în emisfera sudică are loc solstiţiul de iarnă, când 

înalţimea soarelui deasupra orizontului şi intervalul diurn sunt minime (la sud de cercul 

polar de sud soarele nu răsare şi se află la unghiul maxim sub orizont). 

  Tradiţia solstiţiului de vară se celebrează la români prin focurile de Sânziene, 

care se aprind pe locurile cele mai înalte. Se fac hore în jurul focului, iar cei care 

dansează trebuie să aibă la brâu pelin, pentru ca mai apoi să îl arunce în foc să piară 

necazurile. Focurile aprinse de Sânziene, în Noaptea de Sânziene, se cred că sunt 

magice, că înlătură stihiile, iar cei care au curajul să treacă prin foc vor fi aparaţi de boli, 

duhuri rele, molime, vor fi purificaţi. 

 Prof. Vasile Danci              

Bobotă Georgiana, clasa a VI –a A 

http://content.ad20.net/Storage/282818_C9B5FEC11E9449348EF58ED800736140/index.html?id=282818&dir=http%3A//content.ad20.net/Storage/282818_C9B5FEC11E9449348EF58ED800736140/&trk=1&trkimg=http%3A//core1.ad20.net/x0.gif&click=http%3A//core1.ad20.net/click&site=ap
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 Unul dintre cele mai impunătoare monumente istorice ale României se 

află în Pasul Bran-Rucăr. Astfel, Castelul Bran se situează la aproximativ 30 de 

kilometri de oraşul Braşov, pe şoseaua ce iese prin vechiul cartier Bartolomeu şi 

care leagă Braşovul de Câmpulung Muscel, prima capitală a Ţării Româneşti, 

acolo unde se întâlnesc Munţii Piatra Craiului cu masivul Bucegi.                                                                                                                                                                             
 Construit pe o stâncă, Castelul adăposteşte în prezent Muzeul Bran, muzeu ce 

se întinde pe cele patru etaje ale sale. Şi deşi turiştii străini vin anual în căutarea 

legendei Contelui Dracula, iar ghidul accentuează latura mitică a acestuia, istoria 

Castelul Bran îi fascinează deopotrivă. 

                                                                                                                                                                           

 Prima atestare documentară a Castelului Bran este reprezentată de un act emis la 

19 noiembrie 1377 ce către regele Ungariei, Ludovic I de Anjou. Prin acest document, 

braşovenii primeau privilegiul de a construi o cetate de piatră la Bran. Între anii 1419-

1424, cetatea devine proprietatea unui alt rege ungar, Sigismund, acesta fiind aliatul 

domnului Ţării Româneşti, Mircea cel Bătrân, împotriva turcilor. La sfârşitul secolului 

al XV-lea, fortificaţia a fost subordonată autorităţii comitetului secuilor, trecând sub 

conducerea voievodatului Transilvaniei în timpul domniei lui Iancu de Hunedoara. 

 Legătura lui Vlad Ţepeş cu Branul a fost consemnată tot în această perioadă. Mai 

precis, Iancu de Hunedoara l-a însărcinat după pierderea tronului pe domnul Ţării 

Româneşti cu apărarea trecătorii spre Transilvania, trecătoare străjuită de cetate.  

               Ilieş Anca, clasa a VIII - a A  

                                                                                                                                                          

L a c u l  A l b a s t r u  
    

       Aţi mai întâlnit vreun lac frumos, cu o apă cristalină şi situat în mijlocul unui peisaj 

de neuitat? Sigur aţi mai întâlnit în călătoriile voastre aşa ceva. Dar ce-o să ziceţi când am 

să vă spun că există în România un lac unic, care îşi schimbă culoarea şi pe care îl puteţi 

vizita oricând? 

       Da, chiar aşa e. Este vorba de lacul supranumit Albastru, care îşi schimbă culoarea în 

funcţie de lumină şi chiar de… oamenii care se scaldă în apele sale. Lacul se află la câţiva 

kilometri distanţă de Baia Sprie, judeţul Maramureş. Formarea sa a fost una simplă, lacul 

luând naştere prin prăbuşirea unei vechi mine în care ulterior s-a acumulat apa. Conturul 

său este aproape circular şi se află la o altitudine de 565m. Vechimea Lacului Albastru nu 

este una impresionantă, el datând cam de prin anii ’20, dar de atunci îşi uimeşte turiştii 

prin minunaţia care o întruchipează.  

       Se spune despre el că are nişte galerii subterane ce au legătură directă cu Marea 

Neagra şi ca Baia Sprie este în permanent pericol de scufundare din această cauză, dar 

încă nimic nu a fost demonstrat cu siguranţă. Pe locul unde s-a format Lacul Albastru se 

găsesc tot felul de sulfuri, şi de aceea apa bate când în verde, când în albastru. La fel se 

întamplă când mai multe persoane se scaldă aici (nu este niciun pericol). 

       Lacul Albastru este un loc cu totul deosebit ce merită vizitat. Nu este vorba de un 

traseu complicat, se poate ajunge lejer şi cu maşina, dar cu siguranţă este un peisaj ce 

trebuie admirat în toată splendoarea lui.                                                    

       Este de apreciat că aici nu s-a exploatat şi mediatizat prea mult zona. Nu veţi găsi 

modernizări ce nu îşi au locul în sălbaticia şi frumuseţea naturii. Lacul Albastru este o 

destinaţie superbă de weekend atât pentru orice iubitor de natură şi de munte, cât şi pentru 

romantici! 

                                                                     Nemeş Antonia, clasa a VIII- A 

Castelul Bran este cunoscut de turiştii din întreaga lume drept Castelul lui 

Dracula. Acesta este şi unul dintre motivele pentru care a fost inclus de către 

jurnaliştii de la CNN într-un top 10 al castelelor medievale. 

 

 - bunele maniere sunt mereu la modă 

 - să fii mai calm, mai răbdător 

 - să îţi foloseşti bine timpul 

 - excursiile în aer liber 

 - să fii entuziasmat de venirea verii 

 - să abordezi un nou look la începutul  

vacanţei 

 - vestimentaţie verde-smarald           

şi turcoaz 

            

 

 

 

           

  - meniurile fast-food 

  - plecarea de acasă fără    

rezerva de apă plată 

  - hainele negre 

  - expunerea îndelungată la soare 

  - dependenţa de calculator şi reţele de 

socializare 

  - unghii neîngrijite  

   

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=castelul+bran&source=images&cd=&cad=rja&docid=LNMafwg0y_70ZM&tbnid=dwRvMbWYrf0BUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bizbrasov.ro%2F2013%2F01%2F31%2Fcastelul-bran-in-topul-celor-mai-terifiante-locuri-din-lume%2F&ei=g
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                           Rihanna 

       Începând cu rădăcinile ei caraibeene, până în vârful 

topului, fuga la Paris şi Milano şi apariţia pe cele mai mari 

scene ale lumii, Rihanna, la cei 23 de ani, şi-a câştigat deja  

titlul de superstar internaţional. De la albumul de debut răsplătit 

cu discul de platină, A Girl Like Me,  şi până la succesul 

răsunător al celui mai recent material, Loud, în doar câţiva ani, 

artista a devenit un nume de seamă în muzica prezentului.  În 

2005 Rihanna era o fată ca oricare alta. Prima ei legatură cu 

muzica  a fost  producătorul Evan Rogers. Din momentul în 

care a întâlnit-o acesta a fost sigur de succesul artistei şi a 

prevăzut că  

 Rihanna va deveni un superstar. Pe lângă cariera 

muzicală, Rihanna este un nume important şi în industria 

modei, graţie stilului ei nonconformist. Rihanna este o artistă 

care a pornit de jos, o fata cu rădăcini umile, care la doar 23 de 

ani a reuşit să aibă în palmares peste 20 de milioane de albume 

vândute în întreaga lume, este cea mai tânără artistă din istorie 

cu zece piese number one în topul Bilboard şi deţine patru 

premii Grammy. Impresionanta biografie a Rihannei dar şi 

colecţia de premii din industria muzicală au demonstrat că 

acesta este abia începutul. Cu frumuseţea, stilul şi flerul ei, ea s

-a transformat dintr-o fată obişnuită într-un superstar 

internaţional 

               Villand Melissa, Rakoş Denisa,  clasa a VII– a   A 

                                                                                                                  

Justin Bieber 
 

 Justin Bieber e un cântăreț de muzică pop / R&B de origine 

canadiană. Ș i-a început cariera profesională pe Youtube, unde a fost 

descoperit de Scooter Braun, care mai târziu i-a devenit manager. Braun a 

aranjat ca Justin să-l întâlnească pe Usher ceea ce a rezultat în semnarea unui 

contract cu casa de discuri Island Records. Prima parte a albumului său My 

World a debutat pe locul 6 în U.S Billboard Hot 200 şi pe locul 1 în Canadian 

AlbumsChart. În mai puțin de o lună de la lansare, albumul a fost certificat 

cu platină în Canada şi, în mai puțin de două luni de la lansare, a fost 

certificat cu platină în SUA. Bieber este singurul cântăreț care are toate 

cântecele de pe un album în topul U.S Hot 100. 

 J. Bieber a fost numit cel mai mare star din 2009 de J-14, noul-venit 

al anului de MuchMusic, a fost listat de Celebuzz în topul 10 al vedetelor de 

pe Youtube și a fost votat pe locul 5 în topul celor mai bune exemple ale 

anului 2009 de AOL's JSYK. Noul său single Baby alături de Ludacris 

reprezintă cel mai mare hit al său, plasându-se pe locul 5 în SUA şi pe locul 3 

în Canada. Bieber a colaborat şi cu Sean Kingston pentru melodia 

Eeniemeenie. Cea de-a doua parte a albumului My World a fost lansată pe 23 

martie 2010 şi a obţinut locul 1 în Billboard 200. La vârsta de 16 ani, Bieber 

este cel mai tânăr artist solo din istorie care are un album pe locul 1 în 

Billboard 200, după albumul lui Stevie Wonder din 1963. 

 

                           Ilieş Anca, Trifoi Camelia, clasa a VIII-a A                                         

 Lana del Rey  

 

 Uneori stelele ies la suprafaţă. Uneori, stelele îşi croiesc un drum printre noi şi uneori stelele alunecă pur şi 

simplu în atmosferă propulsate, parcă, de ceva “nelumesc”. În această ultimă categorie “alunecă” uimitoarea prezenţă, 

voce, look şi emoţie a Lanei Del Rey. Faima în muzică nu este o opţiune pentru Ms Del Rey, ci vocaţia ei. Spune 

despre ea că este o gangsta Nancy Sinatra şi îşi descrie stilul muzical ca fiind Hollywood pop / sadcore, o variantă 

mai “dramatică” a muzicii pop. Despre look-ul ei spune că este o Lolita pierdută în cartier. Obişnuieşte-te cu toate 

acestea. Nu sunt doar lucruri care sună interesant, este realitatea Lanei. 

  Lana şi-a început cariera în Williamsburg, o suburbie a New York-ului. Avea 19 ani şi tremura de emoţie. 

,,Prima dată când m-am suit pe scena am avut un şoc. Purtam o pereche de jeanşi şi o cămaşă galbenă. Clubul unde 

am debutat se numeşte Lilo Lounge. M-am suit pe scenă. Eram doar eu cu chitara mea acustică. Toată lumea se holba 

la mine. A fost un moment super jenant, nu-mi venea să cred. Era un bar de muzică rock, iar eu, era clar, nu făceam 

parte din peisaj. Am cântat o baladă foarte simplă, Video Games care nu are mai mult de trei note. Toţi cei din 

încăpere s-au oprit din ceea ce făceau şi au început să mă asculte în linişte. Când am terminat nici măcar o persoană 

nu m-a aplaudat. Am spus mulţumesc, şi am rupt-o la fugă din club fără măcar să-mi iau haina de la bar. A fost o 

seară cu o dinamică interesantă. M-am gândit că dacă pot să atrag atenţia şi oamenii să asculte ceea ce cânt, chiar 

dacă nu mă aplaudă, e totuşi o performanţă.” a spus Lana. Cu siguranţa ceva special se petrecuse. Sunetele hipnotice, 

vocea şoptită şi luxul rănit al muzicii au alertat urechile celor prezenţi; imediat oamenii au început s-o privească cu 

interes.  

 După mai mulţi paşi nesiguri şi cochetând destul de rar cu industria muzicală, dar agătându-se de visul ei de a 

ajunge un star, a ieşit şi soarele pe strada Lanei Del Rey. Friabile, emoţionante, cu multe elemente şi expresii din 

cinematografie, cântecele ei au început să prindă viaţă. Glam-ul vicios al piesei Video Games, înclinaţia ei către flow-

ul hip-hop şi feeling-ul noir-ish melodic pentru torch singing, a fost începutul pentru ea. 

                                                             

 Villand Melissa,  Rakoş Denisa, clasa a  VII - a  A 
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Ştiaţi că... 
Cel mai mare cutremur înregistrat 

vreodată pe Terra a fost de 9,5 pe scara 

Richter, în Chile, 22 mai 1960 ? 

...  La  200.000 – 300.000 ani Terra îşi 

schimbă polii magnetici ? 

... Cercetătorii au ajuns la concluzia că Pământul are 

aproximativ 4,54 bilioane de ani ? 

... Reciclarea unei tone de hârtie poate salva 17 copaci şi 4.100 

KW de energie ? 

... 80 % Din deşeurile casnice pot fi reciclate ? 

... Reciclarea unei tone de aluminiu salvează energie cât pentru 

un TV să meargă non-stop 3 ore ? 

... 40% din deşeurile aruncate de oameni reprezintă numai 

hârtie ? 

... Din 100 t de hârtie colectată se pot replanta 30 ha de 

pădure ? 

... Un laptop consumă de 5 ori mai puţină energie decât un 

calculator clasic ? 

… Urşii polari au piele neagră ? 

… Furnicile nu dorm niciodată ? 

… O găină poate depune în medie 19 ouă pe an ?                                                             

… Crocodilii nu pot scoate limba ? 

… Elefantul este singurul mamifer care nu poate sări ? 

… Şarpele este surd ? 

… Gâzele nu beau apă ? 

… Urşii polari sunt stângaci ? 

… Caracatiţa are trei inimi ? 

… Elefanţii plâng ? 

… Există mai multe şanse sa mori in timp ce mergi la loterie 

decât să câştigi la ea ? 

 

… Pisicile au peste 100 de corzi vocale, 

pe când câinii au numai zece ? 

… Pisica se simte ameninţată când este 

privită fix in ochi ? 

… Recordul de zbor la găini este de 16 

sec. ? 

… Ghepardul urlă ca pisica ? 

… Cel mai popular nume pentru un câine este Max ? 

… Albinele produc singura hrană din lume care nu se strică: 

mierea ? 

… În anul 1984, un telefon mobil (mult mai mare decât cele 

actuale) costa 4.195 de dolari ? Puţini şi-l puteau permite.  

… Cangurii nu pot sării cu spatele ? 

… Armadillo poate înota pe sub apă ? 

 … În Irlanda nu există şerpi ? 

… Cel mai folosit  nume  bărbătesc de  pe planetă este 

Mohammed ? 

… O persoană are în medie 1.460 de vise pe an ? 

… Cel mai mare restaurant McDonalds din lume se află în 

Beijing ?   Se  întinde  pe  o   suprafaţă de 2.6 Km pătraţi. 

...Irlandezii sunt cei mai mari consumatori de Coca-Cola din 

lume ? 

… Bucureştiul este a şasea capitală ca mărime în UE ? 

… Dacă vorbiţi la telefon mai mult de o oră numărul 

bacteriilor din ureche va creşte de cel puţin de 700 de ori ?  

… Albatrosul poate dormi în timpul zborului ? 

…Dacă la ambele capete ale unui castravete se amplasează câte 

un electrod care este apoi conectat la o sursă de electricitate, 

umila legumă începe să lumineze ? 

   Mihali Cosmin, clasa a VII  - a A 

Dincolo de porţile grădinii 
   Pionier în Tibet  
 În 1924, scriitoarea franceză Alexandra David-Neel a călătorit pe jos prin munţii din Tibet, fiind 

prima femeia din Europa care a intrat în oraşul interzis Lhasa. „De la vârsta de  cinci ani” menţiona ea 

„năzuiam să trec dincolo de porţile grădinii, să urmez drumul ce o mărginea şi să pornesc în necunoscut”. 

   Dinozauri în Gobi 

 În anii 1920, naturalistul american Roy Chapman Andrews i-a însoţit în Deşertul Gobi din Mongolia 

pe oamenii de ştiinţă care studiau vulturii şi împreună au făcut o descoperire importantă. Lângă cuibul unui vultur, au găsit ouă de dinozaur 

vechi de 95 de milioane de ani -  prima dovadă că aceste animale se înmulţeau prin ouă. 

    Ascensiune cu iacul 

 Geograful suedez Sven Hedin a petrecut 40 de ani cartografiind  zona centrală a Asiei, adesea 

călătorind pe cămile . În 1894, a urcat până la altitudinea de peste 6000 m în Munţii Pamir călare pe un iac.  

     Iarnă antarctică 

      Planul lui Ernest Shackleton de a traversa în 1914 Antarctica pe jos, împreună cu alţi 27 de 

oameni, a eşuat când corabia sa a fost strivită de gheţari. După ce a petrecut două ierni în frigul cumplit, 

expediţia sa a fost salvată datorită lui Shackleton, care  a navigat cu o barcă până în South Georgia şi a adus 

ajutoare.                  

                     Mihai Rareş, clasa a V- a A  

Inel de foc la răsărit 

 
 În dimineaţa zilei de 10 mai 2013, australienii au avut 

parte de un răsărit de Soare cu totul special. În locul Soarelui 

obişnuit, la orizontul estic a răsărit un frumos “inel de foc”. 

Explicaţia acestui eveniment este aceea că, în preajma răsăritului, 

din Australia era vizibilă o eclipsă inelară de Soare. Eclipsele de 

Soare se produc în momentul în care Luna trece prin faţa Soarelui, 

discul solar fiind acoperit parţial sau total. O eclipsa inelară are loc 

când Luna şi Soarele se suprapun perfect, dar Luna nu acoperă în 

întregime discul solar, în momentul de maxim rămânând vizibil un 

inel luminos din discul Soarelui. Motivul: distanţa Lună -Pământ 

variază între 362.000 km şi 405.000 km, astfel că, dacă Luna este 

mai departe de noi, are loc o eclipsă inelară, iar dacă este mai 

aproape se produce o eclipsă totală. 

Fotografia alăturată a fost realizată din zona Newman, Western 

Australia. 

prof. Sorin Hotea 
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 Toţi elevii scriu cu asiduitate la lucrarea ,,Ce aş face dacă aş fi patron’’. Unul singur stă cu mâinile la 

piept şi meditează. 

- Marinescule, tu nu scrii? 

- Nu, domnule profesor, aştept să-mi vină secretara.   

 
Unui copil neatent 

 

La şcoală e premiant. 

Şi primeşte excelent. 

Cu natura nu – i atent 

Şi rămâne repetent. 

 

Teleptean Andreea,            

 clasa a IV –a B 
 

                        

- Domnu diriginte ai pedepsi pe cineva dacă n-a făcut ceva? 

-Desigur că nu.    

-Bine că nu mi-am făcut tema.  

                                    

- Chiar credeţi că meritam eu să-mi puneţi nota unu, dom-

nule profesor? 

- Ce să fac, dacă alta mai mică nu există? 

  

 Alo, Vladimir? 

 - Da. 

 - Îţi aminteşti ce ne-a dat 

ieri la matematică? 

 - Câte un 3. 

 
Oră de dictare în clasa a patra. 

Mircea îi şopteşte colegului: 

- Auzi, Alecule, scriem deja de un 

sfert de oră. Nu crezi că ar fi cazul 

să mai punem şi vreo virgulă? 

     La ora de  engleză, copii au de scris o compunere 

despre  cum îşi petrec ei timpul lor liber.  Alinuţa îsi 

întreabă colega de bancă: 

 - Oare cum se spune în engleză la ,, shopping’’? 

Alinuţa avea o sticlă pe care nu o putea deschide. În drum spre casă, se 

întâlneşte cu un poliţist. 

-Vă rog ,frumos,zice Alinuța, mă puteţi ajuta sa deschid sticla? Poliţistul 

ia sticla, se uită cu atenţie la ea, după care bate cu pumnul în capac. 

- Deschideţi! Poliţia! 

Un inspector vine la o casă de nebuni şi le dă un test: 

- Cât face 7+7 ? 

Un nebun răspunde: 

- 1782 ! 

- NU ! 

Alt nebun: 

 - Miercuri ! 

 - NUUU ! 

După care un alt nebun: 

 - 14 ! 

 - Bravoo! Cum ai făcut? 

 - Păi am împărţit pe 1782 la miercuri... 

 Într-o bună zi,un român ,un englez şi un mut 

testează un ecou… 

Mai întâi ,românul strigă: 

 -Te iubesc! 

Ecoul îi răspunde: 

-Te iubesssssc!... 

Apoi, vine englezul: 

-I love you! 

Ecoul răspunde: 

  -I love yoooooouu! 

În sfârsit, vine rândul mutului, care strigă: 

 -Mmmmmmmmmmmm! 

La care,ecoul: 

 -Ce-ai zis , mă’?!? 

 

Alinuţa a primit de ziua ei o bicicletă şi se plimbă în 

jurul blocului.Mama ei o admira de la balcon: 

 -Uite, mami,fără o mână!! 

După încă o tură: 

  -Uite, mami, fără mâini!! 

După încă o tură: 

  -Uite, mami, fără dinţi…! 

 -De ce a rămas celebru Napoleon?

întreabă profesoara. 

 -Fiindcă avea o memorie formidabilă, 

răspunse elevul. 

 -Poţi fi mai clar? 

 -Da. Pe statuia sa scrie: ,,Pentru memo-

ria lui Napoleon’’. 

Ce îi spune un glob altui glob? 

             I GLOB YOU! 

            DE LA COPII ADUNATE... 
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