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,,Copilăria este inima tuturor vârstelor.” 

Lucian Blaga 



Ne mândrim cu ei 
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5.Ce îţi place să faci în timpul liber? 
Îmi place să-mi petrec puţinul timp liber pe care îl am citind. Îmi place să 
evadez din rutina zilnică şi să mă cufund într-o poveste, să simt că fac parte 
din acea poveste.Şi evident îmi place să ies cu prietenii ca oricare alt adoles-
cent. 
6.Care profesor te-a ajutat cel mai mult? 
Doamna dirigintă şi desigur doamnele profesoare  de matematică şi chimie 
care m-au pregătit şi îndrumat. Fiecare profesor în parte m-a ajutat să mă 
perfecţionez şi să devin cât mai bună în ceea ce fac.De asemenea şi doamna 
învăţătoare a jucat un rol important în educarea mea. Le mulţumesc pe 
această cale tuturor profesorilor care m-au ,,şlefuit'' ca să ajung ceea ce sunt 
acum. 
7.Ce gânduri ai acum la despărţire? 
O să-mi fie dor să fiu eleva acestei şcoli.Profesorii sunt minunaţi, colectivul 
este format din persoane deosebite şi e o plăcere să participi la activităţile 
organizate în decursul anului. Este greu să laşi în urmă astfel de oameni, dar 
urmează o altă etapă a vieţii. Le urez în continuare atât prefesorilor cât şi    
elevilor lor, să ducă mai departe prestigiul şcolii. 
   8.Ai emoţii în ceea ce priveşte liceul? 
   Desigur, ca oricare alt elev de clasa a VIII-a . 
   9.Ce profil te-ai gândit să urmezi şi la ce liceu? 
    Aş vrea să urmez profilul de matematică-informatică de la Colegiul 

Naţional Dragoş Vodă. 

10. Îţi dorim mult succes în continuare! 

                                                                           O viaţă de elev... 
1.Cum a fost la prima ta olimpiadă? 
Am participat la prima mea olimpiada în clasa a V-a,la matematică. Singurul lucru pe care mi-l amintesc este că aveam emoţii foarte mari pe 
care, însă am reuşit să le stăpânesc.Din păcate nu am luat un punctaj semnificativ. 
2.Ai toate mediile de zece? 
Da, până acum. 
3.Care este materia ta preferată?  
Oscilez între matematică, chimie şi română.Dar îmi plac şi limbile străine şi istoria, fiecare materie în parte mă atrage. 
4.Ce rezultate deosebite ai obţinut la concursuri şi olimpiade? 
Am participat la mai multe concursuri cum ar fi Euclid, unde am luat premii aproape de fiecare dată când am participat, Arhimede, la care m-
am clasat pe locul III. Şi desigur Olimpiada de limba română, la care am luat un punctaj destul de mare şi concursul Raluca Ripan. 

               Ioncu Mihaela, Bobotă Georgiana,  
   clasa a VII - a A 
 

REZULTATE  ÎN CADRUL OLIMPIADEI 
NAŢIONALE A SPORTULUI ŞCOLAR 

 Fotbal clasele V-VIII - prof. Lazăr Marian 
- Locul I faza municipală  
- Locul I interzonă 
- Locul II faza judeţeană 
 Baschet fete clasele V-VIII  - prof. Groza 
Mariana 
- Locul I  faza municipală  
 - Locul III faza judeţeană 
 Baschet băieţi clasele V-VIII -  prof. Vil-
land Albert 
- Locul  III  faza municipală  
 Fotbal băieţi clasele I-IV  -  prof. Villand 
Albert 
- Locul III faza municipală  
 Unitatea noastră şcolară a fost gazda etapei 
judeţene la şah  atât la gimnaziu cât şi la liceu .La 
această competiţie au participat 82 elevi din 20 uni-
tăţi şcolare.Organizatorul acestei competiţii a fost 
domnul profesor Lazăr Marian. 
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Un vârf român de 16 ani e căutat de granzii Europei!  
I-a dat gol şi lui Real! "E un jucător incredibil!" 

  

 Sergiu Jurj este unul dintre cei mai 
buni jucători ai generaţiilor care vin din urmă în 
fotbalul românesc. Acesta este din Sighetul 
Marmaţiei, şi a plecat de aici, mai exact de la 
Şcoala Dr. Ioan Mihalyi de Apsa pe vremea 
când era elev în clasa a VI-a. Până atunci a ju-
cat la “Plimob Sighet”, echipă  antrenată de dl. 
Neluţu Hotea. 
         Are 16 ani şi este legitimat la Şcoala de 
Fotbal Ardealul. Pentru moment, a primit acor-
dul să joace pentru Verona, într-un turneu care 
are loc în Spania. Printre adversare: Real Ma-
drid, AC Milan sau Sambonifacese. 
 Până acum a marcat deja un gol în poarta 
celor de la Real şi două în faţa echipei Sambo-
nifacese. La grupa sa de vârstă, în Romania, 

Jurj  este considerat cel mai bun jucător. 
  Vârful român este impresariat de Ana-Maria Prodan, cea care spune despre el ca este un ju-
cător impresionant. 
  Pe masa lui Jurj sunt mai multe oferte, iar între cluburile interesate sunt Real Madrid, Hellas 
Verona şi Arsenal F.C. (pentru o mutare definitivă).  
 Acestuia ar trebui să îi mulţumim pentru că a făcut un renume acestui oraş mic în fotbalul 
romanesc şi să îi urăm baftă în continuare. BAFTĂ SERGIU! 
       

Darian Rad, Muj Florin, clasa a VII-a A 

Mulţumiri… 

În fiecare an participăm la concursuri şi olimpiade şcolare.  
În fiecare an încercăm să ne depăşim performanţele sau măcar să le ega-

lăm pe cele din anii anteriori. Uneori reuşim. Cheia spre a obţine ceea ce ne do-
rim este perseverenţa, receptivitatea de care dăm dovadă şi nu în ultimul rând,  
importanţa pe care o dăm  şcolii. 

 Am participat în noiembrie 2013 la Concursul Interjudeţean de Matemati-
că al Centrelor de Excelenţă “Tinere speranţe” din Baia Mare şi am obţinut o 
binemeritată Menţiune.  

Ne-am propus calificarea la etapa judeţeană a olimpiadei de matematică şi 
am reuşit. 

Le mulţumesc pe această cale elevilor Biro Daniel, Tokacs Răzvan şi Orga 
Cosmin din clasa a V-a A, Mihai Rareş, Ulici Denisa şi Măciucă Ana din clasa 

a VI-a A şi Dunca Denisa din clasa a 
VII-a A pentru că sunt pasionaţi de 
matematică. Sunt deştepţi, munci-
tori, competitivi. Le urez succes şi 
să-şi ţină mintea limpede şi ocupată 
cu noi şi variate ispite matematice. 

Profa` de mate, Liliana Puţ 
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 Ziua Copilului este o sărbătoare care ne în-
deamnă să ne minunăm şi să ne bucurăm de fiecare zi 
şi clipă a vieţii, precum cei mici. Să sărbătorim alături 
de copii, nepoţii, fraţii sau vecinii noştri şi să ne lă-
săm inspiraţi de bucuria lucrurilor simple sau … să nu 
uităm de copilul din noi. Aşadar, această zi este un 
bun prilej pentru a uita de toate grijile, de a ne aminti 
de „cea mai frumoasă iluzie” ... copilăria. 
 1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului trebuie 
să însemne multe bucurii pentru copii, baloane colo-
rate, jucării, dulciuri, hăinuţe noi, jocuri şi distracţii în 
parcuri, prietenii noi, generozitate, dragoste, inocenţă, 
puritate, duioşie, pictură, dansuri, plimbări, desene pe 
asfalt, filme, urări, felicitări. 
 În această zi, fiecare dintre noi îşi aminteşte 
de momentele frumoase ale copilăriei, întorcându-se 
cu gândul în trecut sau retrăind-o prin ochii oricărui 
copil. 

 
Camelia Miron, clasa a V – a A  

Copii despre copilărie... 

E ziua ta, copile drag! 
Din flori, cununi ţi-aş înşira. 
Şi soarele dac-aş putea 
Ţi l-aş aduce ţie-n dar. 
Flori, soare, tot ce te-nconjoară,         
Se bucură de ziua ta.   
Tu cânţi şi râzi cu voioşie 
Şi răspândeşti lumină-n jur. 
Şi pentru fiecare mamă 
Eşti tot ce are ea mai sfânt. 
 

  Chişiu Cristina,  clasa a  VIII-a B 

O zi specială 
 

1 Iunie e o zi plină de culoare, 
Pentru noi va avea mereu valoare. 
Vedem copiii cum aleargă pe iarba verde,  
Se vede că trăim într-o lume în care copilăria nu se pierde. 
  
Poate în această zi soarele ne zâmbeşte  
Şi cu lumina sa ne încălzeşte,  
Putem simţi parfumul florilor 
Şi bucuria de pe feţele copiilor. 
  
Plini de bucurie  toţi copiii, 
Sărbătoresc această zi a fericirii. 
Ei foarte mult râd şi se distrează, 
Dar la jucării mereu visează. 
  
Trece viaţa, zboară anii ca vântul, 
Să trăim copilăria, căci repede trece sentimentul. 
Minunaţii ani de copilărie dulce 
Vor rămâne mereu în amintirea ce se duce.  
 
                   Lescăian Carmen, clasa a VIII -a B 

 Ziua copilului a fost menţionată pr ima dată la Geneva la 
Conferința Mondială pentru Protejarea şi Bunăstarea Copiilor 
în august 1925, la care 54 de reprezentanţi din diferite ţări, au adop-
tat Declaraţia pentru Protecţia Copilului. După această conferință, 
multe guverne au introdus „Ziua copilului”. În Turcia Ziua copilu-
lui a fost sărbătorită pentru prima dată în data de 23 aprilie 1920. 
 În anul 1954 Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copii-
lor al Naţiunilor Unite (UNICEF) a emis o recomandare care 
prevedea faptul ca fiecare Stat să dispună de o zi aşa-numită „Ziua 
copilului” (Universal Children's Day). 
 În România Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturi-
lor Copilului (ANPDC) s-a constituit la 1 ianuarie 2005. 
 

                                    Drăguş Octavian, clasa a V-a A 
              

http://www.interferente.ro/Copilaria.html
http://www.interferente.ro/Copilaria-si-jocul-versuri-si-picturi.html
http://www.interferente.ro/Citate-despre-copilarie.html
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De la copii adunate... 

Ziua Muncii  
1 Mai e Ziua Muncii 
 Zi a muncii şi a omeniei! 
 De micuţi noi învăţarăm 
 Respectarea legi-n ţară. 
 Noi mai ştim că 1 Mai 
 Este ziua în care stai. 
 Respecţi legea, respecţi munca, 
 Respecţi ţara şi porunca. 
 
 
 

 
Tot respectul pentru muncă 
 Este legea cea mai sfântă. 
 1 Mai 
 Frumos mai eşti! 
 Ca zânele din poveşti. 
 Să fii Mai în viitor, 
 Fericirea tuturor! 
 
Lihet Liviu-Daniel, clasa a II-a B 

    Primăvara 
 A sosit înflorita primăvară, care trezeşte natura la viaţă. Regele soare îi trezeşte fiicele şi le trimite pe pământ. Rând pe 
rând grădinile se colorează cu: ghiocei, brânduşe, zambile şi narcise. Ele ne parfumează fiecare cu parfumul său. 
 Văzduhu-i plin de păsărele care fac concerte. Rândunica merge la cabină să-şi  ia fracul. Vin şi fluturii dansând prin joc. 
 Pomii îşi iau hainele-nflorate şi se bucură de concert. Hainele sunt decorate cu flori albe şi roz. 
 Primăvara bate la uşa casei şi îi trezeşte pe copii. Ei merg bucuroşi şi se joacă în căldura globului de aur. 
 Primăvara este ca o sală de bal! 

   Burcuş Carolina, clasa a II-a A 

A venit primăvara! 
 

Primăvară, ai venit! 
De toate  ne-ai dăruit: 
Multe, multe floricele, 

Ghiocei şi  viorele, 
Toporaşi şi chiar lalele. 

Fiecare-mprospătate 
Cu miresme minunate. 

 
Şi-ai adus şi păsărele 

Mici şi mari şi frumuşele, 
Buburuze, gândăcei 
Şi fluturaşi mititei. 

Multe altele - ai adus 
Şi ne-ai bucurat nespus. 

  
Anastasia Herbil, clasa a II-a A 

 

                       Ador primăvara! 
 În câmpiile-nflorite – doar ghiocei, în copaci vezi doar flori şi cuiburi 
locuite. Poienile-s pline de rândunele, turturele, sturzi, berze şi porumbei. 
 În curţile oamenilor – doar verde, galben şi rosu, adică narcise şi lalele. 
După mai multe săptămâni de ploaie şi vânt, copiii pot în sfârşit să iasă la joacă. 
E plin de albinuţe printer flori, dar nu au intenţii agresive: şi ele se bucură de 
jocul vesel al copiilor şi aleargă harnice să strângă mierea ce le place atât de 
mult acestora. 
 Dar ce-o fi acela? E negru, aleargă spre ceata de copii ca un căţel scăpat 
din lanţ dar în loc să latre, face: “bee-bee-bee”. Desigur, e mieluşelul verişoarei 
mele! 
 Un vânt glumeţ stârneşte un roi de petale albe din cireşul înflorit şi, după 
ce le poartă până departe în cer, le cerne peste capetele copiilor. 
 Ce-i asta, s-a întors iarna? Iar ninge? Chiar şi mielușelul priveşte mirat 
în sus. 
 Se aude glasul mamei : Copii, e vremea cinei! 

Ador primăvara!  
Mara Gabriela  Biro, clasa a  II-a  A 
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De la copii adunate... 

 Era o zi frumoasă de primăvară. Afară era cald. Într-un copac din grădină, a 
apărut o mică omidă. Ea ţesea pânza albă ca spuma laptelui ca să poată coborî în iarbă. 
Lunile au trecut, iar omida se înveli în pânză. Aştepta cu nerăbdare momentul cel 
mare. A trecut un an ca lacrimile pe apa zâmbetului. 
Deodată, pânza se rupse iar din ea ieşi un future mare, cu aripile multicolore şi cu 
zâmbetul pe faţă. O mică problemă i se aşternu peste veselia care îl cuprinsese, nu ştia 
să zboare. A dat din aripi şi a încercat să se înalţe spre cer, dar deodată: puff! Pică la 
pământ. Supărat, îşi aşternu aripile pe o bucată mică de lemn. Auzi un glăscior care îi 
spunea: 
-Nu te culca, continuă să exersezi zborul şi într-un final vei reuşi. 
Fluturele speriat se uită în jur şi zări o umbră albă a cărei formă era un future. El se 
ridică de pe lemn şi începu iarăşi să exerseze. Au trecut ore până când a reuşit. Umbra 

albă îi grăi: 
- Vreau să mergi în Franţa să-ţi alegi un oraş mare, iar când te vei întoarce vreau  
să- mi poveşteşti tot ce ai făcut şi tot ce ai văzut.  
El îi spuse: 
- Accept invitaţia şi voi face tot ce îmi vei spune de acum înainte. Deodată, umbra dispăru, dar îi lăsă un mesaj: 
- Mâine la ora 8:00 dimineaţa voi fi la tine ca să te duc în Franţa. 
Fluturele se culcă, iar a doua zi porni cu umbra misterioasă spre Franţa. La ora 12:00 au ajuns, iar umbra îi spuse: 
Ne vom vedea acasă! Cu bine! 
La revedere, umbră! 
Ea dispăru şi lăsă în urma ei un nor mare de fum. Fluturele trebuia să aleagă în ce oraş vroia să rămână. A ales Parisul, 

un oraş al dragostei. Ajuns acolo, văzu pentru prima oară Turnu Eiffel. În el zări multe cafenele şi magazine cu suveniruri. Zbură 
până în vârf iar de acolo văzu întreg Parisul. Îşi continuase călătoria sa magică. Se opri la Catedrala Notre – Dame. Intră în ea iar 
acolo totul era extraordinar de frumos. Ieşise din ea şi zbură către ceasul din vârf. Când să îşi tragă sufletul, ceasul bătu ora 14. 
Plecă şi mai vizită încă două muzee, după care porniră spre casă. Pe drum văzu umbra misterioasă care mergea după el ca să-l 
aducă acasă. 

Mirată, umbra îl luă în spate pe future şi deodată ajunseră în copacul din grădină. Fluturele îi dărui umbrei un mic mag-
net pe care scria: Ouvre du bonheure (Deschideţi fericirea).S-au îmbrăţişat iar fluturele îi povesti tot ce a văzut şi ce a făcut. 

De atunci, fluturele a înţeles că fericirea este un dar pe care trebuie să-l împărtăşească. 
 

Ioana Simion, clasa a IV –a A 

 

CEL MAI BUN PRIETEN 
 Cea mai fericită zi a mea a fost aceea când am primit-o pe 
Sony. Ea a venit din Ungaria. Era mică, albă, cu pete maro şi era 
din rasa Jack Russel Terrier. După ce a ajuns acasă am lăsat-o să 
doarmă deoarece era obosită. Corpul ei era mic la fel şi lăbuţele. 
Noaptea se ascundea în papucii mei deoarece îi era frig. În câ-
teva luni ea a crescut mare, la fel şi relaţia mea cu ea. În fiecare 
zi ea sărea de bucurie când mă vedea pe mine sau pe tatăl meu. 
Cea mai mare bucurie a ei era să se joace liberă.  
 Ea era bucuroasă. Bucuria ei se vedea în săriturile repe-
tate pe care le executa. Noaptea dormea în cuşca ei cu gândul de 
a se juca din nou a doua zi. Alerga foarte repede. După un timp, 
tatăl meu mi-a arătat cum să o învăţ câteva trucuri şi cum să o 
dresez. După multe repetări, roadele muncii noastre au început 

să apară. Prietenii mei erau uimiţi de ceea ce putea Sony să facă.  
 Sony nu era doar un căţeluş ci era o parte a vieţii mele. Sufletul ei se umplea de bucurie când mă vedea, însă 
nu se prea înţelegea cu celelalte animale din curte. Ea dorea să ne exploreze grădina. Alerga printre copacii înmu-
guriţi, iar iarba înaltă îi gâdila corpul fragil. Foarte rar se juca cu alţi câini. După un an Sony a devenit un câine adult 
care reuşea de fiecare dată să facă perfect trucurile învăţate. Eu eram foarte bucuros că o aveam lângă mine, ea, 
devenind parte din sufletul meu. Niciodată nu m-am simţit aşa de bine lângă un căţeluş. Sony este foarte specială 
pentru mine şi familia mea.  
 După ce aţi citit acest text cred că v-aţi dat seama că cel mai bun prieten al omului este câinele fidel care 
rămâne lângă stăpânul său şi la bine şi la greu.   
                                                    Ştefan  Roman, clasa a IV-a A 

 
CĂLĂTORIA FLUTURELUI 
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Sărbători de suflet 

Noaptea Sfântă 
 

Paştele a sosit  
Şi cu el a adus 

  Zâmbetul pe buze  
  Şi-nvierea lui Isus 

 
Seara asta a sosit 

Este magică să ştiţi 
Şi copiii merg cu voi 

La biserici până-n zori 
Şi la Sfânta Liturghie 
Pace peste voi să fie. 

 
Alice Smolenschi, clasa a IV-a A 

     PAŞTELE LA CREŞTINI 
 
           Paştele, cred eu, este cea mai frumoasă sărbătoare creştină. De Paşte 
sărbătorim Învierea Domnului nostru Iisus Hristos şi mântuirea noastră. De 
ce? Pentru ca toată credinţa se fundamentează pe acest eveniment important 
din istoria mântuirii.  
          Am citit în Biblie ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Cor 15,14: 
Şi dacă Hristos n - a înviat, atunci zadarnică este propovăduirea noastră, 
zadarnică şi credinţa voastră.   
 Paştele este nu doar o sărbătoare foarte importantă, ci şi foarte bogată 
în tradiţii. În zona noastră creştinii merg la biserici şi mănăstiri pentru a 
primi lumina sfântă, pe care o poarta în procesiune cântând Hristos a Înviat. 
De asemenea de Paşti, creştinii duc la Biserică bucate (în special pască, ouă, 
cărnuri, brânză) pentru a fi binecuvântate şi sfinţite de către preoţi.  
 Ceea ce mă impresionează foarte mult pe mine, este purtarea oameni-
lor din perioada premergătoare sărbătorii Învierii Domnului Nostru Isus 
Hristos când foarte mulţi creştini postesc, nu consumă alcool, nu consumă 
carne, lapte, ouă; unii sunt mai generoşi cu săracii şi mai atenţi la nevoile 
celorlalţi. Toate aceste gesturi, trăiri, acţiuni îi fac pe oameni mai buni şi sunt 
o dovadă a importanţei pe care ei o acordă acestei sărbători. Ar fi foarte fru-
mos dacă oamenii s-ar comporta pe tot parcursul anului aşa cum se comportă 
în perioada care precede sărbătoarea Învierii, astfel în multe familii viaţa ar fi 
mai frumoasă, iar oamenii ar face din viaţa lor o pregătire continuă pentru 
Paşte şi pentru învierea lor.  

                                                            Paul Marian Solomeş, clasa a V-a A                                       

       

Tradiţii şi obiceiuri de Paşte 
 

- la Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îm-
brăcămintea nouă, la fel ca apa, are un rol de purificare; 
- în ziua de Paşte nu este bine să dormi pentru că vei fi 
somnoros întregul an, recolta va fi distrusă, iar viermii 
vor mânca semănăturile; 
- lumânarea de la Înviere trebuie păstrată în casă şi 
aprinsă în caz de boală, supărări, calamităţi naturale; 
- în ziua de Paşte nu e bine să mănânci oul cu sare, se 
spune că transpiri anul întreg; 
- la masa de Paşte e bine să mănânci mai întâi oul, se 
spune că aduce sănătate trupului pe parcursul anului, 
apoi să mănânci peşte, pentru a fi sprinten ca el; 
- să mănânci şi pasăre, pentru a fi uşor ca aceasta; 
- dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile după Paşte şi nu se 
strică, vei avea noroc întregul an; 
- cu cine ciocneşti ouă vopsite în ziua de Paşte, te vei 
întâlni cu el pe cealaltă lume; 
- se spune că cei ce mor în duminica de Paşte, sunt 
scutiţi de Judecata Divină, sufletele lor ajung direct în 
Rai. 
 Neneştean Emanuel, clasa a V-a A 
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CURIOZITĂŢI  DESPRE EUROPA 
 

1.  Europa se întinde de la cercul polar de nord până la Marea Mediterană în sud şi de la Oceanul Atlantic 
în vest până în Asia, în est. 

2. Cel mai înalt munte din Europa este Elbrus cu un vârf de 5.642 m peste nivelul mării. 

3.  În Europa de Est, cel mai înalt munte este Mont Blanc, în Alpi şi are peste 4.800 m peste nivelul mării. 

4. Cel mai mare lac cu apa dulce din Europa este Lacul Geneva, se află în Alpi şi are o adâncime de 310 m. 

5. Cel mai mare lac din Europa Centrală este lacul Balaton şi are o lungime de 77 km. 

6.  Fluviul Dunarea are unul dintre cele mai lungi cursuri din Europa. În total Dunarea curge pe o dis-
tanță de 2.850 km. 

7.  Printre cele mai mari fluvii ale Europei se numără şi Rinul (aproximativ 1.320 km), Elba (aproximativ 
1.170 km) şi Lora (aproximativ 1.000 km) 

8. Cea mai lungă cale ferată din Europa a fost realizată de George Stephenson . 

9. Astăzi, trenurile electrice de mare viteză din Europa merg cu o viteză de până la 330 km /h pe şine spe-
ciale. 

10.  Cel mai mare tunel rutier din Europa este tunelul Laerdal din Norvegia şi are peste 24 km lungime. 

11.  Cel mai lung tunel de cale ferată din Europa trece pe sub Canalul Mânecii şi se numește Channel Tun-
nel şi are peste 50 km lungime. 

12.  Cel mai înalt pod din lume este Viaductul Millau din Franţa şi are 245 m înălţime. 

13.  Două dintre cele mai lungi poduri din Europa sunt: podul pentru maşini şi trenuri Oresund (16 km 
lungime) şi podul rutier Vasco da Gama (peste 17 km lungime). 

14.  Cel mai mare avion de pasageri din lume este Airbus A380 care poate lua 555 de pasageri. 

15.  Cel mai rapid avion de pasageri construit vreodată este Concorde şi poate zbura cu 2.160 km/h (de 
două ori viteza sunetului). 
 Racheta Ariane 5 plasează sateliții utilizați de reţelele de televiziune şi telefonie mobilă. 

 
                                                                                                                         Darius Giurgi, clasa a VI - a B 

 Europa are o lungă istor ie a unor  mar i reuşite culturale şi economice, începând din Epoca Bronzului. Or iginile 
culturii vestice sunt, în mod general, atribuite grecilor antici şi Imperiului Roman, care a supus întreg continentul pentru mai 
multe secole. După declinul Imperiului Roman, Europa a intrat într-o perioadă de stagnare, cunoscută sub numele de Evul Me-
diu, care s-a terminat prin fenomenul numit Renaştere şi prin Noii Monarhi, ce aveau să marcheze noi descoperiri, explorări şi 
creşterea cunoştinţelor ştiinţifice. Din secolul XV, naţiunile europene, în special Spania, Portugalia, Franţa şi Marea Britanie, au 
construit mari imperii coloniale, cu dependenţe în Africa, America şi Asia. Revoluţia Industrială a început în secolul al XVIII-
lea, ducând la o prosperitate sporită şi, implicit, la o creştere de populaţie. După Al Doilea Război Mondial şi până la sfârşitul 
Războiului Rece, Europa a fost împărţită în două mari blocuri politice şi economice: naţiunile comuniste din Europa de Est şi 
ţările capitaliste din Europa de Vest. În jurul anului 1991, blocul estic a fost dezintegrat, după ce a fost soarta i-a fost decisă la 
Malta. Europa s-a format prin amestecul din moştenirea greco-roman,feudalism și creştinism. 

                                                                           Drăguş Octavian, clasa a V-a A 

Europa  şi ... 

 Orga Alex Casian, clasa I A  
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                                              ZIUA EUROPEI 
   Stiaţi că pe continentul european, Ziua Europei, este o sărbătoare anu-
ală a păcii şi unităţii în Europa? Sunt două date pentru sărbătorirea acestei 
zile: 5 mai pentru Consiliul Europei şi 9 mai pentru Uniunea Europeană. 
Pentru UE, această zi este de asemenea cunoscută ca Ziua Schuman, 
comemorând declaraţia istorică a ministerului de externe francez, Robert 
Schuman. 
  Ziua Consiliului Europei reflectă propria înfiinţare în timp ce Uniunea Eu-
ropeană celebrează propunerea CECO în 1950.Ziua Europei este unul dintre 
simbolurile europene menite să promoveze unitatea în rândul europenilor. 

 Ivan Lupşac, clasa a V-a A 

UNIUNEA  EUROPEANĂ (U.E.) 
۞Apariţia 
-primii oameni care s-au gândit la 
o Europă unită au fost Napoleon 
Bonaparte şi Victor Hugo. 
- ziua de 9 mai 1950 a reprezentat 
primul pas pentru formarea a ceea 
ce este astăzi Uniunea Europeană. 
-una din încercările de a-i uni pe 
europeni, a fost Comunitatea Eu-
ropeană a Cărbunelui şi Oţelului 
care a fost primul pas spre o Euro-
pă Federală. 
-mai târziu, s-a înfiinţat Comunita-
tea Europeană a Energiei Atomice. 
-membrii fondatori: Belgia, 
Franţa, Italia, Luxembourg, Ţările 
de Jos şi Germania de Vest. 
-Uniunea Europeană a fost înfi-

inţată prin Tratatul de la Maas-
tricht, care a intrat în vigoare pe 1 
noiembrie 1993. 
۞State membre(28 ţări) 
1957→Belgia, Franţa, Germania, 
Italia, Luxembourg, Olanda 
1973→Danemarca, Irlanda, Marea 
Britanie 
1981→ Grecia 
1985→ Portugalia, Spania 
1990→Fosta Germanie Democratã 
1995→Austria, Finlanda, Suedia 
200→Cipru, Estonia, Letonia, Li-
tania, Malta, Polonia, Cehia, Slo-
vacia, Slovenia, Ungaria 
2007→România, Bulgaria 
2013→Croaţia 
۞Guvernarea 
-Uniunea Europeanã are şapte in-

stituţii:                                            
                                                     ●
Parlamentul European 
●Consiliul European 
●Consiliul Uniunii Europene 
●Comisia Europeanã 
●Curtea de Justiţie a Uniunii Eu-
ropene 
●Curtea Europeanã a Auditorilor 
●Banca Centralã Europeanã  
 
Georgiana Bobotă, Ştefania Si-

mionca, clasa a VII -a A 

...Uniunea  Europeană 

SIMBOLURI EUROPENE 
 

Drapelul European – cele 12 stele dispuse în 
cerc simbolizează idealurile de unitate, solidari-
tate şi armonie între popoarele Europei. 
 
Imnul European – Melodia aleasă ca simbol al 
Uniunii este extras din Simfonia a IX-a compusă 
de Ludwig van Bethoven. Imnul European nu îşi 
propune să înlocuiască imnurile naţionale ale 
tărilor membre , ci să celebreze valorile lor com-
mune. 
 
Mottoul – Mottoul Uniunii Europene  Unitate în 
diversitate a fost folosit pentru prima dată în 
anul 2000. Acest motto promovează pacea şi 
prosperitatea, acceptând să-şi deschidă spiritual 
către culturile, tradiţiile şi limbile atât de diverse 
ale continentului nostru. 

 

Korzsuk Damian, clasa a V-a A 

Orga Cosmin, clasa a V-a A 



             ORIZONTURI GEOGRAFICE 
        
 În cadrul săptămânii Şcoala altfel: să ştii mai multe să fii mai bun, o 
parte din elevii claselor a VIII-a A şi B au participat în data de 10.04.2014 la 
proiectul Orizonturi geografice organizat şi derulat de Univ. Babeş-Bolyai, 
Fac. de Geografie, extensia Sighetu Marmaţiei în colaborare cu Şcoala Gim-
nazială ”Dr. Ioan Mihalyi de Apşa”, Liceul ”Regele Ferdinand”, Colegiul 
Naţional ”Dragoş Vodă”, Liceul Tehnologic Forestier şi Liceul Tehnologic 
”Marmaţia”. 
         Sub deviza: Entuziasm-Drumeţie-Acţiune-Descoperire-Cunoaştere, 
studenşii şi elevii din instituţiile menţionate au desfăşurat o paletă bogată şi 
diversificată de acţiuni care au vizat: deplasarea pe trasee de orientare cu 
harta şi busola, descoperirea pe trasee, pe baza indiciilor de pe hărţi, a 

unor ,,comori” (plăcuţe din argilă cu însemne heraldice, monede, lingouri, tot din argilă) ascunse de studenţi anterior 
deplasării, activităţi de team-building pe Dealul Solovan în perimetrul cetăţii fortificate. Participanţii, organizaţi pe 
grupe, cu denumiri din sfera geografiei şi istoriei, au concurat în cadrul unor probe cum ar fi: deplasarea unui butuc, 
cu ajutorul sforilor întinse, pe care se afla un vas cu apă, fără ca apa să fie 
vărsată, aruncarea suliţei, alergare cu sacul, trasul cu arcul cu săgeţi.  
       Entuziasmul, bucuria, dorinţa de cunoaştere şi afirmare, excelenta cola-
borare dintre elevi şi studenţi au dat întregii activităţi un caracter de sărbă-
toare. 
       A fost o altfel de lecţie, o lecţie aplicată de geografie şi istorie pe care 
elevii au apreciat-o mult, s-au bucurat de ea şi şi-au exprimat dorinţa de a o 
repeta în viitor. 

ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN ! 
PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI 
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ȘCOALA ALTFEL –INVITAŢIE LA …EDUCAŢIE 

 
 

”Educaţia ne-a făcut ceea ce suntem.” 
 Claude Adrien Helvetius 
 

                     Săptămâna ”Şcoala altfel-Să ştii mai multe, să fii mai bun”este pentru 
fiecare cadru didactic o provocare. Privit la început cu o oarecare îndoială, pro-
gramul şi-a demonstrat valoarea pentru educaţie  încă de la prima ediţie. Acest fapt 
s-a datorat ,în primul rând, creativităţii cadrelor didactice, şi nu în ultimul rând, 
sugestiilor, entuziasmului celorlaţi parteneri în educaţie: părinţi şi copii. An de an 
activităţile se diversifică, se îmbogăţesc cu experienţele anterioare, propun şi ex-
perimentează diferite forme de organizare. Beneficiile  educative ale unei astfel de 
săptămâni, organizate şi desfăşurate minuţios, se vor vedea  în entuziasmul molip-
sitor al elevilor, în implicarea  părinţilor în activităţi. Această săptămână a activi-
tăţilor ”altfel” a fost primită cu bucurie  şi curiozitate de către elevi, care şi-au 
legat entuziasmul  fie de aspectul nonformal al  desfăşurării activităţilor, fie de 
perspectiva unor activităţi plăcute, desfăşurate cu clasa sau mai multe clase. 
                                            Copii din această generaţie sunt creativi, curioşi, spon-
tani, inteligenţi, ştiu să folosească calculatorul, telefonul mobil, dar ştiu mai puţine 
despre elementele esenţiale ale vieţii. Aşa că, am considerat potrivit să pornim într
-o explorare a realității  vieţii noastre întrebându-ne care sunt meseriile cele mai importante pentru oraşul nostru. Am pornit de-
acasă: de la casa fiecăruia,adică de la meseriile părinţilor şi a petrecut fiecare elev o zi în umbra părinţilor la serviciul unuia din-
tre ei. Activităţile programului Junior Achievment ”Job Shadow Day” au fost cele prin care am realizat acest obiectiv. La servi-

ciul părinţilor, copiii au petrecut un timp echivalent cu cel pe care-l 
petrec zilnic la şcoală, transformându-se în mici ”detectivi”, care 
descoperă ”secretele” unei zile de lucru  la serviciul părinților.  
                          Pornind pe drumul descoperirii diferitelor meserii am 
vizitat o moară şi o vâltoare din localitatea Vadu Izei, unde elevii au 
văzut cum se macină făina, cum se foloseşte în mod natural, din ve-
chime, forța apei curgătoare în activităţile zilnice. 
                         O altă activitate a constituit-o o vizită la o brutărie. 
Cu alte cuvinte am refăcut parţial ”drumul pâinii”, de la bobul de 
grâu, la pâinea coaptă. 
                         Vizita la Poliţia de Frontieră şi la fabrica de confecţii 
Steillmann din localitate,  ne-au oferit perspectiva altor două posibile 
meserii cu implicaţiile şi rolul lor în viaţa socială a oraşului. Fiecare 
activitate a fost completată de un moment de reflecție, în care elevii şi
-au împărtăşit impresiile  într-un scurt eseu nestructurat, în caietul 
special pentru această perioadă. 
                      O activitate desfăşurată la şcoală, dar cu sprijinul a do-
uă reprezentante ale Crucii Roşii din localitate  ne-a ajutat să înţele-

gem şi , mai ales, să exersăm  modalitatea de  intervenţie în cazul unor accidente minore ”uşor” de petrecut în spațiul şcolii. Cu 
alte cuvinte , elevii au învăţat de la specialişti cum să intervină în cazul unei hemoragii nazale sau cum să procedeze dacă se ră-
nesc . 
                    Vizita la serele Urbana  ne-au oferit prilejul unei activităţi practice, elevii au plantat, fiecare în parte,câte o muşcată., 
apoi au aflat informaţii despre această meserie.  
                     Activităţile programului Junior Achievment ”Vreau să ştiu, vreau să fiu!” au fost cele prin care ne-am exersat cali-
tăţile de proietare şi redimensionare a spaţiilor din oraşul nostru. Am completat activitatea cu o alta ”înrudită”, desfăşurată la 
Facultatea de Geografie - Extensia Sighetu Marmaţiei. Au ”călătorit” virtual prin oraş, au localizat tot virtual principalele obiec-
tive ale orașului şi, în cele din urmă, au încercat să se orienteze pe harta oraşului, descoperind câteva dintre clădirile care prezen-
tau puncte de interes pentru ei. 
                    Această activitate a încheiat ”Săptămâna altfel - să ştii mai multe, să fii mai bun”. Feed back-ul primit atât din par-
tea părinţilor, cât şi al elevilor a confirmat  tocmai faptul că această organizare a activităţilor în jurul unei idei educative este cea 
mai bună opţiune pentru activităţile din această săptămână. 
 

       

    Prof. Mirela Radu 
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     Într-o zi, venind de la şcoală, am observat că până acasă fac 
exact 960 de paşi egali. Vă rog pe voi să aflaţi câţi paşi fac în 29 
de minute, dacă de acasă până la şcoală îmi trebuie 16 minute. 
 
      Aflaţi aria şi perimetrul unui dreptunghi care are lăţimea de 8 
cm, iar lungimea o cincime din pătratul lăţimii. 
 

 
Probleme propuse de Adi Romanov, clasa a V-a A 

În lumea matematicii 

Ieri am fost la piaţă şi am cumpărat 4.320 g de roşii cu 3,5 lei 
kg, 5 kg de cartofi la 15 lei dg şi 1500 cg de ardei a 0,04 lei mg. Ia 
calculaţi voi câţi bani am cheltuit eu şi câte kg de legume am cum-
părat? 

 Daniel Biro, clasa a V-a A 

Tatăl meu primeşte într-un an calendaristic un 
salariu de 30.750 lei, iar dacă este an bisect primeşte 
30.920 lei. Dacă impozitul pe venit pe care îl plăteşte 
este de 15%, aflaţi câţi bani a plătit statului din 2005 
până în prezent. 

Răzvan Takacs, clasa a V-a A 

Să presupunem că sunt un destoinic fermier care şi-a început afacerea cu un buget de 

100.000 de lei.  În primul an mi-am cumpărat oi în valoare de un număr care reprezintă triplul 

celui mai mic număr de trei cifre. În al doilea an am vândut lâna, brânza şi mieii pe un preţ 

considerabil, adică pătratul jumătăţii lui 500. Ştiind că oile au costat o pătrime din buget, cal-

culaţi de câţi bani dispun pentru a-mi continua afacerea? 

              Cătălin Opriş, clasa a V-a  A  
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Eşti o persoană sinceră ? 
            Sinceritatea nu este o trăsătură de caracter, ci o expresie a inteligenţei. Sinceritatea este un act de 
cunoaştere, şi, ca orice act de cunoaştere, este şi un act de creaţie. (Teodor Mazilu) 
           Cât de importantă este sinceritatea? Sinceritatea cu ceilalţi, cu prietenii, cu rudele, cu cel pe care-l 
iubim? Dar cât de importantă este sinceritatea cu noi înşine? Oare de câte ori ne aplecăm asupra noastră şi 
privim în adâncul inimii noastre cu sinceritate? Când vom învăţa să nu ne mai minţim, să nu ne păcălim 
nici pe noi, nici pe ceilalţi. Abia atunci vom vedea că într-adevăr viaţa noastră se schimbă în bine. Când te 
analizezi şi îţi priveşti propriile greşeli nici măcar nu trebuie să te ierţi, este suficient să recunoşti tu, în su-
fletul tău. Apoi totul se schimbă. 
          Răspundeţi prin DA sau NU la următoarele întrebări: 
1. Când luaţi masa singur, purtarea dv. este mai puţin îngrijită decât în societate?    DA/NU 
2. Câteodată aveţi gânduri de care ar trebui să vă fie ruşine?                                     DA/NU 
3. V-aţi aşezat vreodată cu mâinile murdare la masă?                                                DA/NU 
4. Aţi fost întotdeauna punctual la şcoală, la serviciu?                                                DA/NU 
5. V-aţi înfuriat vreodată?                                                                                           DA/NU 
6. Aţi greşit vreodată în viaţă?                                                                                     DA/NU 
7. În copilărie,vi s-a întamplat uneori să umblaţi pe furiş la dulciuri?                        DA/NU 
8. De obicei, în societate, vă comportaţi mai bine decât acasă?                                  DA/NU 
9. Credeţi că orice om simte nevoia să se laude din când în când?                             DA/NU 
10. Vi se întâmplă să lăsaţi pe mâine ce puteţi face astăzi?                                         DA/NU 
11. Aţi întarziat vreodată la întâlniri sau la scoală?                                                     DA/NU 
12. Consideraţi că sunteţi un om sincer?                                                                      DA/NU 
13. Aţi minţit vreodată?                                                                                                DA/NU 
14. Între cunostinţele dv. există unii oameni care nu vă plac şi vă sunt antipatici?     DA/NU 
15. Vi se întâmplă să vă bucuraţi de necazul altuia?                                                    DA/NU 
16. Câteodată sunteţi morocănos şi prost indispus?                                                     DA/NU 
17. Aţi făcut întotdeauna ceea ce aţi sfătuit pe alţii să facă?                                        DA/NU 
18. Aţi fost vreodată îndrăgostit?                                                                                  DA/NU 
19. Vă plac oamenii pe care îi cunoaşteţi?                                                                    DA/NU 
20. Dacă aţi făcut o greşeală, o recunoasteţi întotdeauna?                                            DA/NU 
21. Râdeţi uneori de o glumă grosolană?                                                                      DA/NU 
22. Aţi spus întotdeauna numai adevărul?                                                                    DA/NU 
23. Vi s-a întâmplat ca uneori să fiţi plin de energie şi dornic de acţiune, iar alteori să nu fiţi în stare să vă 
apucaţi de nici o treabă serioasă?                                                                  DA/NU 
24. V-a venit vreodată să înjuraţi?                                                                                DA/NU 
25. Vă place mai mult să câştigaţi decât să pierdeţi?                                                    DA/NU 
 
  Vă acordaţi câte 1 punct conform grilei de mai jos ( de exemplu dacă la întrebarea 1 aţi răspuns DA aveţi 
1 punct ):  
DA: 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25 
NU: 4,10,17,20 
   Interpretarea rezultatelor 

 
20-25 puncte 
Sunteţi o persoană sinceră cu spirit autocritic. 
Firea vă este deschisă. 
15-20 puncte 
Sunteţi o persoană mai puţin sinceră, cu un spirit autocritic mai puţin dezvoltat.Uneori aveţi 
tendinţa de a ascunde adevărul, doriţi ca unele aspecte ale personalităţii dv. să nu fie cunoscute. 
<15 puncte 
Sunteţi o persoană de-a dreptul nesinceră. 
 
 Doina Batin, psiholog  
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Michael Jackson 
s-a născut pe 29 
august 1959, într-
o familie foarte 
săracă, de unde şi-
a început cariera 
muzicală la 5 ani, 
cântând în for-
maţia familiei 

sale ,,The Jackson five’’. 
  Michael a fost şi este cel mai faimos cântăreţ 
din toate timpurile, idol a generaţii întregi, un dan-
sator neîntrecut şi un mare iubitor de copii. 
  Nu încape îndoială, nu a existat un star mai 
mare decât el. Fie ca e vorba de frumoasele sale 
melodii, de armonia vocii lui sau de mişcările saca-
date de dans, care au atins punctul culminant o data 
cu acel Moonwalk care sfida  gravitaţia, Michael a 
avut o abilitate unică de a inspira și a aduce spe-
ranţă . A reuşit să unească milioane de oameni, in-
diferent de rasă, principii, religie, culoare, vârstă, 
sex sau naţionalitate prin mesaje de sacrificiu, pa-
ce, dragoste, speranţă şi de schimbare. Prin melodii 
precum: Heal The World, Man in The Mirror şi We 
are The World a  adus speranță în ochii tuturor 
într-un mod atât de specific lui. 
  Pentru mine Regele Popului este şi va fi exemplul 
meu. 

Codrea Diana, a VII - a A 

VEDETE  PREFERATE 

Smiley 
 Andrei Tiberiu Maria (născut pe 27 iulie 1983, Pitești), 
cunoscut sub numele de scenă Smiley, este un cântăreţ compozitor, 
producător, prezentator și actor român, membru al trupei Simplu, 
având în același timp și o carieră solo. 
 În anul 2001, CRBL avea să-i propună lui Andrei să facă parte 
din trupa Simplu, după ce inițial încercase să obțină un loc în 
formaţia Akcent.                                                                                                             

De-a lungul tim-
pului, Smiley a 
ajuns în atenția 
publicului, atât 
ca solist al trupei 
Simplu, dar și ca 
artist solo. 
În 2008, Smiley 
și Simplu au 
câștigat premiul 

„Best show” pentru „Istoria Dansului”. Tot în același an, Smiley și-a 
lansat primul său album solo, În lipsa mea, album care a fost premiat 
cu un disc de aur si cu distincția ,,Best album” la Romanian Music 
Awards.                                                                                       Prim-
ul single de pe album, „În lipsa mea”, a fost declarat „Best song” și i-
a adus acestuia premiul de „Best solo artist”. În 2010 a lansat cel de-
al doilea album din carieră, Plec pe Marte, pentru care a primit dis-
tincția „Best Pop Dance Album”. 
 Succesul ca artist pop i-a permis colaborarea cu numeroși 
artişti români, iar în 2009 și-a fondat propria casă de producţie, Ha-
HaHa Production,De asemenea, Smiley a mai produs șlagăre și 
pentru alți artiști români: Morandi, Puya, Delia, Wanda, Zero, Elena 
Gheorghe, CRBL, Anda Adam, Andreea Bănică, Mandinga, 
Loredana, Andra, Corina, Cream, Emanuel. De asemenea, artistul a 
produs muzică pentru cântăreața de origine italiană In-Grid și pentru 
rapperul american Sway. 
 Smiley este coprezentator al emisiunii de televiziune Românii 

au talent, alături de Pavel Bartoș. Este, de asemenea, unul din cei 

patru juraţi din cadrul emisiunii de talente Vocea României. 

 Takacs Razvan, clasa a V-a A 

Meryem Uzerli 
 

Meryem Uzerli este cunoscută pentru marele ei rol din serialul Suleyman Magnificul în care 
joacă în rolul Sultanei Hurrem. Meryem s-a născut în 12 august 1982 şi în prezent are 31 de ani, fiind 
de naţionalitate germană, dar are şi cetăţenie turcă, având ocupaţia de actriţă şi de fotomodel. În şhow-
biz se zvoneşte că Meryem a avut o relaţie cu un regizor turc, care a părăsit-o când a aflat că este însăr-
cinată, dar Meryem a păstrat fetiţa pe care o cheamă Lara Uzerli. 

 În 2009 Meryem a jucat în filmul The Line în rolul Annei şi în acelaşi an joacă în filmul Ster-
ne uber dem Eis în rolul unei studente. 
      Din 2011 până in 2013 joacă în filmul Suleyman Magnificul, susţinând-o de acasă părinţii ei 
Huseyin şi Ursula Uzerli care locuiesc în Germania. 
                                                                                                 

  Alin Iusco, clasa a V-a A 

http://ro.wikipedia.org/wiki/27_iulie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1983
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pite%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Simplu&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/CRBL
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Simplu_%28forma%C8%9Bie%29&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nii_au_talent
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nii_au_talent
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pavel_Barto%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vocea_Rom%C3%A2niei
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Simona Halep 
 

 Simona Halep (n. 27 septembrie 1991, Constanţa) 
este o jucătoare de tenis din România, actualmente pe 
locul 3 mondial. Halep a câştigat în carieră 7 turnee WTA 
la simplu (6 în 2013 şi 1 în 2014), cele mai importante 
fiind cele de categorie Premier de la New Ha-
ven şi Moscova, Doha dar şi Turneul Campioanelor de 
la Sofia. Anterior, ea a mai jucat trei finale WTA (2010, 
2011, 2012), toate pierdute. Este cunoscută pentru un stil 
agresiv de joc. Loveşte reverul cu două mâini.  

 În februarie 2014 a primit titlul de Cetăţean de on-
oare al oraşului Buşteni, iar în martie 2014 pe cel 
de Cetăţean de onoare al judeţului Constanţa. 

 În 2014, Halep a început anul la Sydney Inter-
naţional, unde a fost cap de serie numărul 7, însă a fost 
eliminată în runda inaugurală de americanca Madison 
Keys, numărul 37 mondial, cu scorul 1-6, 4-6. 
La Australian Open, unde a fost locul 11 WTA, Simona s
-a oprit în sferturi unde a fost învinsă de slovaca Domini-

ka Cibulkova, locul 24 mondial. Totuşi, România va avea 
a patra reprezentantă în primele 10 locuri ale lumii în 
clasamentul mondial feminin, după Mariana Simiones-
cu, Virginia Ruzici şi Irina Spîrlea. 

 Andreea Petrovan, clasa a V - a A 

Indila 
     Indila este o cântăreaţă din Franţa cu or igini alger iene şi indiene, care şi-a 
lansat în februarie primul album al acestui an Miniworld.                                                                    
Ea a devenit cunoscută graţiei piesei Derniere Danse al cărei vidioclip a strâns 18 mi-
lioane de vizualizări. 
Indila a colaborat cu rapperi cunoscuţi din Franţa, ca Soprano, Rohff, Youssoupha, 
scoţând pe piaţă singlelul Derniere Danse. 

       Numele ei real este Adila Sedraia, având un gen aparte pe albumul cu mai multe structuri muzicale, îmbinate 
perfect pentru a seduce ascultătorul, ceea ce a ridicat albumul ei în topul vânzărilor de săptămâna trecută. 
Indila a apărut brusc în lumina reflectoarelor, dar acest lucru i-a pus în umbră pe artişti de renume ca Stromae sau 
Mylene Farmer. 
        Într-o săptămână s-au vândut 40.000 de exemplare în timp ce alţii au vândut doar 25.000 de exemplare. 
       ,,Sunt o persoană foarte ambiţioasă, inima mea e plină de speranţă şi emoţii'' a declarat cântăreaţa despre ea. 

Alin Iusco, clasa a V-a A 

Marilyn Monroe 
 Marilyn Monroe (Norma Jeane Mortensen; n.1 iunie, 1926 – d. 5 august, 1962) a fost o 
actriţă şi divă pop a secolului al XX-lea. Ascensiunea lui Monroe la nivelul de celebritate a în-
ceput cu selectarea ei pentru a poza în câteva reviste, asta în timp ce primul ei soţ făcea parte din 
Marina Comercială.  Cea mai însemnată parte a filmelor ei au fost făcute pentru 20th Century Fox, 
unde şi-a luat şi numele care a făcut-o celebră. După câteva apariţii minore în decurs de câţiva ani, 
Marilyn a început să devină cunoscută pentru talentul ei de comediană, ajutată fiind şi de remarca-
bila ei prezenţă scenică. Şi-a îndreptat eforturile către apariţii mai consistente şi, la un anumit mo-
ment al carierei sale, a reuşit să-şi îndeplinească acest scop. Circumstanţele misterioase ale morţii 
lui Marilyn au fost subiectul multor speculaţii, dar nu au reuşit să-i ştirbească reputaţia de cea mai 
legendară figură publică a tuturor timpurilor. 

                                                                   Negrea Raluca, clasa a Vll -A 

VEDETE  PREFERATE 

http://ro.wikipedia.org/wiki/27_septembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/New_Haven,_Connecticut
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moscova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sofia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bu%C8%99teni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Australian_Open
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mariana_Simionescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Virginia_Ruzici
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mariana_Simionescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Virginia_Ruzici
http://ro.wikipedia.org/wiki/1_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1926
http://ro.wikipedia.org/wiki/5_august
http://ro.wikipedia.org/wiki/1962
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La revedere clasa a VIII -a  

 Dragi profesori,  
 

 În urmă cu opt ani am păşit cu emoţie pragul acestei şcoli. Încă mai ţinem minte acea imagine. Era o 
toamnă însorită, sfârşit de ciclu în natură şi început de drum pentru noi. Anii au trecut ca nişte fulgi purtaţi 
în zbor de vise şi speranţe.  
  În vocabularul nostru au intrat cuvinte noi : română, matematică, istorie, teme, portofolii şi altele. Cu cer-
titudine nu vom uita emoţiile testelor, a lucrărilor de control, a probelor sportive, dar nici bucuria notelor de 
10 în carnet. Dumneavoastră aţi fost martori la transformarea noastră zi de zi . 
  Dar dincolo de ceea ce însemnat şcoala, în sensul strict al cuvântului, am mai învăţat ceva. Am învăţat ce 
înseamnă colegialitatea,  speranţa, prietenia sau cutezanţa . 
  Ne-ar plăcea să credem, atunci când ne priviţi, că sunteţi mândri de noi şi că reprezentăm într-o bună 
măsură, rodul muncii dumneavoastră. 

         Bucuraţi-vă că  aţi dus la bun sfârşit o no-
uă generaţie.  
         Bucuraţi-vă că  în amintirea  noastră veţi 
rămâne mereu dragii noştri profesori de genera-
lă. 
         Bucuraţi-vă  de toate acestea pentru că şi 
noi de bucurăm şi  lăsăm emoţiile să ne cuprin-
dă sufletele, spunându-vă simplu : 
                          
                      

                             VĂ MULŢUMIM !!! 
                                                                                                                             
                                     Clasa a VIII-a C 

 Anul acesta am participat la Olimpiada de Religie 
Greco-Catolică, faza naţională, care a avut loc în 
Oradea, desfăşurată pe parcursul săptămânii “Şcoala 
Altfel”. 
 Subiectele au avut o dificultate ridicată, având în ve-
dere că a fost vorba de faza naţională, dar eu am reuşit 
să mă clasez pe locul 5, fiind mulţumită de mine şi 
luând în considerare numărul mare  de elevi din 26 de 
judeţe participante. 
  A fost o experienţă unică în care am cunoscut oameni 

minunaţi, mi-am aprofundat cunoştinţele în legătură cu 

valorile spirituale şi ce-i drept m-am distrat pe cinste. 

Cu speranţă şi ambiţie în suflet, mi-aş dori ca pe viitor 

să repet această frumoasă experienţă şi de ce nu, să mă 

întorc acasă cu un premiu. 

                                                                                                                 Carmen Ţifrac,  clasa a VIII-a A 
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Parcă ar fi fost chiar ieri ziua, o zi de toamnă târzie când păşeam sfioşi spre clasa a V-a, spre un nou 

început. Anii au zburat pe lângă noi precum un vis, o iluzie care va dăinui mereu. Acum când visul e pe 
sfârşite realizăm cât de mult ne-am maturizat şi am vrea să fim din nou acei copii inocenţi din clasa a V-a. 
Au trecut pe lângă noi şi zile negre şi zile bune, iar acum tot ce rămân sunt amintirile acestor colegi, acestor 
profesori şi acestor locuri. Dar viaţa merge mai departe, urmează un nou început. E timpul să ne luăm la 
revedere de la toţi oamenii frumoşi care ne-au îndrumat şi să le mulţumim din suflet pentru tot ce au făcut 
pentru noi până în ziua de azi. Au fost patru ani magici care şi-au pus amprenta asupra caracterului nostru. 
Desparţirea ne lasă un gust amar pe care, însă, trebuie să-l tolerăm. 

 Având o oarecare experienţă, îi sfătuim pe cei care ne calcă pe urme să preţuiască aceste clipe, 
clipele care au trecut şi cele care vor urma, pentru a rămâne cu nişte amintiri ce vor arde precum o flacară 
vie în sufletele tuturor. 
 

Denisa Rakoş, clasa a VIII- a A 

La revedere clasa a VIII -a  

A trecut un an, au trecut doi…şi iată că au trecut patru. Este un moment al bilanţului, dar şi un 
nou început, un moment în care noi porţi ni se deschid, în care o viaţă nouă ne aşteaptă. Este punctul 
final a patru ani de gimnaziu, a patru ani de cunoaştere, a patru ani în care am transformat relaţia elev-
profesor într-una de prietenie. Cui nu-i va fi dor de toate momentele petrecute împreuna, de anii de gim-
naziu? Cine ne va uita atât de uşor? Promoţia 2013-2014, după părerea mea, a fost şi este o promoţie 
specială, o promoţie care nu se va lăsa uitată prea uşor, o promoţie care şi-a pus amprenta asupra a tot 
ceea ce a realizat. Visurile, aspiraţiile şi dorinţele noastre prind contur, urmăm un drum care ne va duce 
mai aproape de formarea noastră ca adulţi, ca oameni mai buni. Am petrecut împreuna patru ani în care 
rolul principal l-aţi avut dumneavoastră, domnilor profesori, şi vă mulţumim pentru toată răbdarea pe 
care ne-aţi acordat-o, şi cu care ne-aţi îndrumat paşii spre un viitor mai bun: VIITORUL NOSTRU! Le 
mulţumim de asemenea şi părinţilor, pentru toate grijile pe care ni le poartă, şi pentru toate eforturile pe 
care le fac pentru noi. Personal, vreau să mulțumesc şi colegilor, care, în aceşti ani au fost uniţi, de cele 
mai multe ori. Am fost o familie şi vom rămâne una! Amintirile mereu ne vor îmbrăţişa viitorul şi nu 
vom cădea niciodată în negura uitării. 

Mihaela Roşca, clasa a VIII –a B 
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 Îngheţata de căpşuni cu iaurt: 

 500 de grame de căpşuni proaspete, spă-

late şi curăţate de codiţe 

 500 de ml. de iaurt (eu am folosit Sana) 

 zeama de la jumătate de lămâie 

 2 linguri de miere de albine (e de prefe-

rat de salcâm) 
 100 de grame de fructoză (dacă 
folosiţi zahăr e de recomandat să puneţi în 
jur de 180 de grame, zahărul nu e atât de 
dulce ca fructoza) 

 

Preparare  Îngheţata de căpşuni cu iaurt: 

Simplu ca bună ziua, gata în doi timp şi trei mişcări: 

 Puneţi căpşunile în blender. Mixaţi câteva secunde, adă-

ugaţi fructoza (zaharul), mierea şi zeama de lămâie Mixaţi 

câteva secunde, adăugaţi fructoza (zaharul), mierea şi zeama 

de lămâie. Mixaţi până obţineţi un pireu fin. 

Adăugaţi iaurtul şi mixaţi încă 10-20 de secunde. 

 Pregatiţi aparatul de îngheţată al cărui recipient a stat la congelator cel puţin 24 de ore. Porniţi apara-

tul şi turnaţi amestecul cu grija. În aproximativ 10-15 minute îngheţata se solidifică. E cremoasă, gustoasă 

şi foarte proaspăta. Îngheţata se pune într-o caserola şi se dă  la congelator până va fi consumată.  

        Dunca Carmen Monica, clasa a VIII - a B 

     
                                     

 
 
 Ingrediente : 

3 ouă 
100 ml smântână (dulce pentru gătit 15 % sau fer-
mentată)  
 250 ml lapte 
1 linguriţă cu vârf muştar 
70 gr făină (2 linguri cu vârf) 
500 gr cartofi (3 cartofi mai mărişori) 
150 gr brânză (brânza tare tip parezan sau brânză 
fermentată de oaie sau caşcaval) 
80 gr jambon (sau orice şunca uşor afumată, tăiată 
felii subţiri) 
5 fire pătrunjel 
1 lingură ceapă verde mică tăiată rondele 
sare, piper, puţină nucşoara rasă 

  Porţii: 6-8 

Quiche cu cartofi şi jambon – Preparare: 
 Cartofii se curăţă şi se taie rondele mai subţiri. Se fierb 
în apă cu sare până sunt făcuţi, dar nu-i lăsaţi să se înmoaie 
prea tare. Se scurg de apă şi se lasă să se răcorească. Ouăle se 
bat bine cu telul. Se adaugă în timp ce bateţi smântâna, apoi 
laptele şi muştarul. Bateţi această compoziţie bine de tot. 
Adăugaţi sare după gust, piper negru măcinat (am pus 1/8 lin-
guriţe) şi radeţi puţină nucşoară. 
 
 
 
 
 Adăugaţi făina dintr-o dată şi amestecaţi cu un tel până 
se omogenizează compoziţia.Adăugaţi brânza rasă, jambonul 
tăiat felii subţiri şi cartofii fierţi. Adăugaţi verdeţurile tocate. 

Amestecaţi uşor cu lingura să se omogenizeze. 
 Turnaţi compoziţia într-o tavă rotundă de 20 cm di-
ametru (sau pătrată cu latura de 18 cm), unsă în prealabil cu 
puţin ulei. Am folosit tava cu pereţi detaşabili pentru a putea 
scoate tarta întreagă din tavă. 
 Coaceţi tarta la 170C timp de 30 de minute. 
Lăsaţi tarta să se răcorească, apoi scoateţi-o din formă. La 
servire se taie în 6-8 felii. Este bun şi rece. Se poate reîncălzi! 
 

                                   Ivanciuc Iasmina, clasa a V-a A 

REŢETE CULINARE 

http://www.retetecalamama.ro/retete-culinare/inghetata-de-capsuni-cu-iaurt.html
http://www.retetecalamama.ro/retete-culinare/inghetata-de-capsuni-cu-iaurt.html


 Prăjitură ETIMEK 

Blat: 
- jumătate de pachet cu felii de pâine prăjită Mulino Bian-
co 
 
Sirop: 
- 300 g zahăr 
- 400 ml apă 
 
Cremă: 
1 l lapte 
6 linguri zahăr 
1 plic zahăr va-
nilat 
1 lingură unt 
6 linguri făină 
2 linguri amidon 
 
Pentru ornat: 
200 ml frişcă lichidă 
fructe feliate (banane, căpşuni sau kiwi) 
nuci, alune, nucă de cocos, fulgi de migdale sau fistic 
             

 

MOD DE PREPARARE REŢETĂ  

PRĂJITURA ETIMEK 
 Punem pe foc cratiţa cu zahărul si-l lăsăm să se 
topească până se caramelizează. Când zahărul este topit si 
capătă culoarea maronie adăugăm apă fierbinte şi amestecăm 
până dă în clocot. După 5 minute oprim focul şi lăsăm siro-
pul 10 minute să se răcească. 
 Într-o tavă dreptunghiulară sau pătrată aşezăm feliile 
de pâine una lângă alta după care le însiropăm cu siropul 
pregătit. 
 Pentru a pregăti crema amestecăm ingredientele într-o 
cratiţă şi o punem pe foc. Amestecăm continuu cu telul până 
începe să fiarbă crema şi se îngroaşă ca o budincă. La sfârşit 
adăugăm zahărul vanilat sau esenţa de vanilie şi o lingură de 
unt. Lăsăm crema să se răcească 5 minute după care o 
punem peste blatul de pâine şi nivelăm crema cu o spatulă. 
 După ce s-a răcit bine crema putem aşeza deasupra 
feliile de fructe şi frişcă bătută. Se acoperă prăjitura cu folie 
alimentară şi se lasă la frigider câteva ore, prăjitura este mai 
bună dacă stă in frigider până a doua zi. 
 Ornăm prăjitura după preferinţă cu fulgi de nucă de 
cocos, fistic sau alune. 

             Ivanciuc Iasmina a V-a A 
 

 

      
IN-
GREDIENTE 
800 g cartofi 600 g carne de vită tocată,  2 cepe roşii,100 g 
măsline3-4 linguri ulei de măsline cimbru busuioc  verde sare 
piper măcinat,  150 g caşcaval de oaie, 500 ml suc de roşii , 
75 g unt. 

PREPARARE 
1.Se spală cartofii în 2-3 ape şi se pun să fiarbă în apă cu sare. 
2. Între timp, se spală ceapa, se curăţă, se toacă mărunt şi se 
căleşte în uleiul de măsline încins. 
3. Peste ceapa aurie se adaugă carnea tocată de vită şi se 
înăbuşe la foc mic. Se adaugă apă puţin câte puţin atât cât să se 
fiarbă bine carnea. Se pune spre sfârşit sarea, piperul şi cimbrul 
şi se dau de-o parte. Măslinele se taie mărunt. 
4. După ce au fiert cartofii, se scot din apă, se lasă câteva mi-
nute să se răcorească şi apoi se curăţă. Se taie felii subţiri şi se 
pun în tava tapetată cu unt şi cu ulei de măsline. Peste primul 
strat de cartofi se aşază un rând de carne, unul de măsline to-
cate mărunt, cartofi şi tot aşa. 
5. Peste ultimul strat de cartofi se adaugă sucul de roşii şi un 

strat de caşcaval de oaie, ras pe răzătoarea mică şi se bagă în 
cuptorul încins în prealabil. După ce s-a rumenit, se scoate mu-
sacaua din cuptor şi se serveşte caldă sau rece, ornată cu frun-
zuliţe de cimbru şi busuioc verde, în funcţie de preferinţe. 

                                                                                                                             
Andreea Petrovan, Clasa a V a A 

    Musaca grecească    

Mousse de nuga cu sos de 

zmeură           

Ingrediente 

-250 ml lapte 

-75 g zahăr 

-3 gălbenusuri de ou 

-20 g făină 

- 5g gelatină 

- 60 g miere 

-125 g nuga 

-o păstaie de vanilie 

  Pentru sos: 

- 300 g zmeură 

-câteva picături de zeamă de lămâie 

- 100 g zahar 

Mod de preparare:  Se mixează gălbenuşurile cu zahărul, se adaugă făina, şi se dă de-

oparte. Într-o cratiţă se pune laptele, nuga mărunţită, mierea şi vanilia; se pun pe foc. După, 

se adaugă amestecul de ouă, se amestecă. Se pune gelatina, se toarnă în forme şi se dă la rece 

pentru 3 ore.  

 Zmeura se spală, se pune în blender cu zahărul şi zeama de lămâie. 

Mod de servire 

  Se serveşte cu sosul de zmeură. 

 Lescăian Carmen  - clasa a VIII-a B 
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 Se crede ca din 
punct de vedere geolog-
ic, Terra are 4.6 mil-
iarde de ani.                             

  
 Puricele poate sări  de 350 de ori 
lungimea trupului său. Este ca şi cum un 
om ar sări peste un teren de fotbal. 

 

 Numele oficial al 

Statuii Libertăţii este: Lib-

ertatea Luminând Lumea. 

  
Negrea Raluca, clasa a Vll -a A.  

                                 ŞTIAŢI CĂ? 

 
Turnul Eiffel – este o bijuterie arhitec-
turală din inima Parisului, ce a devenit 
simbolul Franţei.  
Are o înălţime de 324 de m, iar aceas-
tă înălţime i-a permis să deţină recordul 
mondial timp de 41 de ani, pentru că e 
cea mai înaltă structură construită de 
om. 
Monumentul poartă numele designeru-
lui sau inginerul francez care era arhi-
tect şi specialist în structuri metalice. 
 
Construit în anul 1389, turnul din Pa-

ris, este cel mai celebru exemplu pentru 
această nouă întrebuinţate a metalului. 
Turnul a fost ridicat pe Champ de 
Marş din Paris şi a fost inaugurat pe 31 
martie 1889.Pe fiecare piesă de metal 
ce compune turnul „Made în Reşiţa-
România” 

   
 

Ivanic Bianca, clasa a VIII-a B 
        

 
Andreea Petrovan, clasa a V- a A 

Comunităţile Europene au adoptat drapelul Europei folosit de Consiliul Europei până atunci, ca simbol 
propriu al comunităţilor? 

 

Ştiaţi că Tratatul de la Lisabona, care a înlo-
cuit Constituţia Europeană, are o declaraţie a pais-
prezece membri care susţin simbolurile europene? 

 

Ştiaţi că Parlamentul European a recunoscut oficial 
ziua de 9 mai ca sărbătoare oficială în octombrie 
2008? 

  

 

 Sighetul a fost 

oraşul natal al lui Elie Wie-

sel, laureat al premiului 

Nobel Pentru Pace în 1986. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Lisabona
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Constitu%C8%9Bia_European%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_European
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English proverbs 
 

1. Better late than never 
2. A bad workman always blame his tools 
3. Don't be sad, don't be blue, Frankenstein was ugly, 
too 
4. Don't judge a book by its cover 
5. A good friend is a treasure 
6. Forgive and forget 
7. A friend in need is a friend indeed 
8. One swallow does not spring make 
9. Don't wash your dirty linen in public 
10. An apple never falls far from the tree 
11. An apple a day keeps the doctor away 
12. The face is index of the mind 
13. Great makes great 
14. We have to look for the facts not words 
15. A good deed is never lost 
16. Appetite comes with eating 
17.  Eat to live,not live to eat ! 
18. Actions speak louder than words. 
19. Time is money 
20. It's nice to be important,but it's more important to be 

nice. 

                                             Andrei Ilieş, clasa  IV-a A 

   - Viena este numită şi oraşul valsului? 
  -Grădina Zoologică Schönbrunn din Viena este cea mai veche 
grădină zoologică din lume. 
  -Contrar opiniei generale, pizza nu este originară din Italia.  De 
fapt nu se ştie cine a “inventat” această mâncare delicioasă. 

Paul Solomes, clasa a V- a A 

 Cel mai înalt punct din Olanda îl reprezintă un munte de 323 de metri înălţime? 

 Un sfert din teritoriul Olandei se află sub nivelul mării? 

 Olanda are cea mai mică rată a somajului din Europa? 

 Rotterdam (port olandez) e cel mai mare port din Europa? 

 Olandezii sunt cei mai înalţi oameni din lume? 

 Olanda are cea mai veche armată din Europa? 

 În sec. al XVI-lea Olanda a fost sub dominaţie spaniolă? 

 Olanda găzduieste 5 curţi internaţionale? 

 Olanda a fost una din primele democraţii parlamentare? 

 Recent (10 octombrie 2010) Olanda şi-a mărit teritoriul cu 3 insule din Caraibe? 

 Portocaliul e culoarea regalitaţii în Olanda după William de Orange, întemeietorul 
Olandei? 

 Toată Indonezia a fost sub ocupaţie olandeză? 

 Speranţa de viaţă în Olanda e de 77 ani pentru bărbaţi şi 82 ani pentru femei? 
Vanea Pop, clasa a VII -a A 

                                                                       ȘTIAŢI CĂ? 

Ştiaţi că...? 

Mocăniţa, celebrul trenuleţ local, care leagă localităţile 

Vişeu de Sus şi Comanu, a fost construit în anii 30?       

  

 Biserica de 

lemn din Ieud Deal 

a fost construită la 

începutul secolului 

XVII şi este una 

dintre cele mai 

vechi păstrate în 

Maramureş ? 

Dunca Carmen Monica, clasa a VIII -a B 
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La BAC se prezintă elevi cu diferite pregătiri. Intră primul foarte pregătit şi iese 
radios:  
- Cum a fost? îl intreabă ceilalţi.  
- E… ca între profesori…  
- Adică…?  
- Ei întrebau, eu răspundeam, ne completam…  
Intră al doilea şi la ieşire aceeaşi întrebare:  
- Cum a fost?  
- Ca de la profesori la elev… ei întrebau, eu răspundeam, mă mai ajutau ei…  
Intră al treilea… şi la ieşire:  
- Cum a fost?  
- E… cum să fie… ca între popi…  
- Cum aşa?  
- Păi ei întrebau, eu îmi făceam cruce, eu răspundeam, îşi făceau ei cruce. 

Onisa Diana, clasa V-A 

Primăvara în grădină 
A ieşit o cupă plină 
Mamei noi o dăruim 
Şi –astfel o sărbătorim. 
(Laleaua) 
Mureşan Bogdan, clasa I C 

Floare roşie, frumoasă 
Ce în lan m-am strecurat, 
Raţa numele îmi spune 
Şi mă cheamă…. 
(Mac) 
   Torcia Marco, clasa I C 

- Grozav aş vrea să zbor pe Lună în 
timpul tezelor!  
  -De ce? 
  -Acolo orice materie este de 6 ori 
mai uşoară! 

                Nemeş Denis, clasa V- A 

     

 -De ce nu ai citit, scrisoarea a III-a, de 
Eminescu? 
 -Fiindcă tata mi-a zis că nu-i frumos să 
citesc scrisorile altora. 

                                                                           
Drăguş Alex, clasa a II- a A                                                                  

                                                                                

Toti elevii scriu cu asiduitate la lucrarea 
“Ce aş face dacă aş fi patron?”. Unul 
singur stă cu mâinile la piept şi meditea-
ză. 

 – Marinescule, tu nu scrii?  

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

Grigor Casian, clasa VII A 

Ce avea Napoleon aşa deosebit? întreabă profesoara. 
- Avea o memorie extraordinară, răspunde Bulişor. 
- Cum ţi-ai dat seama? 
- Pe statuia lui scrie : Această statuie a fost ridicată 
pentru memoria lui Napoleon. 

Bulă:  
- Tata, tata, nu mai merg la scoala!  
- De ce, Bulă?  
- Păi, doamna învăţătoare asta nu ştie nimic!  
- Cum aşa, Bulişor?  
Păi, ieri m-a întrebat pe mine cât fac 2+3!...                                                          

Chişiu Cristina, clasa a VIII-a B  

Cupe albe,sângeri 
Stau pe lujer înfipte 
Parc-ar fi nişte făclii 

Hei,ghiceşte-le, de ştii  
 ( lalelele ) 

 
Drăguş Alex, clasa a II- a A                                                                  
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Hărnicuţa gospodina 
Strânge zahăr din grădină 
      ( albina ) 
Drăguş Alex, clasa a II- a A                                                                  

La cap  limbă cu miere 
La coadă limba cu venin 
          ( albina) 
Drăguş Alex, clasa a II- a A                                                                 

Nume de animal are 
Şi florile-s mov la culoare 
Cine să fie oare? 
(Liliacul ) –Turda Ada Rachela, clasa I A 
 

Ban de aur colorat,  
Cu pene înconjurat,  
Îl puteţi ghici îndată,  
Că are nume de fată! 
(Margareta)- Solomeş Andreas, clasa I A 
 

Ca o flacără apare 
Pe mirişti şi pe pogoare 
Cu ale sale petale 
Farmecă pe fiecare. 
 (Macul) - Ciernoviţ Robert, clasa I A 
 

Ce fetelor le place, 
Şi frumos miroase,  
În cuptor se coace? 
Creşte în grădini. Pe câmpuri 
Ţi s-aşază-n roşii rânduri? 
(Floarea de mac)  -Orga Alex Casian, clasa I A 

 

Colorat, catifelat,  
Parfumat şi înfoiat,  
De spini este apărat. 
Care floare are gheare 
Şi parfumul cel mai tare? 
(Trandafirul)   - Ileş Ionela, clasa I A 

Clopoţel, mititel, 
Scoate capul din zăpadă 
Primăvara să o vadă. 
(Ghiocelul)  -Muj Alexandru Matei, clasa I A 

Panseluţă zburătoare 
Cu culori pe aripioare 
Colindă din floare-n floare. 
(Fluture) 
  Patricia Furtos, clasa a II-a A  
 

ORIZONTAL 
1. În el ţinem instrumentele de scris. 

2. Folosită la ascuţirea creioanelor. 

3. Ne ajută să trasăm linii drepte. 

4. Îl purtăm zilnic în spate. 

5. Cu ea pictăm. 

6. Şterge orice urmă de creion. 

VERTICAL 

A – B:  Numele continentului nostru. 

              Herbil Anastasia, clasa a II-a A 

 

    A        

  
1 

              

2 
                      

   
3 

             

4 
                   

   
5 

               

   
6 

               

    
B 

       

REBUS 

Vacanţa 

Arde ca o lumânare 
Trecând iute, ca un joc, 
Ai credinţa că e mare, 
Dar nu stă nicicum pe loc. 

Conştiinciozitate 

Ca elev bine şcolit, 
Cuminţel şi cu prestanţă, 
Niciodată n-a lipsit 
La orarul… de vacanţă! 
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