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1. Să ne cunoaștem (interviu fictiv)
a. CĂȚELUL SAMURACHE (interviu imaginar)
de Pășalan Francesca Ștefania
- Bună, Samurache! Mă bucur ca ai acceptat sa-mi oferi acest interviu!
- Bună, draga Francesca! Și mie îmi face plăcere să ne cunoaștem și să-mi adresezi diferite
întrebări.
- Minunat, atunci să începem.
- Aștept întrebările.
- Cum te-ai simțit atunci când dulăul Samson te-a respins?
- Nu știu dacă există vreun cuvânt care poate descrie sentimentul respectiv. M-am simțit
groaznic, deoarece nu credeam că va reacționa așa de răutăcios și agresiv.
- De ce ai vrut să ai o conversație cu acesta, spunându-i că gândirea lui îți pare minunată?
- Deoarece mi-a plăcut replica sa și credeam că îmi voi face noi prieteni...dar se pare că nu
a fost așa.
- Ultima întrebare este...Dacă Samson și-ar cere scuze pentru comportamentul urât pe care
l-a avut față de tine, l-ai ierta și ai accepta să deveniți prieteni?
- Dacă într-adevăr și-ar cere scuze, chiar l-aș ierta! Și sincer, aș accepta să devenim prieteni!
- Mulțumesc că mi-ai răspuns la întrebări!
- Și eu îți mulțumesc pentru că mi le-ai adresat!
2. Do you speak…
a. Superlatives of Romania
de Botea Ioana, clsa a VI-a C

b. Hard riddles for testing your brain! (Andreea Chițulescu, VI C)
1 You measure my life in hours and I serve you by expiring. I’m quick when I’m thin and slow when I’m
fat. The wind is my enemy.
2 I have cities, but no houses. I have mountains, but no trees. I have water, but no fish. What am I?
3 What is seen in the middle of March and April that can’t be seen at the beginning or end of either month?
4 You see a boat filled with people. It has not sunk, but when you look again you don’t see a single person
on the boat. Why?
5 What word in the English language does the following: the first two letters signify a male, the first three
letters signify a female, the first four letters signify a great, while the entire world signifies a great woman.
What is the word?
6 What English word has three consecutive double letters?
7 A woman shoots her husband, then holds him underwater for five minutes. Next, she hangs him. Right
after, they enjoy a lovely dinner. Explain.
8 I come from a mine and get surrounded by wood always. Everyone uses me. What am I?
9 A girl has as many brothers as sisters, but each brother has only half as many brothers as sisters. How
many brothers and sistes are there in the family?
10 What disappears as soon as you say its name?
Answers!!!!!!
1 a candle
2 a map
3 the letter R
4 all the people were married
5 heroine
6 bookkeeper
7 she took a picture of him and developed it in her dark room
8 pencil lead
9 four sisters and three brothers
10 silence
c. Întrebări dificile (Maria Mateescu, VI C)
1.I speak without a mouth and hear without ears. I have no body, but I come alive with wind. What am I?
Answer: An echo
2. You measure my life in hours and I serve you by expiring. I’m quick when I’m thin and slow when I’m
fat. The wind is my enemy.
Answer: A candle
3. I have cities, but no houses. I have mountains, but no trees. I have water, but no fish. What am I?
Answer: A map
4. What is seen in the middle of March and April that can’t be seen at the beginning or end of either month?
Answer: The letter “R”

5. You see a boat filled with people. It has not sunk, but when you look again you don’t see a single person
on the boat. Why?
Answer: All the people were married.
6. What English word has three consecutive double letters?
Answer: Bookkeeper
7. I come from a mine and get surrounded by wood always. Everyone uses me. What am I?
Answer: Pencil lead

3. Talentul meu
a. CUM AM DESCOPERIT FOLK-UL SI CHITARA
de Dragnea Ana-Maria Alexandra, clasa a VI-a C

Clasa a V-a! A mai trecut un an…Știți cum este atunci
când trece atât de repede timpul? Păi eu vă pot spune, dar mai
bine vă las pe voi să descoperiți.
Începuse prima săptămână de școală. Veni și ziua de
vineri, o zi în care în orarul meu se regăsea și ora de muzică,
o oră care în clasele I-IV era foarte adorată de elevi. Doamna
profesoară de muzică intră în clasă cu zâmbetul pe buze. Se
prezentă și făcu o recapitulare din tot ce am învățat până
atunci. În fine, mai trecură încă vreo două săptămâni și, când
veni din nou această oră de muzică, doamna ne puse pe fiecare dintre noi să cântăm câte
două-trei versuri din imnul național al României. Cu ce scop? Pentru a vedea cine are voce.
Mă întrebam ”Da’…Pentru ce trebuie să știe doamna dacă avem voce sau nu?”. Răspunsul
îmi veni ca prin magie. Corul școlii… pentru asta… pentru a ști dacă putem intra în corul
școlii sau nu. Da, da, da… Cum să uit prima mea lecție de ”cor”?
Era joi, pe la ora 1100. Intrai în sală, frumușel, dădui ”Bună ziua!” și mă așezai pe un
scăunel, care păru la prima vedere foarte rupt și parcă mâncat pe ici-colo de șobolani. Nu
știu de ce, dar în bibliotecă (acolo s-a desfășurat ora) era un aer cam uscat… Oare mi se
părea mie? Probabil era de la foamea pe care o aveam în acel moment. Intră și doamna de
muzică cu un gigantic dosar plin cu foi, multe foi…una peste cealaltă…grămadă toate la un
loc. Scoase dânsa trei foi mai mici, pe care, spre surprinderea mea, scria cu niște semne mai
mici decât o furnica ”Andri Popa cel vestit”. Ca un copil deștept ce eram, mi-am dat seama
că trebuia să îl cântăm. L-am cântat, până când din nou doamna de muzică ne dădu la fiecare
încă trei foi, toate pline cu multe cântece vechi. Urmară încă 7, 8, poate chiar 10 lecții de
cor. Și…cum să vă spun…pe la sfârșitul lui noiembrie am cântat la Grădinița Soarelui.
Spectacolul s-a numit ” Mere și folk” . La final, am găsit în patru coșuri mari mere.

Mere…care mai de care mai mari și mai deformate și mai colorate. Am luat două, ca să nu
spuneți că am luat doar pentru mine. Am luat două pentru că sigur, sigur o să mă răzbească
foamea, cum se întâmplă de obicei. Apoi, toate bune și frumoase, până ce din nou am mers,
de data asta, la Școala nr. 5, din sectorul 1. Am cântat și am cântat și, ca la orice concurs, se
dau fie premii de participant, fie premii de câștigător. Cu toate astea, la ora 2100 am plecat
cu metroul până acasă…unde am primit un mesaj de la o colegă de-a: ”Vrei să mergem
împreună la cursurile de chitară de la școală? Sunt GRATUITE! Se țin vinerea de la 1700
până la 1800.” Hopa! O mie și una de idei treceau ca trenul în gară prin capul meu. O
întrebasem mai apoi pe mama dacă îmi poate lua o chitară. Și bineînțeles că am făcut rost
de una chiar săptămâna următoare, o chitară clasică 4/4 neagră. Superbă! Ce pot să spun?!
Am gusturi fine. Trecând la subiect, am mers vinerea la cursuri; încă merg, de ce nu? Deja
învăț cântece pentru începători, adică melodii ușoare, fără acorduri și alte minuni pe care o
să le fac, poate anul viitor. Mergând trei săptămâni la rând, tot doamna de muzică ne-a
chemat la un concurs, la aceeași școală la care am cântat. Să cântăm la chitară,
bineînțeles…Dar eu, fiindcă am și voce, și știu să cânt și la chitară, urma să cânt și cu vocea,
și cu instrumentul meu muzical, chitara mea drăguță!
Ce pot să vă spun? Așa am descoperit eu folkul și chitara. Sper că acest articol să-l
citească mulți elevi și profesori de acum înainte, pentru că sigur o să afle când se țin cursurile
de chitară și cred că mulți elevi să își ia chitară. Credeți-mă, este o minunăție întruchipată!

B. PRINȚESA ȘI FIUL VRĂJITOAREI
de Băbălău Ioana Roberta
A fost odată ca niciodată o prințesă, că, de nu ar fi, nu s-ar mai povesti. Ea avea părul
galben ca aurul și ochii ei albaștri erau ca o mare albastră fără sfârșit. Avea o piele albă și
catifelată ca laptele iar toate rochițele ei erau făcute dintr-o catifea atât de scumpă, încât nici
cu o agoniseală de o viață nu ai fi putut să o plătești.
Tatăl și mama ei erau atât de mândri de ea, deoarece era bună la toate, cânta ca un înger
și era atât de deșteaptă, încât, la vârsta de trei ani, știa tot ce era posibil. Ei îi plăcea foarte
mult să călătorească și să plece în aventuri noi, dar părinții ei nu se îndurau să o lase, ca nu
cumva să i se întâmple ceva rău acestei gingașe făpturi. Părinții ei o iubeau atât de tare, că
i-ar fi dat și luna de pe cer și o îngrijeau și o protejau atât de tare, că trimiteau câte o sută de
slujitoare să o îmbrace și să îi pieptene lungul păr. Când își făcea baie, pentru a-și îngriji
pielea fină, punea câte o sută de uleiuri prețioase culese din toată împărăția și nici petalele
de trandafir cules din grădina zânelor nu lipseau.

Într-o zi prințesa căzu pe gânduri. Chiar își dorea să meargă într-o aventură, dar părinții
ei nu ar fi lăsat-o nici moartă! Se gândi mai bine și se decise să plece unde o vedea cu ochi.
Își luă calul înaripat și plecă. Merse ea ce merse si ajunse într-o pădure sinistră. Se dădu jos
de pe cal și merse să cerceteze. Dintr-odată un băiat chipeș apăru; era fiul vrăjitoarei de la
miază-noapte. Fata se îndrăgosti pe loc de el!
(continuarea în ediția următoare)

C. ÎNTREBĂRILE
de Radu Bianca
Oare e frumoasă școala sau să mă gândesc la altceva? Îmi trec mii și mii de gânduri și nu
știu pe care să îl împac. Școala nouă o fi frumoasă? Profesorii din ea sunt răi sau buni? Am
o întrebare și vreau să răspund! “Nu vreau să merg la noua școală”, îi zic mamei, dar ea nu
mă ascultă. O întreb: 'O să învăț?'' Ea îmi zice: ’’O să-ți dai răspunsul singură în anii viitori!''
Oare o să am prieteni sau poate pe cei imaginari? O întrebare am și nimeni nu-mi
răspunde la ea. De ce nimeni nu mă ascultă? Sunt eu prea curioasă? Sau ei sunt cei
răutăcioși?
Eu sunt fata cu întrebări și o să-mi vedeți povestea, dar nu acum. Abia am început. Eu
m-am prezentat, dar acum vine partea cea mai grea, să vă prezint viața mea și cum am
rezistat la noua școală. De ce noua școală? Pentru că eu și părinții mei ne-am mutat. Și acum
mai am o întrebare de pus! Unde mă aflu? O să văd! Nu sunt singura care-și pune întrebări.
Ș voi vă adresați multe întrebări! Dar cele mai importante acum sunt întrebările ''Ce-o să se
întâmple?'' sau ''Oare cartea se va termina vre-o dată?''
Aceasta sunt eu, fata cu întrebări!

D. Locul în care trăiesc
transcrisă de Alecu Cătălina
scrisă de Udrea Maia
Locul unde eu trăiesc,
Este unul…. chiar modest.
Este un loc oarecare,
Trăiește-o familie mare.

Într-o vară-am observat
Cum un cuib era format
La streașina casei mele
Era-un cuib de rândunele.

Casa mea, chiar este mare,
Șapte camere, și-o baie.
Una din acestea, da,
Este chiar camera mea.

Casa mea e primitoare,
Oameni buni, inimă mare.
Cine vine-n ospeție
Va pleca cu bucurie.

Și-n grădină avem flori,
De foarte multe culori,
Trandafiri, bujori, lalele,
Ghiocei și viorele.

Iar în încheiere eu
Vă voi spune o părere:
Orice casă e frumoasă
Dacă-i spui mereu ”acasă”

E. Pasărea eternității și împăratul
de Botea Ioana
A fost odată ca niciodată un regat mare la marginea lumii. Peste acel regat domnea un
împărat bun și foarte isteț. El era foarte bătrân. Singurul lui copil, o fată pe nume Sofia, nu
îi putea lua locul, deoarece fusese capturată de Împăratul cel Crud și ținută prizonieră până
când împăratul i-ar fi dat regatul său. Împăratul, fiind foarte bătrân, nu putea lupta. Fără el,
oastea sa se întoarse înjumătățită și istoria, fără victorie. Într-o zi, când se întoarse auzi o
poveste despre o pasăre măiastră pe nume Pasărea Eternității. Ea putea întineri și da viață
veșnică oricui. Auzind acestea, împăratul plecă spre Muntele Înălțimii unde se spunea că
trăia pasărea. Peste trei zile și trei nopți, Împăratul ajunse la cuibul păsării, unde o atinse,
dar nu se întâmplă nimic. El rămase doar cu o pană de-a ei în mână. După ce ajunse la palat,
Împăratul fu foarte dezamăgit și începu să plângă. La ora mesei, Împăratul nu fu atent și
scăpă pana păsării în supă. Când înghiți prima lingură se transformă într-un tânăr voinic.
Atunci Împăratul se îndreptă grăbit spre ceilalți soldați rămași și, luând o sabie și un cal,
plecară la luptă. Împăratul cel Crud fu foarte surprins să îl vadă pe Împărat așa de tânăr și

puternic. Împăratul învinse și își lua fiica, plecând victorioși. De atunci au trăit fericiți până
la adânci bătrâneți. Și-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa.
F. DESENE, ARTĂ
De când eram mică, îmi plăcea să desenez
tot felul de animale, fructe și altele. Acum, că am
crescut, m-am gândit să învăț cum să fac animeuri. Așa că m-am gândit să mă uit pe YouTube și
să învăț cum să le fac. Am început cu desene
simple, apoi am avansat și încet, încet am ajuns să
fac desene frumoase, ca acestea pe care le vedeți
acum. M-am gândit să le public în revista școlii,
pentru a demonstra că orice copil poate învăța să
deseneze frumos fără să meargă la cursuri de
pictat. În vacanța de vară, mama mi-a promis că o
să mă ducă la niște cursuri de artă, ca să învăț să
desenez mult mai bine și mai frumos. Secretul este
să ai răbdare și să nu te dai bătut.
La aceste desene este nevoie de răbdare. Mie, spre
exemplu, îmi ia în jur de 25 minute să fac un
anime. Este destul de greu, pentru că trebuie să
ștergi, să refaci și tot așa!
Umbrele sunt importante, pentru a da forma
și contur unui obiect. Umbrele sunt adesea folosite
pentru a face obiectele, ființele, oamenii mai reali.
Este frumos să știi să desenezi! Sper ca intro zi să realizez desene care să rămână în muzee și
în istorie!
Dragnea Ana Maria
Clasa a VI-a C

G. Dragon Blade
de Oros David-Cristian
A fost odată ca niciodată un erou al orașului Smarald pe nume Ghenji. Acesta oprea
infracțiunile și arunca infractorii la închisoare.
Într-o zi frumoasă, Ghenji se plimba liniștit pe stradă când, la un moment dat, îl zări pe
cel mai mare infractor al orașului Smarald, Junckrat, care era totodată inamicul numărul unu
al lui Ghenji.
Eroul nostru și-a văzut inamicul cu o hartă în mână. Junckrat l-a zărit pe Ghenji și a
luat-o la fugă ca nu cumva să îi ia harta. Știind că Ghenji fuge mai repede ca el, făcu o poză
la hartă și se opri să se predea. Ghenji nu înțelegea de ce Junckrat s-a oprit și, pe când Ghenji
nu era atent, Junckrat s-a făcut invizibil și a dispărut lăsând harta în urmă.
Ghenji află că harta ducea la o sabie magică, apoi luă harta și se duse cu ea la fratele
său, Hanzo, care îi spuse că sabia se numea The Dragon Blade și că avea puteri magice. Îi
mai spuse că formula pentru a activa magia este „Iugi Nichi Yo Cure”. Imediat ce auzi,
Ghenji porni cu toată viteza lui să găsească sabia înaintea lui Junckrat. Merse trei zile și trei
nopți până găsi templul în care se afla sabia. Cu toată atenția, eroul nostru pătrunse în
templu, încercând să nu declanșeze capcanele, când un bolovan căzu din tavan. Ghenji îl
prinse și îl aruncă în sus de unde venise, fix când tavanul se închise la loc. După încă șapte
coridoare, Ghenji ajunse la altarul unde era așezată sabia mult căutată. Din spate, Junckrat
îl nimerește pe Ghenji cu o săgeată paralizantă și acesta cade lat. Junckrat ia sabia magică
The Dragon Blade și este pregătit să îi taie capul lui Ghenji. Eroul nostru se rostogolește,
ferindu-se de lovitură și apoi îi arată inamicului că prinsese săgeata între bărbie și gât. Atunci
când Junckrat nu era atent, Ghenji îl lovi cu piciorul, iar sabia îi reveni eroului care rosti
imediat formula magică. Un dragon ieși din sabie, făcându-l pe Junckrat să dispară.
Și așa, Ghenji a scăpat de încă un răufăcător și s-a ales cu o sabie magică, iar orașul
Smarald a trăit în pace, deoarece infracțiunile erau oprite de trei ori mai repede. Iar eu
încălecai pe-o șa și vă spusei povestea așa.

H. Brânză
Oros David Cristian, Clasa a VI-a C

Când brânza este uitată,
Șoricel miroase-ndată.
Și el iese la iveală
Imediat să dea năvală.
Lui din ce în ce-i creștea
Pofta cea de catifea.
Și nu-și putea anula
Foamea care-l controla.
Însă el nu se gândea
Că motan brânza pândea,

Iar motan își spunea-n gând
Vino-ncoa, șoricel plăpând!
Însă iacă, ce să vezi?
Pe Corbei, câinele-l vezi!
Acum toți se urmăresc,
Cu privirea se zăresc.
Dar stăpânul vine-acasă
Și se uită chiar pe masă.
Mănâncă brânza lăsată,
Șoricel nebun e-ndată.

I. Pompoasa
Chiracheș Andrei Rareș, clasa a VI-a C
Ștefan are-acum acasă
O pisică mofturoasă,
Ochii marii, blană stufoasă,
Vrea să pară furioasă.

Când Ștefan este acasă
Pisica lui e haioasă,
Ea ar vrea ca să se joace
Cu câteva ghemotoace.

Când Ștefan nu e acasă
Pisica lui ajunge grasă,
Și, cu un pas moleșit,
Prinde-un șoricel pitic.

Când Ștefan stă și citește
Pisica mănânc-un pește,
El ar vrea chiar să o țină
La o cură ce slăbește.

J. Căprioara
Constantinescu Ariana, Clasa a VI-a C
Peste podul de la moară,
A trecut o căprioară.
Și i-am spus eu repejor
Nu fugi, ci mergi ușor!

În pădure, lângă tei,
O așteaptă puiul ei!
Și strigă atât de tare:
-Eu acum vreau de mâncare!

K. Aricel
Radu Bianca, clasa a VI-a C
Cine este oare,
Și ne cântă o cântare?
Ați ghicit, el este, el!
Faimosul Aricel!

Apare neașteptat,
Lângă iedul cel uitat!
Lumea vorbește de el
El fiind mic și fidel.

Chiar dacă e obosit
El ne cântă neoprit,
Când el cântă la chitară,
O frumoasă căprioară

Dară lupul cel șiret
Apare pe-îndelet,
Și omoară căprioara
Cea dulce ca inimioara.

L. Vânătorul și pădurea
Botea Ioana, clasa a VI-a C
Într-un mic luminiș
Se-ascundea după tufiș
Un viteaz vânător
Brav și mândru ochitor.

Vânătorul le-a ochit
Și pe loc le-a nimerit
Chiar pe două dintre ele,
Ce erau cele mai grele.

După un copac se vede
Un heleșteu cu lebede,
Tot speriat și alarmat
Că ceva le-a amenințat

După ce-a ajuns acasă,
Vânătorul sta la masă,
Căci poftise dintr-odată
La o cină mai bogată.

M. Periuța de dinți
Udrea Maia, clasa a VI-a C
Ce-i acolo, în odaie?
O perie de păr oare?
Nu, eu cred că mi se pare,
Sigur e perietoare.
Perietoare de dinți,
Dar doar copiii cuminți,
Ce-i ascultă pe părinți,
Te folosesc zi și noapte

Pentru ai lor dinți de lapte.
Nu știu, dragă perietoare,
Dar eu cred că mult te doare
Faptul că-n a ta odaie
Nu ești prea prețuitoare!
Când, de fapt, ar trebui
Tu să fii regina băii!

4. DIN VIAȚA ȘCOLII
a. Elevii clasei a III-a A, coordonați de prof. pentru învățământul primar Mihaela
Trițescu, au deprins secretele cusutului pe etamină.

b. Respectând tradiția școlii noastre, doamna profesoară Rodica Iacob, profesor de limba
română, a susținut lecții de comunicare la clasele a IV-a. Felicitări părinților și doamnelor
învățătoare pentru modul în care și-au format copiii! Îi așteptăm cu nerăbdare pe toți micuții
de clasa a IV-a la gimnaziu!

c. "MAMA, ICOANĂ A SUFLETULUI ROMÂNESC"
În luna martie, în cadrul școlii noastre, a fost organizată activitatea intitulată “Mama,
icoană a sufletului românesc”. Cu această ocazie corul școlii a interpretat melodii dedicate
mamei, iar elevii au recitat poezii, au pregătit câteva jocuri de rol şi au realizat desene şi
mărțișoare în acord cu tema acestei activități omagiale. Le mulțumim tuturor celor implicați
şi o felicităm pe
doamna bibliotecar pentru ideea de a ne
dărui o oră de emoție
sinceră, tulburătoare!

d. Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit Unirea
Principatelor Române, în anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan
Cuza ca domn al Moldovei și Țării Românești. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a fost
destul de scurtă, respectiv 1859-1866. Cu toate acestea, în acei ani a fost o perioadă de
maximă dezvoltare a României moderne. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a pus bazele
dezvoltării moderne a României prin întreaga sa activitate. Mai exact, prin recunoașterea
Unirii depline, crearea primului Parlament unic al României și al primului guvern unitar,
prin reformele sale, toate au dus către scopul final. De asemenea, au avut un rol important
și adoptarea primei Constituții românești, reforma electorală, secularizarea averilor
mănăstirești, dar și reforma agrară și cea a învățământului. Unirea Principatelor Române,
cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia),
reprezintă unificarea vechilor principate, Moldova și Țara Românească, într-un Principat
unit. Punând bazele României moderne, Unirea din 1859 a însemnat o etapă esențială pe
drumul unității naționale, a cărei întregire deplină avea să se înfăptuiască în 1918. Este
datoria fiecărui român de a cinsti această zi, de a-şi aminti că este român.

f. Elevii clasei a VI-a C au învățat o oră, prin joc, cum se programează pe un calculator,
utilizând multiplele resurse online disponibile. Evenimentul Hour of Code, program
internațional, care beneficiază de o susținere extensivă și constantă inclusiv în România,
fiind
cuprins
în
calendarul
evenimentelor
de
educație
naționale.

https://hourofcode.com/ro/ro

g. ZIUA PORȚILOR DESCHISE
O tradiție a școlii noastre este această zi în care ne deschidem porțile și sufletele pentru
a face cunoștință cu preșcolarii ce vor ocupa în viitorul apropiat un loc în băncuțe. Elevii
de la clasele pregătitoare le arată ce învață și cum învață. Doamne învățătoare îi pregătesc
cu vorbe blânde și avizate pe părinți pentru noua etapă – cea a școlarității.

6. FORȚA VERDE
a. Excursia la munte
de Mateescu Maria Teodora

Anul trecut, în clasa a V-a, am fost într-o excursie la munte împreună cu clasa mea și
cu elevii din clasa a VI-a B. Pe drum am vizitat multe locuri interesante si am făcut multe
poze frumoase.
Când am ajuns în Brașov, la cabană, doamna dirigintă ne-a așezat în camere. Eu am
avut norocul de a sta în cameră cu cele mai bune prietene ale mele din clasa, adică Francesca
si Alice. După aceea am fost la masă pentru a servi cina. După cină, pentru că nu eram prea
mulți colegi în excursie, ne-am strâns toți colegii într-o cameră și am jucat adevăr sau
provocare. Între timp, băieții nu aveau stare și au sărit în pat..., care, dintr-odată, s-a rupt.
Totul a fost bine și frumos, până când a sosit oră de culcare. Atunci am realizat că miroase
a fum și acel miros venea din baie. Culmea este faptul că doar colegul nostru, Robert, a fost
înainte în baie, a dat drumul la foehn și nu l-a mai stins. A chemat-o pe doamna dirigintă,
iar ea a zis să deschidem ușile de la balcon. Până la urmă totul a fost bine.
A doua zi, am luat micul dejun și, după aceea, am plecat acasă.

b. Mândru de școala mea
de Băbălău Ioana Roberta

Școala mea este Școala Gimnazială Nr. 149. Este o școală frumoasă, îngrijită, cu săli de
clasă mari și luminoase. Curtea școlii este foarte spațioasă, conține și un teren pentru handbal
sau fotbal, plus unul de volei. Primăvara, pentru copiii mici și pentru cei mai maricei este un
loc foarte distractiv unde se pot juca în pauze multe jocuri amuzante și interactive. Profesorii
din această școală sunt foarte amabili și, pe lângă materie, te învață și multe lucruri interesante!
Cel mai mare atuu la un profesor, pentru mine, este simțul umorului și iubirea față de copii.
Acesta îi caracterizează cam pe majoritatea profesorilor, ei fiind foarte înțelegători cu noi și,
din când în când, mai fac și glume, dar doar după o lecție parcursă bine. Ei te mai îndrumă și
informează să te duci la tot felul de concursuri și olimpiade, ceea ce este foarte bine, deoarece
copiii își pot dezvolta mai mult creativitatea și cunoștințele.
Dacă trecem la activitățile extrașcolare, profesorii noștri știu să aleagă cele mai frumoase
destinații. Elevii sunt foarte încântați și mai ales fascinați de locurile noi pe care le vizitează.
Activitățile sunt interactive și în același timp educative iar elevii se distrează de minune!
Școala mea este cea mai specială școală și o apreciez foarte mult, mai ales pe profesori,
de oarece ei sunt cei ce ne îndrumă în a face ceea ce ne place, ne dezvoltă conștiințele și ne
ajută să ne alegem drumul în viață! EU SUNT 149!

c. Mândru de școala mea
de Anghel Fabian Ioan

Școala în care învăț este Școala Gimnazială Nr.149 din București, sector 3. Aici vin
cu drag în fiecare zi pentru a învață lucruri noi la diferite materii. Toate cadrele didactice
din această școală sunt foarte calme. Dacă nu înțelegi ceva, ei îți mai explică încă odată fără
a țipa la tine.
Clădirea este foarte frumos construită atât la interior, cât și la exterior. Din afară,
aceasta se poate vedea în formă de U.
Sunt foarte mândru de Școala 149 deoarece ea mă face fericit, învățându-mă lucruri
noi, zi de zi.
d. Păianjenul de apă
O specie aparte, relativ recent descoperită, este păianjenul de apă (Argyroneta
aquatica) - singura specie de păianjeni care își petrece întreaga viață sub apă. Trăiește în
bazinele oceanice din nordul și centrul Europei, Siberia, centrul Asiei și Marea Britanie și,
asemeni celorlalte arahnide, are nevoie de aer pentru a supraviețui. Astfel că, animalul s-a
adaptat mediului acvatic, folosind un sistem ingenios, prin care colectează oxigenul din
atmosferă.
Argyroneta aquatica țâșnește brusc către suprafață, de unde colectează bule de aer, pe
care le plasează apoi în interiorul apei, pe pânza atașată de tulpini. Aceste rezervoare sau
bule de aer funcționează practic ca niște plămâni externi, care le permit animalelor să respire
sub apă și în interiorul cărora "locuiesc", ferindu-se totodată de prădători.
Acest "aparat respirator" improvizat nu este singura adaptare la mediul acvatic.
Abdomenul și picioarele păianjenilor de apă sunt acoperite cu fire subțiri de păr, prin care
reușesc să prindă bulele de aer și să le mențină în jurul corpului, după ce se scufundă. Deși
culoarea lor este gri, cu aspect catifelat, atunci când se află sub apă capătă nuanțe argintii,
datorită peliculei fine de aer care îl înconjoară.
Este una dintre puținele specii de păianjeni ai căror masculi sunt mai dezvoltați decât
femelele. Inițial au fost plasați într-o familie noua - Argyronetidae - însa, în urma unor
cercetări recente, efectuate pe fosilele acestor animale, oamenii de știință au ajuns la
concluzia că păianjenii de apă fac parte din familia Cybaeidae.
Păianjenii de apă sunt, în general, animale solitare, care dețin un teritoriu exclusiv.
Devin activi mai cu seamă noaptea. Atunci când vânează, masculii sunt mult mai dinamici

decât femelele, acestea preferând să stea mai mult în bula de aer și să captureze prada care
se apropie prea mult de "locuința" ei. Hrana constă în intervertebrale acvatice de dimensiuni
mici, cum sunt: mormolocii sau gândacii de plută.
Anterior împerecherii masculii își plasează bula lângă cea a femelei, după care trece
dintr-o parte în cealaltă și are loc fecundarea. Femelele împletesc un cocon de mătase în
jurul oului, plasat în partea superioara a bulei de aer. Micuții păianjeni ies din ouă după
câteva săptămâni și se împrăștie prin apă.
7. Matematica…între arte și alte întrebări
a. ÎNTREBĂRI (Maria Mateescu, VI C):
-Daca pasta de tomate este făcută din tomate, atunci pasta de dinți este făcută din dinți?
-Daca apa fiartă face pastele moi, atunci de ce face oul tare?
-Care a fost primul, oul sau găina?
-Pe o creangă sunt 10 păsări. Un vânător împușcă 1. Câte păsări mai rămân pe creangă?
b. ÎNTREBĂRI (Gagiu Alice, VI C)
1. Într-un coș sunt trei mere verzi și patru roșii. Câte mere sunt?
R: trei mere
2. Ești într-o cameră întunecată şi găsești un singur băț de chibrit. Ce aprinzi prima dată:
Ziarul, lampa sau lumânarea?
R: chibritul
3. Un iepure se află în pădure. A început ploaia. Sub care copac se va ascunde iepurele?
R: sub copacul ud
4. Câte timbre de 2 lei sunt într-o duzină?
R: 12 timbre de 2 lei
5. Unde este duminica înaintea sâmbetei?
R: În dicționar

8. Mens sana in corpore sano
Agache Andrei, fost elev al școlii
Tensiunea arterială
Tensiunea arterială sau Presiunea arterială este presiunea exercitată de sânge asupra
unității de suprafață a arborelui circulator. Inima, prin activitatea sa, întreține o diferență de
presiune de-a lungul arborelui circulator. Presiunea are un maxim în aortă, iar, pe măsură ce
sângele se îndepărtează de inimă, presiunea arterială scade, astfel că în venele din apropierea
atriului drept ea este 0. Diferența de presiune permite circulația sângelui de la artere spre
vene.
Presiunea arterială crește fiziologic la efort fizic, în stări emoționale puternice, la
trecerea de la ortostatism la clinostatism, în somn. Ea scade în timpul somnului liniștit.
Patologic, crește în cazuri de febră sau hipertensiune arterială.
Valorile normale sunt 100 - 130 mmHg pentru bărbați si 90 - 120 mmHg pentru femei.
9. Perle, perluțe și bancuri
Era o petrecere a animalelor în junglă. Toate animalele vin la timp, numai miriapodul
întârzie vreo 3 ore. Când ajunge și el în cele din urmă, celelalte animale îl întreabă:
- Ce faci, de ce ai întârziat atât?
La care miriapodul, foarte enervat:
- Cine a pus la ușă anunțul ala cu „Vă rugăm, ștergeți-vă pe picioare”?!

Doi pureci stăteau pe un trotuar. Unul dintre ei fuma. La un moment dat trece un
câine. Când îl vede, purecele nefumător îi spune celuilalt:
-Stinge țigara, că vine MAXI TAXI!

Zburând cu parașuta, elefantul aterizează într-un copac înalt. Cheamă ajutoare. Leul
face anunț la toți locuitorii pădurii să-i sară în ajutor.
Ursul aleargă către locul cu pricina. Când colo, îl ajunge din urmă furnica, alergând
și ea într-un suflet. Ursul mirat o întreabă:
- Dar tu unde fugi, furnico?
- Păi ce, eu nu sunt bărbat?

Merge iepurele la farmacie să cumpere morcovi...
O întreabă pe vânzătoare:
- Doamna, aveți morcovi?
La care doamna vânzătoare răspunde că nu are.
A doua zi, vine din nou și o întreabă dacă are morcovi. Același răspuns. Tot așa și în a
treia zi, până când vânzătoarea îl agață în cui...Lângă el era un tablou cu Ceaușescu, la care
iepurele:
- Pssss! Și tu tot pentru treaba asta ești aici?

Un melc bate la ușa unui urs. Iese ursul, se uită, nu vede pe nimeni, după care se uită
în jos și dă de melc. Enervat, îl ia de guler și-l azvârle cât colo. După șase luni se aud iar
bătăi în ușa ursului. Acesta iese din casă și dă cu ochii de melc. Când îl vede, melcul îi
spune:
-Ia ascultă!!! Ce a fost faza de adineauri?! întreabă melcul nervos.

Stau trei lilieci și povestesc de ce au botul plin de sânge.
Zice primul:
- Vedeți turma aia de oi?
- Da.
- Aia am făcut-o praf!
Zice al doilea:
- Vedeți turma aia de porci?
- Da.
- Aia am făcut-o praf!
Zice al treilea:
- Vedeți stâlpul ala de la biserică?
- Da.
- Eu nu l-am văzut...

10. Minuni ale lumii – curiozități

Alecu Cătălina, VI C
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