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Glume prezentate de Greu Anastasia
:

Dialog fără noimă
- ,,CE FACI TRICĂ, MERGI?
- Tu nu vezi că nu merg? Stau.
- Eu ziceam: ce faci, nu mergi afară să ne
jucăm cu zăpadă?
- Eu nu mă joc.
- Dar ce faci?
- Mulţumesc, bine!
- De ce-mi răspunzi aşa?
- Vrei să-ţi răspund cu întrebări?
- Trică, tu nu cunoşti alt fel de a vorbi?
- Nu, că nu prea ies în lume.
- Ce părere ai avea despre un săniuş?
- Eu n-am păreri, dar am o căciulă de
berbec.
- Atunci pune-o pe cap şi hai afară, la
săniuş!
- N-o pun pe cap, ca să nu îmi crească şi
mie coarne, ca la berbeci.
- Auzi, Trică, tu scoţi omul din pepeni.
- Ne e nimic, pe urmă poate să intre într-un
dovleac…
- Ce să caute un om într-un dovleac?
- Să mănânce seminţe.
- Hai la zăpadă! Uite, copiii au prins o
cioară vie.
- Dacă e vie înseamnă că dă şi struguri!
- Cum o să dea o cioară struguri?
- Atunci dă din aripi…
- Da, pentru că- ştii- cioara are aripi.

- Ca şi fotbaliştii…
- Cum ca şi fotbaliştii, măi Trică? Ce,
fotbaliştii au aripi?
- Au, sigur că au. Nu se spune: ,,Acum
jocul se desfăşoară pe aripa dreaptă’’, sau
,,Luşcă schimbă mingea pe aripa
stângă’’…
- Văd că-ţi place fotbalul. Hai, afară, să
jucăm fotbal!
- Mie nu-mi place să joc fotbal, îmi place
să joc… sârba în căruţă.
- Atunci, hai să joci sârba-n căruţă!
- Afară nu sunt căruţe. Eu văd numai sănii.
- Hai afară şi ai să joci sârba-n sanie!
- Sârba-n sanie nu-mi place, că e pe
zăpadă…
- Sigur că e pe zăpada, pentru că acum e
iarnă.
- Atunci aştept să vină vara, ca să joc
sârba-n sanie!
- Da, dar de unde sanie vara?
- De la verişoara Măria că ea vara nu se dă
cu sania.
- Vara nici nu e zăpadă…
- Nu e zăpadă, dar avem sanie. Şi dacă
verişoara Măria nu vrea să mi-o dea, îmi
fac tălpici din doage de butoi.
- Şi atunci, cine o să te vadă o să spună că
eşti într-o doagă!’’
(Ion Dianu; CU VÂRF ŞI-NDESAT)

1. Ce păcăleală te-a speriat cel mai
mult?
Ascunsul după uşă şi speriatul
persoanei care intră în cameră.
2. Îţi place să faci păcăleli?
Da, îmi place.
3. Ce păcăleală ai făcut?
Mi-am păcălit familia că am luat
10 la mate. Mă mândresc.
4. Ce părere ai despre luna Aprilie?
Este cea mai frumoasă lună de
primăvară, fiindcă atunci m-am
născut.
(Reporter: Zlate Larisa
Interviu luat Biancăi Cucu)
1. Ce păcăleală te-a speriat cel mai
mult?
Să fiu într-o cameră întunecată şi
să sară cineva pe mine?
2. Îţi place să faci păcăleli?
Îmi place tare.
3. Ce păcăleală ai făcut?
Pe bunica mea am speriat-o cu un
gândăcel pe care l-am pus pe ea!
4. Ce părere ai despre luna aprilie?
Este o lună foarte frumoasă.
Oricum îmi plac toate lunile de
primăvară.
(Reporter: Larisa Zlate
Interviu luat lui Mihnea
Mateescu)

Întrebarea revistei din acest
numar:

În această rubrică vom povesti cum ne
putem noi face planeta fericită, cu
doar un simplu gest.
1. Plantează flori!
Pe lângă frumuseţea adusă perisajului,
florile ne dau oxigen.

3. Fă economie la apă
Apa este resursa de care toată lumea
depinde, inclusiv planeta. Nu mai lăsa
robinetul să curgă când te speli pe
dinţi!

4. Economiseşte energia
Pentru a-ţi face planeta fericită, scoate
telefonul din priză când ţi s-a încărcat
telefonul.

2. Stinge lumina!
Doar stingând lumina dintr-o cameră
în care nu se află nimeni, poţi face
planeta mai fericită!

Vanessa Barbu vă prezintă:
Rebus matematic
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Ghici!
1. E trimis de Dumnezeu
E ocrotitorul tău
Totdeauna ţi-e aproape
Şi în zi şi-n miez de noapte.
Te va însoţi mereu
Şi la bine şi la greu.

T
C

Definiţii:
1. …… lui Gauss
2. O ramură a matematicii
3. Lucrare scrisă la sfârşit de
semestru
4. ……………. mulţimii A
5. Materie pe bază de calcule
6. Materie asemănătoare cu
aritmetica
7. Sumă sau …
8. Mă voi duce la ramura MATE…………………
9. Rezultatul împărţirii
10. Ascultare (ăsta e cuvântul)

2. Mama sau bunica-l face,
Îl frământă şi îl coace,
Cu stafide, nuci sau mac.
Aţi ghicit, e …………..
Răspunsurile vor apărea în numărul
următor

Prezentate de Dosoftei Alexandru:
1. Uşa cu TNT
Cât timp prietenul tău e la minat, ce
spui să îi facem o farsă de 1 Aprilie?
Uite cum să procedezi: sparge blockul din faţa uşii casei lui. Mai sparge
un block dedesubt şi pune un TNT.
Peste el pune un block de iarbă, pe
care pui un plesure plate. Când va
intra în casă, va exploda! 

bucuria! Ascunde în spatele lor
creeperi! Îi va pieri bucuria!
Atenţie! Din nou nu sunt vinovat dacă
după farsa asta amicul tău nu mai
vorbeşte cu tine! Ai grijă ca amicul
tău să nu te pună pe tine să le minezi,
ca vei face BUM BUM! Nu pune
diamantele la intrarea în peşteră, îl
va pune pe gânduri (desigur, dacă nu
e noob)
Noroc! Sper să fie amuzant!

Atenţie! Nu sunt vinovat dacă după
farsa asta prietenul tău va mai vorbi
cu tine!
2. Creeperii păzitori de diamante!
Hai să zicem că vrei şi tu să mergi cu
el la minat, dar totuşi vrei să îi faci o
farsă. Există soluţie şi pentru tine.
Înainte de a te juca multiplayer cu
amicul tău intră pe server. Găseşte o
peşteră. Caută un loc unde să pui
diamante! Prietenul tău va fi fericit
când le va găsi, dar hai să îi stricăm

Imagine de la farsa 1.

Un cadou minunat
De Zlate Larisa
Vine ziua mamei lui Luis, iar băieţelul vrea să îi facă un cadou minunat.
Copilul se gândi ce se gândi şi îi ceru părerea tatălui său:
- Tati, să îi iau mamei o bluziţă cu tractoraşe?
- Mama nu poartă bluziţe cu tractoraşe, zise tatăl zâmbind.
- Pijamale cu maşini?
- Nu… Dar ce spui să îi luăm mamei nişte lalele?
- DA, bună idee! Lalelele sunt alea care înţeapă cu spinul, nu?
Până la urmă, Luis a luat pentru mama nişte zambile. Mama a crezut că sunt
ghiocei.
Acum ştim cu cine seamănă Luis. Aşa mamă, aşa fiu!
Această revistă a fost concepută de:

Să râdem împreună: Greu Anastasia

Jocuri : Barbu Vanessa

Reportaje şi Creaţii amuzante : Zlate
Larisa

Minecraft Farse: Dosoftei Alexandru

Happy Earth, Redactor şi fotografii :
Feodot Ecaterina
Sperăm să vă iasă farsele! 1 Aprilie fericit!

