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Hei! 

Ai observat ce repede a trecut 

timpul?  

Mai ieri intram, noi, cei mai mici 

din gimnaziu pe poarta şcolii şi 

ne imaginam cum urma să fie în 

clasa a V-a! 

Şi uite că, acum, în ultima şi 

ultima zi din acest an şcolar 

suntem deja obişnuiţi cu 

gimnaziul! Mulţi profesori, 

doamnă dirigintă, multe materii, 

multe, multe, multe…, dar şi 

multe amintiri. 

Acum, aici, am legat cele mai noi 

şi strânse prietenii, am stat cu 

sufletul la gură ca să terminăm 

tema, pe care am uitat că o 

avem, şi multe altele care mai de 

care mai pline de haz. 

Însă acum, suntem, din păcate 

nevoiţi să îi spunem la revedere 

clasei a V-a, aşa că…. 

 

LA REVEDERE, CLASA A V-A C, 

BUN VENIT A VI-A C!!!!
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Ai nevoie de: 1 carton de la o rolă 

de hârtie igienică (fig. 1) 

Cum se procedează: 

Turteşte cartonul (fig. 2) 

Îndoaie părţile laterale (fig. 3) şi 

va trebui să arate ca în imaginea 

de la figura 4.  

Decorează cum doreşti! 

Poate fi folosit pentru depozitat 

obiecte sau ca o cutie de cadouri 

handmade!  =D

Was sind deine Hobbys? 

1.  Mein Hobby ist 

schwimmen. (Cori) 

2. Mein Hobby its tanzen. 

(Elena) 

3. Mein Hobby ist Rad 

fahren. (Denisa) 

4. Mein Hobby ist tanzen 

(Larisa) 

5. Meine Hobbys sind lernen, 

lesen und schreiben!! 

(Katia) 

 

   Möchtest du vier Sätze 

schreiben? 

  

Ich… 

Am Mittwoch… 

Monika… 

Er…  

 

 

Gut! Aber, wie heißt du? 

______________________________ 
 

Was ist einen Apfel? 

_____________________________ 

 

 Gut! Du bist intelligent! 
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Care este hobby-ul tău? Am pus 

această întrebare mai multor 

colegi. Să vedem ce au răspuns! 

 

a)Robert Ivan: “Tenisul”; 

b)Vanessa Barbu, Bianca Cucu: 

“Cântatul”; 

c)Alexia Mateescu, Elena 

Dragomir: “Dansul”; 

d)Oana Amza: “Atletismul”; 

e)Ștefania Uțeanu: “Alergatul”; 

d)Selin Tefic: “Actoria”; 

e)Alexandru Mitriță, David 

Baican, Ștefan Tomescu: 

“Minecraft”; “Pixel Gun”; 

f)Darius Gheoca: “Baschetul”; 

g)Delia Badea: “Înotul”; 

h)Mihaela Dumitrache, Mețcan 

Radu: “Handbalul”. 

 

 

1)Ți se pare că avem multe teme de 

vacanță? 

a)Dariana Petrache, Mihnea 

Mateescu, Vanessa Barbu, Elena 

Dragomir, Oana Amza, Alexandru 

Mitriță, Darius Gheoca, David Baican, 

Ștefania Uțeanu și Larisa Zlate: “Da!”; 

b)Alexandru Dosoftei și Ecaterina 

Feodot :”Nu.”. 

2)Ți-a plăcut acest an școlar? 

a)Ștefania Uțeanu, Irina Feodot , Radu 

Mețcan și Mihaela Dumitrache: “Da.”; 

b)Robert Ivan, Mihai Petrescu, Alexia 

Mateescu și Mihnea Mateescu: “Nu!”; 

c)Larisa Zlate, Alexandru Mitriță și 

Vanessa Barbu: “Nu prea, dar a fost 

ok.” ; “Nu prea..” ; “Să zicem..”. 

3) Cum vi s-a părut acest an ca 

profesoară a noastră? 

,,Un an frumos și plin de întâmplări, 

cu reușite, dar și cu nereuşite. Dar în 

general sunt uimită de evoluția 

voastră de pe parcursul anului’’ 

(Doamna profesoară Victorian Alina) 
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 Salutare, salutare! Ghici 

cine sunt! Emda, evident că ştii 

cine sunt, dar, pentru cei noi, 

Ania sunt şi bine aţi venit la 

ultima lecţie de desen... trist, nu-

i aşa? Hai măi, că glumesc, vine 

vacanţa, cine ar putea să fie 

trist?! 

Azi, avem o temă... 

originală! Desenează ce îţi 

doreşti să faci în vacanţa de 

vara! Eu, de exemplu, de abia 

aştept să merg la mare! Aşa că 

am făcut un peisaj cu marea.  

Să te văd! Dăi drumul 

imaginaţiei şi ilustrează locul 

unde visezi să ajungi in vacanţa 

de vară! (P.S. Te poţi inspira 

din desenul meu :D) 
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Cel mai probabil ai și tu la tine 

acasă un cățeluș sau o pisicuță, 

sau îți dorești unul/una. Așa că, 

am scos câteva curiozități pe care 

s-ar putea să nu le fii știut 

despre animăluțul tău! 

CĂȚEII: 1. Câinii au vederea 

nocturnă mai bună. 

2. Între ghearele de la labele 

câinilor se află singurele glande 

de transpirație. 

3. Puii rasei Chihuahau se nasc 

cu un punct sensibil în vârful 

craniului, precum bebelușii. 

4.La un an, cățelul este matur 

psihic precum un om de 15 ani. 

5. Câinii din rasa Basset Hounds 

NU pot înota! 

Indiferent de ce animăluţ de 

companie ai, trebuie să ştii că 

dacă tu îl iubeşti, şi el te iubeşte 

pe tine! 

 

 

PISICILE: 1. În lume există mai 

bine de 500 de milioane de pisici 

domesctice. 

2. Inima pisicii bate de doua ori 

mai repede decât cea a omului. 

3. Tremuratul cozii unei pisici 

reprezintă cel mai puternic semn 

de afecțiune. 

4. Vorbește mai mult cu pisica ta 

și ai să vezi că îți va răspunde 

mai des. 

5.Detaliile nu sunt distinse bine 

de către o pisică. 

 

 

Bonnie – căţeluşa mea 
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Hei! E vară şi toţi vrem ceva 

dulce şi răcoritor! Pentru asta, 

ne-am gândit să te ajutăm cu o 

reţetă genială de limonadă cu 

căpşune! 

Vei avea nevoie de: 500 de grame 

de căpşune, 1 litru de apă, 400 

ml suc de lămâie, aproximativ 5-

6 linguriţe de miere, şi ceea ce 

trebuie pentru prepararea 

oricărei reţete: dragostea! 

Cum se face: Punem căpşunele 

într-un recipient înalt şi le 

pasăm până obţinem o pastă. 

Peste aceasta turnăm sucul de 

lămâie şi punem mierea. 

Amestecăm bine. Apoi îl dăm la 

frigider pentru jumătate de oră. 

După ce timpul a trecut scoatem 

compoziţia şi o aşezăm într-o 

carafă cu volumul de 2 litri. 

Punem deaspura apa şi 

amestecăm. Dăm la frigider 

minim o jumătate de oră. Eu îţi 

recomand să îl laşi pentru 2 ore,  

 

însă dacă preferi mai cald îl vei 

lăsa doar o jumătate de oră.  

Atenţie! Această etapă este 

obligatorie! Trebuie să stea 

neapărat la frigider! 2 ore este 

timpul recomandat. 

După ce timpul a trecut turnăm 

limonada în pahare. O putem 

decora cu un pai şi o căpşună. 

Poftă mare! 
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Cuvânt pentru doamna 

dirigintă 

Am dori să vă adresăm 

mulţumiri pentru simplul fapt 

că sunteţi o doamnă dirigintă 

minunată, care ne-a inspirat 

încredere încă din prima zi şi 

care ne-a condus în acest prim 

an de gimnaziu. 

Cu respect, 

Clasa a V-a C, viitori a VI-a C 

 

 

 

Cuvânt pentru profesori cu 

ocazia sfârşitului de an 

Am dori să vă adresăm cuvinte 

de mulţumire pentru răbdarea 

dumneavoastră în decursul 

acestui an şcolar, în care ne-

aţi învăţat atât de multe 

lucruri bune şi în care am avut 

ocazia să vă cunoaştem.  

Sincere mulţumiri,  

colectivul clasei a V-a C, viitor 

a VI-a C 

 

 

Vacanţă fericită! 

 

 

 

 

 

 

 

 


