
 



Despre HALLOWEEN 
 

Salut! Eu sunt Katia, a.k.a. Vampiriţa trasă de păr şi 

îmi place să aflu lucruri noi. 

 Că tot vine Halloween-ul, m-am gândit să vă spun 

cum a început toată treaba asta cu Halloween-ul. Este o 

poveste destul de interesantă, pe care este destul de posibil să 

o ştiţi, însă dacă nu, vă spun eu. 

 Halloween-ul este o sarbatoare moderna, care are loc 

pe data de 31 octombrie. 

Ea provine de la englezi. În trecut, oamenii credeau in 

monştrii, fantome, lilieci, vrăjitoare… În fiecare noapte de 

Halloween oamenii le aduceau ofrande (dulciuri). Copiii s-au 

gândit că dacă se costumeaza în monştrii, vor primii 

dulciurile.Şi aşa a şi fost. De atunci , tradiţiile s-au schimbat, 

iar, mai nou, copiii se îmbracă în Superman, Spiderman, 

Prinţese… 

 Însă unele tradiţii au rămas, cum ar fi colindul (trick or 

treat) şi sculptatul în dovleci. 

 
Dovleac sculptat de fratele meu mai mic 

 

Dovleac sculptat de Bianca 

Cucu, a.k.a. Bianca Buhu 

 

 

 

 

Vrei să ştii mai mult? 

Iniţial (acum muuuult timp) 

sculpturile în dovleci nu erau.. în 

dovleci. Erau de fapt sculpturi în… 

Napi! 

De ce? 

Bufniţele sunt asociate des cu 

Halloween-ul. Dacă te întrebi de ce, 

atunci am eu răspunsul. În trecut, se 

credea că bufniţele sunt de fapt 

vrăjitoare! 



Glumele ,,MONSTRUASE’’ 

Hey, salut! Eu sunt Mihaela Dumitrache a.k.a. Girafa Zombie. 

Mie personal îmi plac gumele. Sunt ,,bestiale’’ ! Aşa că tot vine Halloween-

ul, m-am gândit să va fac un pic să râdeţi cu lacrimi.  

Aţi auzit vreodată aceste glumiţe? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-aţi distrat? Dacă da, mă bucur, dacă nu… probabil că nu o să mai mor 

încă o dată…. Oricum, sper  că aţi râs măcar aşa.. un pic pe-acolo… Nu? … Nu??? 

Nu.   Eh… 

 

 

 

- Mami, am o întrebare! 

- Da iubito. 

- Zombii mananca 

popcorn cu degetele? 

- Nu, degetele le  

mananca separat. 

De ce scheletele ies afara doar la 12 

noaptea? 

Pentru ca toti cainii dorm! 

-Care e diferenta dintre o 

Zana si o Vrajitoare? 

- Putini ani de casatorie... 

De ce vrăjitoarele folosesc o mătură 

pentru a zbura? 

Pentru că aspiratorul eraprea greu! -Iesim in seara asta? 

-Sigur. Stai sa imi iau piatra 

funerara 

-De ce? 

.Daca ne opreste vreo 

patrula? Trebuie sa am la 

mine un act de identitate! 



Reteta ,,teribila’’ 

 Salut, eu sunt Bianca Cucu, a.k.a. Bianca Buhuu şi am să vă îndulcesc un pic 

cu o reţetă de brioşe ,,fantomatice’’. 

 

Pentru această reţetă vom avea nevoie 

de: 

 240 g de făină 

 80 ml de lapte 

 100 g unt moale/ulei 

 2 ouă mari sau 4 ouă mici 

 150 g zahăr  

 puţină sare 

 un pliculeţ de zahăr vanilat 

 un pliculeţ de praf de copt 

 

 

 

 

Mod de preparare: 

 Amestecăm cu un mixer 

zahărul cu untul. Apoi adăugăm pe 

rând ouăle şi zahărul vanilat. După 

aceea adăugăm 3-4 linguri de făină, 

apoi adăugăm jumătate din cantitatea 

de lapte. Continuăm cu încă 4-5 

linguri de făină, turnăm toată 

cantitatea de lapte, iar după aceea 

toată făina rămasă, cu praful de copt. 

Punem în formele pentru brioşe câte 

aprox două linguri (nu umpleţi 

formele!). Băgăm la cuptorul 

preîncălzit la 175 C° pentru aprox. 20 

de minute. 

Poftă mare!!! 

 

 



,,Spooky’’ MINECRAFT 

  Buuuu huuuu huuuu!!! 

Minecraft-ul este un joc 

super.Are atâtea posibilităţi! 

Printre altele, poate fi 

înspăimântător, hazliu şi cu 

tentă de Halloween. Chiar 

există şi dovleci de Halloween, 

ca block-uri! De asemenea, 

pânze de păianjen, vrăjitoare, 

zombi, schelete, păianjeni 

uriaşi.... 

Probabil că după atâta 

timp v-aţi dat seama că nouă ne 

place foarte mult să facem 

statui din cuburi, ceea ce facem 

de mult timp. 

Luna aceasta, la revista 

cu tema Halloween, avem un 

singur proiect, şi anume un 

dovleac de Halloween. Însă 

avem două variante: una pe 

Minecraft Poket Edition 

(Minecraft PE) şi una pe 

Minecraft pe PC. 

Sperăm să vă placă ideile 

noastre de Halloween. 

Minecraft-ul este un joc 

atât de popular!!! 

 

By Katia (a.k.a. Vampiriţa trasă de 

păr) 

 

By Alexandru & Robert, (a.k.a. 

Scheletele ambulat şi Fantoma fără 

poreclă) 

 



Joocuri! 
Buuună! Eu sunt Dariana, a.k.a. 

Pinguinul zombie, şi am un joculeţ pentru  

Mesajul ascuns este: 

monştrii din voi! Vă provooc să 

găsiţi mesajul ascuns! 

 

H A P P Y H J K L 

O U Z K H Z J H K 

B J B J G X I I O 

L O J K L J N B A 

O B C D T Q W L Z 

F G H J K H H H L 

S Q W J T I L N M 

H A L L O W E E N 

Q C B N M K L N I 



 

La Casa Experimentelor 
 Asta s-a întâmplat cu muult timp în urmă (adică pe 

1.noiembrie, adică nu chiar aşa de mult timp în urmă), când 

am decis la ora de dirigenţie să mergem la Casa 

Experimentelor! A fost foarte frumos acolo! Am venit 

aproape toată clasa! 

 Acolo am învăţat multe lucruri necesare la matematică 

şi la fizică, prin joacă şi explorare liberă.  

 Nouă ne-a plăcut cel mai mult ultima activitate. 

Trebuia să atingem o bilă, care ne va încărca corpul cu plus, 

astfel încât şi firele noastre de păr vor fi încărcate cu plus. Iar 

noi ştim că, asemenea în cazul magneţilor, polii identici se 

resping, aşa că şi firele noastre de păr se vor respinge. Vom 

arăta ca şi cum am fi băgat degetele în priză! 

 
 Au fost foarte multe activităţi interesante acolo, care 

ne-au bucurat foarte mult. 

 

  Vă dăm şi vouă link-ul de la site-ul Casei 

Experimentelor, în cazul în care vreţi să vă mai împrieteniţi 

cu matematica şi fizica, noi sigur vă recomandăm să mergeţi 

acolo! http://www.casaexperimentelor.ro/ 

 

 

 

 
 

  

http://www.casaexperimentelor.ro/


Întrebarea revistei

 
 Bună! 

 Noi, la revista clasei, vrem să comunicăm mai mult cu voi, cititorii. De aceea avem acum 

o nouă rubrică, numită ,,Întrebarea Revistei’’. Aici veţi primi o întrebare legată de tema revistei. 

Voi veţi scrie răspunsul pe un bileţel, vă veţi semna şi o veţi pune în borcănaşul adus de Bianca 

Buhuu. 

 Aşteptăm multe răspunsuri, ca să putem alege. 

 Răspunde la întrebare, dacă eşti cu noi în clasă şi va putea apărea în revista clasei, 

 Întrebarea revistei: Dacă ai fi un personaj de Halloween, tu cine ai fi şi de ce? 

 

 

 

Exemplu de răspuns 

Bună! Eu sunt Ana şi dacă aş fi un personaj 

de Halloween aş fi o pisică neagră, fiindcă 

îmi place culoarea neagră şi sunt sperioasă. 

Şi îmi pot singură ghinion.  


