
Mult succes în noul an! 
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ZIAR DE 

ŞCOLAR ANUL NOU A SOSIT!  
 



Retete 
Hey! Salut, eu sunt Bianca şi vă voi arăta una dintre reţetele mele preferate de dulciuri: 

TURTA DULCE!!  

 

Ingrediente: 

 

 100 g unt 

 500 g făina 

 200 g miere 

 1 ou 

 70 g zahăr 

 100 ml lapte 

 2 linguriţe de scortişoară 

 1 vârf de linguriţă de bicarbonat de sodiu 

 Puţina sare 

 De preferat zahăr brun (dacă se poate..) 

 Şi nişte nucşoară 

 

Cum se face: 

  

Mixăm untul, zahărul, oul întreg, galbenuşul, laptele si mierea 

 Adaugăm toată făina si nucşoara 

 Aluatul trebuie pus la frigider peste noapte 

 Dupa ce a stat la frigider, luăm o bucăţică de aluat, o modelăm într-o forma de bila 

 O punem in tava si o aplatizam foarte puţin 

 O vom da la cuptorul preîncalzit la 180 de grade pentru 10-12 minute 

 O vom scoate din cuptor 

Şi...gata turta dulcee!! 

 

POFTĂ MARE!! 

 

 

 

 



DIY 
Hey! Salut, sunt Selin şi vă voi arăta cum sa faceţi slime printr-un tutorial foto 

foarte simplu. Apropo, veţi avea nevoie de: Lipici, Glicerină boraxată (se găseşte la 

farmacie) şi Sclipici, Vopsea, sau alte chestii care te ajută la decorarea slime-ului. 

 
Am făcut mai multe tipuri de slime (În caz că nu aţi observat)  

 

Sper să încercaţi şi voi să faceţi asta, e foarte distractiv! 

 

 



Hey, salut, eu sunt Mihnea şi vă voi arăta un tutorial foto cum sa faceţi o 

umbreluţă decorativă. 

 

 

 

 

Sper că v-a plăcut şi îl veţi încerca şi voi! 

 

 

 

 

 

 



Despre Anul Nou 
Anul Nou este o sărbătoare ce arată începutul 

anului. 

 

Înainte ca data începutului de an să fie stabilită 

de Papa Inocenţiu al XII-lea, creştinii sărbatoreau 

începutul anului de Crăciun. Cred că e mai bine cum e 

acum, căci altfel noi puteam să nu dormim toată 

noaptea, dar nu mai venea ,,Mosul’’! Nimeni nu vrea 

asta! 

 

La multe popoare antice din Emisfera Nordică, 

anul începea mult mai târziu, de 1 Martie, adică în 

prima zi de primăvară. 

 

În România, de Anul Nou se mănâncă peşte la 

cină, de asemenea se ciugulesc şi strugurii. La ora  

00:00 pornesc focuri de artificii şi se desface 

şampania. Se colindă cu plugul în noaptea de 31 

decembrie şi cu sorcova de 1 ianuarie. 

 

Minecraft 
-Toată lumea sărbătoreşte Anul Nou. Şi asta inclusiv în 

Minecraft! 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Anului Nou: 1 Ianuarie 

Data veche a Anului Nou: 25 

Decembrie 

Altă dată a Anului Nou: 1 Martie 



Am avut o vacanta mai lunga 
Ce aşteptăm cu toţii de când începe şcoala? Vacanţa, iar prima vacanţă care ne 

apare în cale este vacanţa de Crăciun, sau vacanţa de Anul Nou. Cert este că aceasta este 

prima. 

 

De obicei, aceasta durează două săptămâni, însă nu a fost aşa anul acesta. 

Vacanţei acesteia i s-a mai adăugat o săptămână. 

 

De ce? 

 

Fiindcă gerul şi zăpada tocmai apăruseră, şi îşi făcură o intrare măreaţă, acoperind 

toată ţara cu pătura rece şi albă a iernii, ala că şcolile din mai multe judeţe au fost închise. 

Iar printre acestea se afla şi.. şcoala noastră!!  

 

Noi ne-am bucurat însă foarte mult de această săptămână, jucându-ne în zăpadă 

sau doar relaxându-ne în pat!  

 

 

 

 



Anul Nou- traditii 
 Bună, eu sunt Mihaela şi am observat că de Revelion există o sumedenie de tradiţii, 

printre care şi: 

 Busuiocul 

Această tradiţie constă în a lua a crenguţă de busuioc şi a o pune sub pernă în 

seara Anului Nou. Astfel, se spune că îţi vei visa alesul. 

 

 Înnoitul 

Se spune că dacă porţi ceva nou în seara de Revelion o să ai noroc tot anul. 

 

 Datul banilor 

Cred că toţi cunoaştem această tradiţie: se spune că dacă dai bani în ziua de 1 

Ianuarie, vei da bani tot anul. Aşa că mai bine... ţine-ţi banii! 

Întrebarea Revistei 
 Întrebarea Revistei de luna trecută: ,,Tu ce îţi doreşti să primeşti de la Moşul?’’ 

 Uite câteva dintre răspunsuri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întrebarea revistei: ,,Ce îţi doreşti să realizezi în noul an?’’ 

Bună, eu sunt Darek iar de 
Crăciun aş vrea să primesc 
Call Of Duty Infinite Warfare. 

Bună, eu sunt 

Mihnea şi de Crăciun 

aş vrea să primesc 

un 

LEGO!! 
Hey, eu sunt Ştefan şi de 

Crăciun aş vrea să primesc o 

bicicletă.  

Bună, eu sunt Alex şi de Crăciun nu 
vreau să primesc nimic. 



Moda 
Hey!  

Această rubrică probabil că va fi mai mult în interesul fetelor, fiindcă vom vorbi despre… 

modă!!!  

Ah, moda. Este un subiect foarte cunoscut în zilele noastre, toate vrem să fim la modă, 

dar moda nu înseamnă neapărat ceea ce poartă toată lumea. Stilul tău neconformist ar putea 

începe o nouă modă,  asta mai puţin dacă… nu îţi stă bine… 

Cu toţii ştim acel moment când îţi cumperi un tricou super… şi nu îţi vine bine. Luna 

aceasta vă vom ajuta să vă îmbrăcaţi cum vă stă bine, în funcţie de forma siluetei. 

În primul rând, trebuie să afli ce tip de siluetă ai. Pentru asta îţi măsori umerii, bustul, 

talia şi şoldurile folosind un centimetru pentru croitorie. Există patru categorii de tip de siluetă, 

care sunt numite în mai multe feluri, dar ca să reţinem nume mai uşoare, vom folosi următoarele 

denumiri: Clepsidră, Altletică, Pară, Măr. 

Dacă ai o siluetă Clepsidră, atunci ai dimensiuni foarte mici în talie, iar umerii şi 

şoldurile sunt de dimensiuni egale sau aproape egale. Această siluetă este considerată silueta 

feminină ideală în zilele noastre. Dacă ai acest tip de siluetă, trebuie să porţi haine ajustate pe 

piele şi curele, ca şă îţi accentuezi talia. 

Dacă ai o siluetă Atletică, atunci ai talia nedefinită, iar toate dimensiunile sunt aproape 

egale. Pentru aceasta trebuie să creezi iluzia unei talii, folosind curele şi să îţi faci vizibile 

mâinile şi picioarele frumoase, pe care de obicei această siluetă le are.  

Dacă ai o siluetă de tip Pară, ai umerii şi bustul mic, o talie uşor vizibilă şi şoldurile late. 

La această siluetă trebuie să aducem echilibrul găsit la silueta Clepsidră, purtând tricouri, cămăşi 

colorate, bluze cu volănaşe, etc. şi trebuie să nu punem accent pe partea de jos, pe şoldurile late, 

trebuie să purtăm pantaloni simpli şi bluze care atrag privirea. 

Silueta de tip Măr este exact opusul celei de tip Pară. Dacă ai o siluetă Măr, atunci ai 

umerii şi bustul mari, o talie nedefinită şi şoldurile înguste. Ceea ce face silueta Măr, nu trebuie 

să facă cea Pară şi invers. Dacă tu ai o siluetă Măr, trebuie să porţi fuste, pantaloni coloraţi, cu 

volănaşe, care să atragă privirea, pe când partea de sus trebuie să o ţii simplă, cu bluze într-o 

singură culoare, astfel încât se va forma echilibrul existent la silueta de tip Clepsidră. 

Dacă vrei să afli mai mult, intră pe link-ul acesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=vQthxefMckA 

https://www.youtube.com/watch?v=vQthxefMckA


Suntem siguri că, indiferent de silueta ta, tu ai frumuseţea ta proprie, însă, de 

asemenea, sperăm că te-am ajutat să scapi de problema: haina asta nu îmi vine bine! 

 Mai avem de făcut un anunţ;: căutăm ,,fotomodele’’ pentru lunile viitoare, 

inclusiv băieţi, pentru a dezvolta această rubrică. Noi venim cu mai multe sfaturi legate 

de modă luna viitoare. Pa! Pa! 

 

 


