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PASTELE 

Iepurasul  
 

 

 

Iepuraş! Te aşteptăm cu ouţele de Paşti, 

Iepuraş! Ascunde-le pe imaş, 

Iepuraş! Aduci numai bucurie in oraş, 

 

 

Copilaşi! Hai sa ne distrăm 

Copilaşi! Hai sa căutam ouăle pe imaş 

Copilaşi! A venit iepuraşul in oraş 

 

Bianca Vartoşu 

Pastele 
 

VRINCEANU ANDRA 

 

Paştele meu va conţine o căutare de oua de ciocolată organizată de mama mea. Ea va vopsi 

ouăle cu ajutorul meu. Ouale de ciocolată le vom cumpăra. Impreuna cu vei mei vom aduna ouale 

de ciocolata in dimineata de paste. Abia astept. Va fi interesant. Vor fi si multe jocuri. 

Parinti vor aduce cadouri ca in fiecare an apoi vor ciocni aua cu noi. Oa pe care eu si mama 

mea le vom vopsi apoi le vom picta. 

Paste si fapte bune 
 

 

ZLATE LARISA GABRIELA 

 

ARTICOL PENTRU ZIAR 
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Am început să scriu articolul la ora 17.36. 

În România, în 2017, Paştele cade pe data de 16 Aprilie. Oamenii deja au încept să se 

pregătească de aceasta sărbătoare. 

Şcoala 59 a contribuit la aducerea unui zâmbet pe feţele câtorva bătrâni de la Centrul social 

Ghencea. Fiecare clasă a dăruit câţiva cozonăcei pe care domnul de religie şi clasa a-VI-a C le-au 

dus la biserică.Acolo,elevii au fost foarte bine primiţ de către preot şi alţi oameni foarte amabili. 

Elevilor din Şcoala 59 le place să  aducă zâmbetul pe buze unor oameni fără atât de multe 

posibilităţi financiare şi speră că le-a făcut bătrânilor o mare bucurie. 

 

 Paşte fericit tuturor! 

Cozonaci de Paste 

 
CUCU BIANCA 

 

ARTICOL PENTRU ZIAR 

 

Am început să scriu articolul la ora 17.36. Astăzi, 07.04.2017, împreuna cu domnul profesor 

de religie Moldovan Ioan şi colegii mei am mers la Centrul Social Ghencea. Acolo am împartit 

cozonaci bătrânilor, aceştia fiind foarte bucuroşi. Preotul Paroh a venit şi ne-a mulţumit şi felicitat 

pentru fapta buna pe care am făcut-o. La sfârşit, am intrat în biserică să ne rugăm, dupa aprinzând 

câteva lumânări. Am plecat înapoi către şcoala foarte bucuroşi de fapta făcuta. 

O fapta buna 
 

PETRACHE DARIANA 

 

ARTICOL PENTRU ZIAR 
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Am început sa scriu articolul la 17.36. Astazi, impreuna cu clasa mea şi domnul profesor 

Moldovan Ioan am fost la Centru Social Ghencea. Acolo am impartit cozonaci stranș i de ș coala. 

Toţi oameni de acolo au fost fericiti, chiar a venit si preotul sa ne multumeasca pentru fapta facută 

de noi.   

Pastele 
De Stancu Maria Alexandra 

Paştele este o sărbătoare cu totul şi cu totul specială pentru creştini. Paştele a fost făcut 

pentru a crea o atmosfera veselă în casă. Paştele nu e dedicat doar crestinilor, ci este al tuturor. 

Oricine poate sărbători Paştele. După mine Paştele e o sărbătoare veselă. De fiecare dată când e 

Paşte te bucuri ai în suflet armonie şi simţi ca poţi ajuta pe oricine. De Paşte este frumos să faci 

voluntariat pentru bătrâni exact cum face domnul profesor Moldovan Ioan. Ne-a rugat să strângem 

măcar 5 cozonaci pentru bătrâni. Pentru noi acesta a fost un bine făcut şi desigur de Paşte, când ajuti 

pe cineva nu e obligatoriu să aştepţi o răsplată. 

VA UREZ UN PASTE FERICIT! 

Pastele ortodox 
 

MATEESCU MIHNEA 

 

ARTICOL PENTRU ZIAR 

 

Am început să scriu articolul la ora 17.36.  

 

În România, Paştele este o sărbătoare foarte respectată. Anul acesta, în 2017, acesta pică pe 

16 Aprilie.  

Românii de pretutindeni se duc la ora 00:00 la biserica, ascultă slujba şi iau lumină. Acasă, 

aceştia mănâncă drob, friptură de miel, ouă roşii şi la desert nelipsitul şi deliciosul cozonac.  

În România această sărbătoare reprezintă Învierea lui Iisus Hristos. Deoarece românii sunt 

nişte buni creştini ei respectă cu sfinţenie această sărbatoare.  

     Paste fericit tuturor! 
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Cozonaci de Paste 

BADEA DELIA RAMONA 

 

ARTICOL PENTRU ZIAR 

AM ÎNCEPUT SĂ SCRIU ARTICOLUL LA ORA 17.36 

 

 

Astăzi eu si colegii mei am mers la biserică să facem o faptă bună, adică să luăm cozonaci şi 

să-i ducem la biserică pentru cei vârstnici . Am intrat in acea încăpere în care se aflau ei. Fiecare a 

luat sacoşa lui şi a început să o despacheteze şi să pună cozonacii pe masă. 

A veni Părintele şi ne-a vorbit despre fapta noastră bună. Părea mândru de noi . Am facut o 

poză de grup . Am văzut o batrânică care ne zâmbea, era fericită. 

 Am realizat că poţi face pe cineva fericit cu orice gest frumos din partea ta, chiar dacă e mic 

fiindcă contează pentru ei .Sunt fericită că i-am putut ajuta. 

Paşte fericit tuturor! 

JOCURI  

Battlefield 1 
 

ARMIN GHEORGHIU 

 

ARTICOL PENTRU ZIAR DE SCOLAR 

BATTLEFIELD 1 este noul joc din seria BATTLEFIELD care a apărut în luna decembrie. 

Jocul este prezentat în Primul Război Mondial . Arată luptele italienilor , ungurilor, germanilor si 

americanilor . Are doua moduri : singleplayer si multiplayer. Singleplayer arată poveştile unor 

oameni care au trecut prin război şi multiplayer îţi permite să joci meciuri cu alte 63 de persoane . 

Sunt mai multe moduri numite :RUSH , WAR PIGIONS , OPERATIONS SI FRONTLINES . 
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Pe calculator 
 

 

GHIOCA MIHAI 

ARTICOL PENTRU ZIAR DE Ș COLAR 

 

Într-o zi, de duminică foarte ploioasă, am decis sa intru pe calculator pentru a mă juca sau a 

mă uita pe reţelele de socializare.Peste câteva de minute vorbind cu cel mai bun prieten dacă intră 

la un meci pe jocul CS GO.După ce terminasem de un meci 1 contra 1 ne apucasem cu echipa 

noastră de joc la un meci în echipă.Echipa noastră câştigase meciul,mă apucasem de MINECRAFT 

împreună cu prietenul meu Eugen.Vorbind pe SKYPE în timp ce ne jucam survival am reuşit să 

facem o casă unde puteam dormi, mânca, şi multe altele.A fost o zi foarte frumoasă! 

 

 

Minecraft update 

 

SAMATA GEORGE ARTICOL 

 

PENTRU ZIAR DE Ș COLAR 

În noul Minecraft 1.12 s-au adăugat papagali pe care poţi să îi îmblânzeşti cu prăjituri, după 

un timp o să se urce pe umărul tău. Alt lucru care s-a adaugat este un scut şi un metalion de aur 

care te ajuta sa supravieşuiesti. S-au adaugat şi blocuri noi şi un fel de ghiozdat numit salcher bag. 

Acum poţi învia dragonul din END.  

S-a mai adăugat si un conac cu vampiri , un vrajitor şi spitrite malefice. Când omori 

vrajitorul primeşti sceptrul lui. Noua versiune este foarte tare. 

 

CS:GO 
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POP HORIA 

ARTICOL PENTRU ZIAR DE Ș COLAR 

 

Aseară m-am jucat CS:GO cu prietenii mei Alex, Luca si Mihai. Este un joc cu împuşcături 

care cere precizie şi puţină îndemânare. Pe primul meci l-am câstigat, iar pe al doilea l-am pierdut. 

A fost distractiv şi cred că ne vom juca în fiecare seara de acum in colo. 

 

 

Clash Royale 
 

CONDEESCU Ș TEFAN 

 

ARTICOL PENTRU ZIAR DE Ș COLAR 

 

Clash Royale este un  joc dezvoltat de Supercell. A apărut în martie 2016. Este un joc de 

stratategie  

in care trebuie să îţi faci un pachet format din 8 cărţi. Trebuie sa lupţi online cu alţi jucatori 

pentru a câştiga cufere si trofee pentru a avansa in arena. 

Exista 11 arene, care s-au adăugat pe parcurs. Pentru a evolua trebuie să faci rost de noi carţi 

si de bani pentru ati îmbunataţi cărţile pe care le ai deja. În Clash Royale există mai multe feluri de 

cărţi: comune, rare, epice şi legendare. Legendarele sunt foarte greu de   obţinut. 

 

          În noua versiune s-au adaugat lupte 2 vs 2, pe care le joci cu prietenii tăi din clan. 

Minecraft 
STEFANESCU MIHAI 

ARTICOL PENTRU ZIAR DE Ș COLAR 
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Jocul Minecraft este un joc creativ in care poţi construi iteme şi să craftezi iteme.În acest joc 

trebuie sa omori animale pentru mancare şi să spargi copaci pentru a putea construi casa sau 

unelte. 

Te poţi juca şi cu alţi jucători pe servere multyplayer. În aceste servere sunt mai multe jocuri 

mai mici cum ar fi skywars, speed battle etc. În jocul skywars poţi juca cu o echipa formata din 

doua persoane . În acest mic joc eşti pe insule aeriene şi te baţi cu mai mulţi jucători. 

Te poti juca şi survival .În acest mic joc trebuie sa subravietuieşti contra mulţi jucători. 

Trebuie să îţi faci o casă ,să îţi faci armura şi unelte. 

Jocul meu preferat 
 

ZAHIU RALUCA DANIELA 

 

Astăzi va voi vorbi despre un joc numit DUAL!. Acest joc este pentru Android. Memoria pe care 
acesta o necesită nu este foarte mare , deci memoria nu este o problemă . Acest joc necesita un 
telefon usor ne mănuit deoarece controalele nu apar pe ecran, ci doar trebuie sa miș ti 
telefonul. Acesta este un joc multiplayer , dar nu prin Wi-Fi, ci doar prin BLUETOOTH. În joc 
erste vorba despre doua nevete care se bat între ele, una pe un ecran si una pe alt ecran. 

 

 

Uncharted 4 
 

BRAICU SEBASTIAN CORNEL 

 

ARTICIOL PENTRU ZIAR DE Ș COLARI 

Uncharted 4 este un joc open-action făcut de Naughty Dog.Acesta înfăţişează povestea lui 

Nathan Drake,un vânător de comori american care pleacă împreună cu fratele său Sam Drake în 

Madagascar pentru a căuta comoară. 

Jocul începe atunci când Nate scapă de la orfelinat pe motocicleta fratelui său.Apoi evadeaza 

de la închisoare împreuna cu fratele său si un alt prieten,însă nu reuşesc să scape decât el si acel 

prieten. 

Call of Duty: Black Ops 
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CONSTANTIN RAUL CRISTIAN  

 

ARTICOL PENTRU ZIARUL DE Ș COLAR 

 

ESTE UN  JOC FIRST PERSON SHOOTER FACUT DE TREYARCH Ș I ACTIVISION . 

ÎN ACEASTĂ POVESTE SE SPUNE DE UN SOLDAT AMERICAN CARE ÎL CHEMA  ALEX 

MASON . LA ÎNCEPUT EL SE DUCE ÎN CUBA CUN PRIETENUL SĂU CARE ÎL CHEAMA 

WOODS ÎN 1969 .  

Au avut foarte multe probleme în Cuba şi erau prinşi de către soldaţii din Cuba iar când au 

scăpat plănuiau să îl omoare pe preşedintele cubei FIDEL CASTRO . 

Lego 
 

BELCIUG MATEI 

 

ARTICOLUL PENTRU REVISTĂ 

Legoul este un tip de jucărie care stimulează creativitatea în timp ce te distrezi.În zilele 

noastre este atât de apreciat încât există nenumărate tipuri de lego, ca de exemplu:lego star wars, 

lego nexo-nights, lego ninjago, lego marvel etcetera. 

Lego star wars este un tip de lego care reproduce în principiu scene din celebrele filme star 

wars,deşi uneori mai sunt şi seturi pentru personaje. 

Clash Royale 
 

CURTASU SEBASTIAN 

 

Clash royale este un joc de logica cu 11 arene. Cand castigi la batali castigi si chesturi cum ar 

fi:silver chest, golden chest, giant chest, magical chest şi supermagical chest. Tu trebuie să aduni 

diamante cu care poţi debloca chesturile şi cumpară diferite carduri din shop. La nivelul 4 poţi 

intra în clanuri şi la levelul 8 poţi intra in turne. În lupte tu te lupti cu alţi oameni din lume. Eu am 

ajuns la nivelul 7 şi arena 6. 
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OZN-uri 
 

COJOCARU VLAD 

 

ARTICOL PENTRU REVISTĂ 

Obiectele zburătoare neidentificate,pescurt OZN-urile,mi se par foarte fascinante deoarece au 

acea formă de farfurie si pot zbura. 

Niciodată nu mi-am putut imagina unde incape motorul/motoarele,deoarece nu am văzut 

niciodată unul in realitate. 

Am citit peste tot cum că OZN-urile sunt “casele zburătoare” ale extratereș trilor.Dar eu nu 

cred in extratereştrii. Totuşi, aceştia ar putea exista pe o planetă foarte îndepărtată. 

OZN-urile, pentru mine, rămân nişte maşini zburătoare fantastice. 

 

Site-uri periculoase 
 

GHEOCA DARIUS MIHAIL 

 

ARTICOL PENTRU ZIAR 

 

Am început să scriu articolul la ora 17.36 

 

Cum putem evita sa ne angajam in diferite site-uri periculoase de pe internet: 

 

Nu trebuie sa intram pe nici un site necunoscut de pe internet. Sunt atât de periculoase aceste site-

uri încat putem intra pe ele ș i din greș eală! Totuș i, le putem evita astfel: 

 

                - Nu intraţi pe anunţuri tentante; 
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                 - Nu intraţi în vorbă cu persoane străine (aveţi grijă! De cele mai multe ori aceste 

persoane pot minţi că cică sunt mama, tatăl etc. Din famile! NU îi ascultaţi!) 

 

         AVEŢI GRIJĂ!!! 

Activitati pentru 

vacanta 
 

GREU ANASTASIA 

 

ARTICOL PENTRU ZIAR 

 

Am început să scriu articolul la ora 17.36 

Şi eu ca orice alt elev abia aştept să vină vacanţa de Paşte! Deja m-am gândit la activităţile pe 

care îmi doresc să le fac în cele două săptămâni fără şcoală. 

Voi încerca să termin temele de vacanţă în prima săptămână ca să stau liniştită în 

următoarea. Trebuie să dorm mai mult ca să fiu odihnită odată cu venirea şcolii, aşa că o să mă culc 

mai devreme. Vreau să îmi petrec majoritatea timpului împreună cu colegii mei pentru a avea cât 

mai multe amintiri cu ei: o să fac fotografii si filmuleţe împreună cu ei. 

Vreau să ies în parcuri cu câinele meu şi să vizitez cât mai multe locuri noi. Îmi place foarte 

mult să pictez şi o să încerc să acord mai mult timp acestui hobby. 

Modernis 
 

MUSCALOIU TEODOR 

 

Eu am ales acest subiect, deoarece mi-sa parut cel mai interesant din martie până în aprilie. 

Oraşul nostru conţine un  stadion, o zonă rurală, o zonă industrială, locuinţe, un aeroport, si 

servicii 112.La ziua bunicilor am făcut o salată de fructe, iar celalalte echipe alte mancăruri, apoi 

fiecare echipă a prezentat un joc, un cantec sau o scenetă.Apoi ș i-au prezintat machetele, la noi 

totol a decurs bine, dupa ce am terminat cu prezentările au venit bunicii să le prezentăam 

machetele, iar ei ne-au pus inimioare şi au mâncat produsele noastre. 
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Asta a fost o zi minunată a bunicilor! 

Copiii de azi 
 

STANCU MARIA 

 

Toţi copiii de azi stau numai pe calculatoare,telefoane.Astazi nu se mai vorbeste prin 

scrisori datorita marilor geni de atunci,acum ei vorbesc prin mesenger.Sau mergem la Cinema cele 

mai noi filme de exemplu noi am fost la Frumoasa si Bestia cel mai nou film care a fost de departe 

cel mai frumos film.Aşa se compoarta adolescenţii de azi.Cei mici mai ies afară cu bicicletele şi se 

joacă între ei. Unele fete mai mari mai mult epuizeaza cardurile de creditit pe haine din noile 

magazine. Aşa e astazi pe globul Pamantesc. 

In lumea Eco 
 

PALADOIU STEFAN 

 

Lumea noastră nu este perfectă. Ea are dezastre create de noi. 

Defrisările,poluarea,braconajul etc. Sunt lucruri pe care noi trebuie să le oprim sau să le 

imputinăm. 

Dacă putem să le oprim ţi ne unim forţele 

 

 

Bucuresti 
 

MARIN MARISA 

 

Bucureştiul este un loc frumos pe care al trebui sa il vizitezi .Nu e aşa cum spun unii ,nu e 

murdar ,nu e cu hoţi sau cu primari pe care toti îi arata cu degetu pe strada . Eu una aş vrea sa îl 

vizitezi sa vezi cum e si dupa să îţi dai cu părerea . Să ştiţi că unii oameni sunt răi , nu toată lumea 

şi doar unii care nu au fost crescuţi bine în copilarie ,nu au avut parte de  o familie cu care să se 

mândrească . Ai să vezi că la noi  nu e aşa şi ai să vezi cât de frumoasă şi îngrijită este capitala . 
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Interviurile lunii 
 

Pânzariu Daria:  

Ce înseamnă Paştele pentru tine? 

O... sărbătoare.  

Şi.. cum sărbătoreşti tu Paştele? 

Vopsind ouă şi... mâncând.  

Şi... uh... ce înseamnăPaştele pentru ortodocşi? 

Învierea Domnului. 

Ok, mulţumim, Daria. 

 

Mihai Denisa Dorothy: 

Ce înseamnă Paştele pentru tine şi cum îl sărbătoreşti? 

Sărbătoresc Paştele alături de prieteni şi Paştele înseamnă Învierea Doamnului. 

Cum ai vrea tu să sărbătorească alţii Paştele? 

Alături de cei dragi. 

Mulţumim. 

Cu plăcere.  
 

 

Ce farse ai făcu de 1 Aprilie? 

Nici una…  

Ai fost victima vreunei farse? 

Am fost victima unei farse făcute de mama mea…  

 

Ai făcut farse de 1 Aprilie? 

Da. 

Ce farse? 

Hmm… Nu sunt sigur.  (I-am spus cuiva că I s-au dezlegat şireturile, iar el purta sandale ) 
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SPORTURILE 

Baschetul 

 

NEACSU BIANCA 

Baschetul este un sport celebru în România şi în alte ţări. Este un sport sănătos pentru 

organism. Prima dată când am jucat baschet a fost în clasa întâi. Este sportul meu preferat şi de 

aceea am ales sa scriu despre el. 

Ţin minte că mă jucam baschet contra altor clase şi mereu câstigam. Prima oară când a zis 

doamna să jucăm baschet, eu credeam ca este cel mai urât sport iar după aceea mi-am schimbat 

părerea. 

De atunci baschetul este sportul meu preferat si vi-l recomand! 

Gimnastica-Sport pentru campioane 
 

DOMAN ANA-MARIA 

 

Gimnastica este un sport special. Poate fi de mai multe feluri: aerobică, ritmică sau de 

performanță. Gimnastica creează campione mondiale. Un exemplu este Nadia Comăneci. Rar, 

exista si baieți pasionati de acest sport .  

Acum o să vă  explic cum se desfașoară fiecare tip de gimnastică. 

Gimnastica aerobică este o gimnastică dansantă. Nu ai nevoie de accesorii.  

Gimnastica ritmică se practică cu accesorii (pampoane, pamglici, bastoane, etc.) 

Gimnastica de performantă este ceea mai grea. Doar cei mai mucuți de statură practică acest 

tip. Are multe elemente.  

Juventus VS Fc. Barcelona 
 

CROITORU BOGDAN 
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Pe data de 11 aprilie , la ora 21:45 a avut loc un meci între Juventus şi FC Barcelona . Un meci 

in Champions League . Meciul a avut loc in Torino , Italia. Eu speram să castige echipa catalană , 

insă aceştia au pierdut cu 3-0 . Golurile au fost marcate de Dybala , doua goluri, si Marchissio. 

Messi alături de echipa lui, au fost foarte dezamăgiţi . 

Pasiunea mea 
 

JACQUELINE MARIA 

 

Pasiunea mea este dansul. Mie îmi place foarte mult să dansez, să particip la competiţii şi 

chiar să câstig.Eu sunt cea mai bună din trupa mea de dansuri, având în vedere că sunt şi cea mai 

mare. Eu fac dansuri de doi ani .Trupa mea se numeşte New Generation. 

Eu ador să dansez. 

Pasiunea mea  
 

ROSU CLARA 

 

Pasiunea mea este fotbalul, deoarece este ce mai frumos sport şi îl ador. Chiar dacă sunt fata 

sunt cea mai bună de la echipa mea si mă descurc foarte bine. Îmi  place sa dau goluri,sa driblez,sa 

pasez si sa trag la poarta. Eu fac fotbal de trei ani. Echipa mea se numeste FORZZA JUNIOR. 

Eu ador FOTBALUL. 

Eu si dansul 
 

CRISTEA BIANCA ELENA 

 

Pasiunea mea este dansul. Eu dansez de la vârsta de 8 ani, acum fiind dansatoare de 

performanţă. Nu îmi pot imagina viaţa fără dans. Mereu când sunt trista sau nu am ce face incep sa 

exersez. Am fost la multe concursuri si am in total 16 medalii si 3 cupe. Pentru ca participa la 

concursuri ai nevoie de rochie de dans, pantofi speciali si carnet de dansator. Începând din luna 

aprilie a anului 2017 s-a adoptat legea ca si fetele solo de dans Latino sa aibă carnet de dansator. 

Fără el, nu poţi participa la nici un concurs. 
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Pasiunea mea 
 

 ALESSIA YASMINE  

 

Dansul este pasiunea mea. Fac Street Dance si Break Dance si imi place foarte mult.Ador sa 

dansez. 

Am 5 şedinte pe săptamână şi de curând am două concursuri la BREAK. 

Nu m-aş lasa niciodată de dans. Eu sunt cea mai bună din trupa mea de la Street Dance dar 

la Break sunt unele miscari mai complicate pe jos sau mai ales statul în mâini. Dar îmi place foarte 

mult. Particip la multe competiţii şi de fiecare dată luam locul 1 sau 2. 

Aceasta este pasiunea mea. 

Competitia de Baschet 
 

MATIES ANDRADA CRISTINA  

 

Aici este articolul meu 

 

Mă numesc Andrada şi ieri am concurat la o competiţie de baschet unde am luat LOCUL 2.Eu joc 

baschet de un an si acest concurs l-am aşteptat de mult. M-am pregatit mult ca sa obţin LOCUL 2. 

A fost  un concurs greu, dar am reuşit să înving cealaltă echipă. 

Viata de sportiv 
BOBEANU ANDREEA 

 

Aici este articolul meu 

Viaţa mea de sportiv a început când eu aveam vârsta de 9 ani. Eu am o pasiune foarte mare pentru 

Gimnastica Aerobică. Primul concurs la care am fost era Campionatul National.Am iesit pe locul 1 

la proba de individual. După acest concurs am inceput sa muncesc mai mult decât înainte si am 

evoluat foarte mult. Am mai participat la alte 12 concursuri de gimnastica aerobica dintre care 8 

erau nationale si am avut rezultate foarte bune. Acesta este articolul meu. 
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Hobby-ul meu 
 

NEDELCU EDMOND 

 

Aici este articolul meu 

Hobby-ul meu este sa joc fotbal.Eu joc fotbal de doi ani.Echpa actuala se numeste ProSport 

Bucuresti.Am mai jucat la înca doua echipe.Pe tricoul cu care joc am numarul 13 deoarece pe data 

de 13 iulie 2005 m-am nascut. 

În echipa suntem 18 copii.Avem doi antrenori foarte buni care ne ajuta. 

Cand joc fotbal sunt fericit. 

Handbalul-Viata mea 
 

OBREJA MIHAI ALBERT 

 

Aici este articolul meu 

Handbalul este cel mai frumos lucru din viata mea . Din el am vazat multe lucruri si am 

trait clipe frumoase. Am avut multe emotii la meciurile din campionat ,dar toti colegi m-au 

incurajat. 

In primul rand , as vrea sa îi mulţumesc domnului antrenor Nistor Victor , care m-a învăţat 

tot ce stiu si m-a încurajat mereu .  

Scrima 
 

GRUIA ILINCA 

 

ARTICOL PENTRU REVISTĂ 

 

Scrima este un sport de gândire, răbdare şi tactică. Ca să poţi practica acest sport ai 

nevoie de aceste 3 lucruri. Scrima este ca sahul, doar că în mişcare. 
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Eu fac scrimă de 7 ani, de la o vârstă fragedă. Scrima a intrat deja în rutina mea de 

dimineaţă. În fiecare zi in afară de duminică, merg la antrenament de dimineaț ă.  

Antrenamentele nu sunt foarte grele, dar oboseşti.  

Partea mea preferată din antrenament este ,,asaltul”, unde copii trag între ei, ca o luptă. 

Primul meu concurs de scrima 
 

PETRACHE EDA 

 

ARTICOL PENTRU REVISTĂ 

Primul meu concurs de scrimă a fost in data de 10.06.2012 acest concurs fiind chiar 

nationalele. Am avut o gramada de emoţii si imi aduc aminte, ca la acel concurs am plans foarte 

mult din cauza faptului ca nu prea câltigam meciurile. 

Îmi aduc si acum aminte ca aproape toate rudele mele stăteau în spatele meu şi ma încurajau. 

Antrenorul meu statea langa mine si îmi spunea că primul concurs nu va fi cel mai bun si că nu am 

niciun motiv sa plâng. 

Cu timpul nu am mai avut emoţii şi nu am mai plans. În momentul de faţă fac scrimă de 7 ani 

şi merg la concursuri in multe ţări: Grecia, Polonia, Ungaria şi multe altele unde am rezultate 

foarte bune. 

Atletismul 
 

FRANGHIOL DAVID 

ARTICOL PENTRU REVISTA 

 

Pe 05.04.2017 am avut concurs la ATLETISM ne am calificat pe munincipiu si a fost 

foarte tare pentru ca doamna credea ca nu ne calificam.Este un sport frumos dar si greu 

dupa ilm practici de placere. 

Atletism ul este un sport pentru toti omenii de orice varsta,el consta in 4 probe: 

ARUNCARE MINGI DE OINA 

SARITURA LA GROMA DE NISIP 
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VITEZA  

SI REZISTENTA. 

Cel mai bun atlet este BOLT . 

Eu fac atletism de 2 ani. 
Tenisul 

 

DAMIAN ELENI 

 

ARTICOL PENTRU REVISTĂ 

Tenisul, sportul pe care îl practic de aproximativ 8 ani. Îmi amintesc şi acum primul 

antrenament, primul concurs, prima accidentare. 

Primul antrenament l-am facut cand aveam 4 sau 5 ani, nu eram prea incantata. În primele 

zile chiar  nu credeam ca acesta va fi sportul pe care il voi intragii atat de mult pe cat o fac acum. 

Ador sa merg la antrenamente, iar fiecare concurs este o bucurie enormă. 

La primul concurs am fost doar cu speranta de a lua un punct in fata adevarsarei mele, dar 

spre surprinderea mea am reusit sa obtin locul 3. Aici ma refer la primul meu turneu national. 

Acum tenisul a devanit o mare parte din viata mea impreuna cu toate premiile si bucuriile 

adunate datorită lui. 

Vietile Sportivilor 
 

BALCAN ANISIA  

 

ARTICOL PENTRU ZIARUL DE Ș COLAR 

 

Sportul este un mod de viata care te dezvoltă armonios şi sănătos . Din afara , acest 

fel de a trăi pare mult mai uşor decât este în realitate. Sportul ocupă mai mult timp decât ai vrea , 

uneori sportivul trece prin etape mai dificile care îl fac să se simtă prost ; nu mulţi cunosc cât de 

greu este să te ridici după un antrenament , un concurs sau meci ratat . Sportul este foarte 

important in dezvolatarea psihică şi fizica corectă a copiilor . La fel ca orice activitate, sportul are 

atât părţi pozitive, cât şi negative.  
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Viata de sportiv 
 

TUDORACHE IRIS 

 

ARTICOL PENTRU ZIAR DE Ș COLAR 

 

În general, viaţa de sportiv nu o cunoşti dacă nu ai practicat un sport. Din exterior totul pare 

uşor, ceea ce vezi la suprafaţă nu este întotdeauna la fel cu ce se întâmplă în interiorul sportivului. 

Orice sport de performanţă cere sacrificii. Orele în care tu te antrenezi iar ceilalţi copii se joacă în 

parc, oboseala după un antrenament greu. Şi multe altele.  

Viata de handbalist 

 

TOMA MIHNEA ANDREI 

 

ARTICOL PENTRU ZIAR DE Ș COLAR 

 

Eu ca fiind handbalist vreau sa va spun că trebuie să dorm minim 10 ore şi să nu pierd 

nopţile, dar totuşi merită deoarece nu eşti obosit la antrenament. 

Acum trei luni am mers in Grecia si am luat locul 3.În prima zi ne-am trezit la ora 6 pentru că 

am avut meciul la ora 8. Din nefericire primul meci a fost pierdut, dar al doilea pentru ca ne-am 

odihnit  l-am castigat. Deoarece câstigasem antrenorul ne-a dus la mall unde ne-a lasat sa 

cumpăram tot ce voiam inafara de ciocolata. În urmatoarele zile am câştigat, dar in ultima zi am 

pierdut. 

Ca sa devii un bun sportiv nu trebuie sa manânci nesanătos. 

Viata de sportiv 
 

DIGNIRI ANDREEA  

 

ARTICOL PT. ZIAR DE SCOLAR 
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Viaţa de sportiv este una complicata din diferite puncte de vedere . 

Când manânci trebuie sa ai grija cât si ce mananci . 

Trebuie sa ai grija când te joci cu prietenii jocuri sportive pentru a nu te accidenta ,deoarece 

cand esti accidentat nu m ai poţi practica acel sport pentru un timp . 

Etc. 

 

Meciul de Baschet 
 

GÎRBACI ROBERT ANDREI  

 

ARTICOL PENTRU ZIAR DE Ș COLAR 

 

Ne îndreptam spre un meci de baschet.Am ajuns în sală înaintea celeilalte echipe şi 

antrenorul a decis să începem să ne încălzim până soseşte şi cealaltă echipă. 

Când au ajuns adversarii ne-am salutat şi am început meciul.Noi am marcat primul coş şi ne 

simţeam grozav. După primul coş au început să se concentreze şi au marcat două coşuri la rând. 

După prima jumătate scorul era egal.Antrenorul ne-a chemat l-a el ș i ne-a încurajat ș i ne-a spus 

că avem şanse să-i batem. A început a doua jumătate. Noi aveam mingea,dar ne-au luat-o şi au 

marcat primul coş..Mai erau 5 minute şi ne conduceau cu 4 puncte.Am început să jucăm agresiv 

deoarece era ultima noastră speranţă şi am marcat încă 3 coşuri,iar jocul s-a terminat cu scorul de 

39-38 pentru noi. 

Antrenorul a fost fericit că am învins cealaltă echipă şi am mers la un restaurant. 

ANIMALE DE COMPANIE 

Cainele-Cel mai bun prieten al omului 
 

BERCEANU GABRIELA 

 

ARTICOL PENTRU ZIAR DE ȘCOLAR 
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Animalul meu de companie este un câine pe nume Sparky. Câinele este unul dintre animalele 

mele preferate. Înafară de caine imi mai plac si alte animale precum pisica, papagalul, hamsteri și 

multe altele.  

Eu consider că cel mai bun prieten al omului este câinele deoarece acesta te ajuta cand esti 

suparat si te protejează. Au fost multe cazuri cand câinii au ajutat oamenii, de exemplu a fost un 

caz cand stăpânul unui câine pleca la muncă cu trenul, iar câainele îl aștepta mereu. Într-o zi acesta 

nu a mai venit, dar câinele tot îl aștepta chiar dacă îi era foame și frig. A trecut timpul si câinele 

până la urmă a murit. 

Din această poveste tristă reiese că acel caine și toți ca el își iubesc stăpânii și îi vor ajuta 

mereu indiferent că își dau viața doar ca să îi revadă. 

Animale de companie 
 

PRIPITU ALEXIA  

 

ARTICOL PENTRU REVISTA 

Îmi plac animalele, nu numai cele de companie, însă cu acestea mă pot juca şi le pot îngriji. 

Este foarte frumos să ai un animal de companie, pentru mine este un prieten loial. Am un căine şi 

încerc să îmi fac timp în fiecare zi pentru el. Este minunat să îl plimbi prin parc sau să alergi după 

el prin curte. 

Rasele mele preferate de câini sunt: Bischon, Golden Retriver şi Yorkshire Terrier. Atunci 

când mă uit la un animal, mă gândesc cât efort depune pentru a te simţi bine când îl ai ca şi 

companie. 

Pisicile, au şi ele rolul lor, de obicei sunt bune pentru cei care chiar au timp pentru a le 

îngriji. 

Animale de companie 
 

DOANDES MARIA 

 

ARTICOL PENTRU REVISTA 
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Animalele de companie sunt adorabile si te poţi juca cu ele oricând vrei deoarece ele 

îţi stau la dispoziţie ori de câte ori ai nevoie de afecţiunea lor. Din când în când mai trebuie 

să ne gândim şi la ele că fac un efort pentru a ne simţi bine. Drept animal de companie poţi 

avea: câine, pisică, papagal, peşti sau hamsteri.  

Orice animal ai avea grija pentru tine va fi în egală măsură pentru că acestea se 

ataşează de stăpânii lor extrem de mult. Sunt fiinţe minunate şi le apreciez enorm deoarece 

după o zi proastă are cine să mă înveselească şi reuşesc de fiecare dată. 

Iubesc animalele de companie!! 

Pisicile 
 

CONSTANTIN EVA 

 

ARTICOL PENTRU REVISTĂ 

Pisicile sunt  nişte animale de companie care trăiesc pe lângă casa omului.  

Animalele de companie aduc o stare bună şi te fac sa te simţi mai bine. 

Pisica mea este foarte iubitoare şi mereu când sunt într-o stare proastă, sunt obosită sau 

tristă mă face fericită şi nu ma mai gândesc la cele întâmplate doar atunci când o mângâi pe burtică 

sau pe căpuţul ei. 

Mie îmi plac foarte mult animalele de companie dar şi cele sălbatice. 

Părerea mea este că animalele te fac mult mai sensibil şi ca trebuie să aveţi unul. 

Animale de companie 

 

MATEI IOANA CRISTINA 

 

ARTICOL PENTRU REVISTĂ 

Eu sunt de părerea că animalele de companie sunt minunate. Orice om ar trebui sa aibă un 

animal de companie. Este loial,amuzant si drăguţ, deşi o responsabilitate mare pentru deţinător. 

Există foarte multe feluri de animale de companie,dar cele mai populare sunt pisicile şi câini. 

Câini sunt,în opinia mea,cele mai bune animale de companie. Sunt foarte multe rase din care 

se poate alege. Exista Bischon,Yorkshire Terrier,Golden Retriever,Pechinez şi multe altele. Eu am 
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un câine de rasa Yorkshire Terrier şi îl ador. Tot ce trebuie să fac pentru a avea grijă de el este să îl 

plimb de 3 ori pe zi,să îl hrănesc. Sunt cele mai loiale animale şi sunt foarte jucăuşi. 

Pisicile, pe de altă parte, sunt diferite. Acestea sunt foarte potrivite pentru seniori,deaorece 

nu este nevoie să fie îngrijite foarte aparte. Există numeroase rase, cum ar fi Persană, Birmaneză şi 

Siameză. 

O variantă pentru persoanele care nu îşi doresc să îşi cumpere un animal greu de întreţinut 

sunt hamsterii. Aceştia trebuie ţinuţi într-o cuşcă cu rumeguş. Sunt foarte adorabili şi micuţi. Eu 

am 4 hamsteri. 

Alte animale sunt:reptile, păsări, ţestoase, şoareci sau insecte. 

Acesta a fost articolul meu despre animale de companie. 

 

Animale de companie 
 

PATERAU MIRUNA 

 

ARTICOL PENTRU REVISTA 

 

O mulţime de oameni le plac animalele de companie. Aproape orice copil ar vrea unul. Există 

o varietate de pet-uri. Cele mai populare sunt căinele şi pisica, dar alţii preferă şi hamsterii, peș tii 

sau papagalii. Trebuie sa le ingrijim pe toate trebuie să le îngrijim şi să le iubim.  

Moduri pentru a îngriji animalele, să le hrăneşti, să le pui apă, să le speli şi să le plimbi. 

Că animalul tău să fie fericit şi sănătos trebuie să fie îndrăgit, să fie lăsat să se joace, să fie 

liber, să trăiasca într-un loc cu condiţii optime. :) 

Orice om ar dori unul. Există multe rase de câine (buldog) şi pisici (persană). 

Toate pet-urile trebuie să aiba un  mediu  bun unde să trăiască împreună cu stăpânii lor care 

iubesc. :) 

Animale de companie 
 

MIHAILA SABINA 
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ARTICOL PENTRU REVISTA  

 

Tuturor le plac animalele de companie . Ştiu că în general se spune că prietenul cel mai bun al 

omului este câinele , dar în opinia mea pisica sau alte animale pot deveni la fel de prietenoase daca 

le arăţi afecţiune .  

Am avut mai demult doua pisici pe care le-am cresut de când au fost mici . La inceput , fiind 

pui au fost jucăuşe si cu timpul , crescănd au devenit niste pisici foarte prietenoase . Le-am arătat 

afectiune si iubire si astfel s-au învăţat să fie prietenoase si afectuase .  

Părerea mea este că nu doar câini pot fi prietenosi , ci si alte animale dacă le iubeşti . Mă 

ataşez foarte repede de orice animal şi imi plac foarte mult .   

Pisicile 
 

PUZDREA ANA MANUELA 

 

Articol pentru Ziar de Şcolar 

 

      Probabil ca nu aţi mai auzit de o asemenea specie de pisiă jucătoare de handbal. Este o 

pisica ca oricare alta doar că îi place sa sară după minge,dar să ştiţi ca sunt norocoasa la capitolul 

pisica,pentru ca am o astfel de pisică acasa.Este o combinaţie între pisică fotbalistă,handbalistă si 

una linguşitore care nu îţi de pace până nu obţine ce vrea asemenea unui copil mic.Putem zice că 

este un fel de copil,dar unul cu blană,coadă,patru piciore si o nestăpanită poftă de a face trăznăi. 

       De obicei fiecare pisică are un talent aparte:unele pisici înoată,altele se dau pe 

skeitboard,altor pisici le place sa se joace în zăpadă,altor pisici sa se bage in locuri strâmte,noi si 

periculoase(un exemplu ar fi maşina de spălat).Exista si multe pisici foarte ciudate care depăș esc 

orice limită cum ar fi pisixca de a explora veceul pe interior,adica,a se arunca în el cu cea mai mare 

plăcere. 

 

PREOCUPARILE ELEVILOR 

SCOLII 
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Pasiunea mea 
 

MARINESCU RARES 

 

Pasiunea mea este să inventez lucruri.Deobicei confectionez obiecte din filmele 

Marvel.Fiecare weekend este dedicat creării.De exemplu acum lucrez la armura lui Iron 

Man.Materialele pe care le folosesc sunt cartonul si ceara topita pentru a lipi.Pentru a vopsi 

folosesc spray sau infasor lucrul in banda izolatoare.Desigur că cu timpul voi evolua in materie de 

materiale si scule de lucru.Am facut cateva de exemplu Masca Omului Furnică, Scutul Capitanului 

America . 

Despre mine 
 

 

ANGHEL ALEX 

 

Eu nu sunt o persoană specială, dar am pasiuni speciale sau normale. Cel mai bun 

prieten al meu este Rares Sofronie, Chiriac Teodor, Ionascu Luca, Dobre Alexandru. 

Pasiunile mele sunt pentru IT, kendama, Clash Royale. Eu sunt o persoana 

prietenoasa, am 11 ani. 

Peste cateva zile este Pastele si eu cu parintii mei facem ddeja curatenia de Paș te. 

Îmi place noua clasa in care m-am mutat din a v-a ș i sper sa fiu cat mai mult cu ei ș i sa ne 

înteț egem bine. 

 

Acesta sunt eu. 

Pasiunile mele 
 

BRATU DIANA 
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Ieşitul cu cea mai bună prietenă a mea este o pasiune pentru mine, dar în vara vrea sa merg 

la actorie şi poate fii o pasiune. Eu imi iubesc prieteni, si pot zice ca sunt ca nişte fraţii pentu mine. 

Inafara sa ies cu prieteni, ămi place să citesc, şi este şi asta o pasiune pentru mine.  

Despre mine 
 

CIUC TUDOR DUMITRU 

 

Eu sunt Tudor. Am unsprezece ani dar pe întâi noiembrie voi implinii doisprezece si sunt elev 

in clasa a V-a. De cand eram mic am avut o mare pasiune. Aceasta a fost sa practic sportul in 

special rugby-ul. In fiecare an am competitii in toata ţara dar am avut si in alte ţări. În timpul liber 

iubesc să ies afară cu prietenii şi să mă joc la calculator anumite jocuri.Când am timp liber mă mai 

joc şi la telefonul meu! 

Jocul meu preferat 
 

DRAGNA REMUS 

 

Pokemon este un joc interesant. Acestia se numesc pokemon ei au diferite puteri , acestia se 

gasec in diferite locuri si pot fi prinsi cu niste Pokeboluri. Tu poti sa te lupti cu alti pokemoni sau 

Treineri cu ajutorul pokemonului  tau. Primadata trebuie sa iti alegi un pokemon din : 

Bulbasaur,Charmander,Sqiret . 

Despre mine 
 

Manciu Patrick Andrei 

 

Mă numesc Patrick si am 12 ani.Jocurile mele preferate sunt Clash Royale si CS:GO.Eu 

practic un sport,anume polo pe apa.Jucatorii mei preferati de CS:GO sunt:KennyS,Olofmeister.Alte 

jocuri care imi plac mai sunt:GTA V,Counter Strike 1.6 ,versiunea mai pixelata a jocului 

CS:GO.Daca nu am mentionat,sunt clasa a V-A C. 

Pasiunea mea 
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SANDU DAVID 

 

Pasiunea mea cea mai mare este joaca deoarece este foarte importantă in viaţa unui copil.Dar 

unui copil nu îi trebuie doar asta. El trebuie sa inveţe sa citească şi sa scrie inca de la o varstă 

fragedă ca să poată să ajunga cineva în viată.Mie,de exemplu,îmi place foarte mult să ma joc pe 

calculator. 

Mulţi oameni spun că nu este bine să stai în faţa ecranului,însa eu cred că este necesar pentru 

a dezvolta caracterul bun al unui copil în creştere. 

Pasiunea mea 
 

PODEROSO FABRIZIO 

 

Pasiunea  mea este distracţia. Aceasta este foarte esenţială pentru un copil mai ales pentru 

mine. Bucuria este un sentiment esenț ial pe care eu îl simt de cele mai multe ori distrându-mă. 

Mă pot distra în multe moduri dar de cele mai multe ori mă distrez râzând sau jucându-mă cu 

prietenii mei. 

O pot numi cea mai mare pasiune amea. 

Pasiunea mea 
 

ZAHARIA INGRID 

 

Pasiunea mea este scrisul. Atunci când scriu îmi depăn amintirile şi sentimentele alcătuind 

ceva inedit. A scrie înseamnă a trăi ceea ce povesteşti şi a-i insufla şi cititorului emoţia pe care vrei 

să o transmiţi. De când eram mică eram pasionată de poveşti de natură fantasy care mă fascinează 

şi acum. Din clasa întâi am scris poveşti ,care au fost apreciate de colegi şi profesori. Atunci când 

voi fi mare îmi doresc să devin scriitoare. Ar fi o meserie minunată unde nu mă voi plictisi  

Despre mine 
 

SPIRIDON SEBASTIAN 
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Eu sunt elev in clasa a V-a C la Şcoala Gimnazială nr. 59. Îmi place să citesc cărţi şi să mă joc 

pe calculator, să ies afară cu prietenii şi să mă distrez. Acesta sunt eu şi îmi place viaţa mea! 

Eu si persoana mea 
 

ANDREI IACOB 

 

Aici este articolul meu  

 

Preocuparea mea favorita este scoala ,dar pe langa asta mai imi place sa ma joc cu kendama si sa 

ma joc fotbal .Eu învaţ la Şcoala Gimnaziala nr 59 din Bucureşti . Am 11 ani şi locuiesc în Bucureşti 

,langa şcoală.  

          La şcoală am note bune. 

Pasiunile Mele 
 

BRATU DIANA 

 

Ieşitul cu cea mai bună prietenă a mea este o pasiune pentru mine, dar în vara vrea sa merg 

la actorie şi poate fii o pasiune. Eu imi iubesc prieteni, si pot zice ca sunt ca nişte fraţi pentu mine. 

În afară să ies cu prietenii, îmi place să citesc, şi este şi asta o pasiune pentru mine.  

Pasiunea Mea  

 

DEDEU KARINA 

 

Pasiunea mea este tenisul deoarece este un sport frumos la care trebuie sa fi foarte atent cand 

iti paseaza adversrul mingea.Iubesc acest sport  deoarece il practic de un an si jumatate.Acest sport 

ma reprezinta. 

Iubesc acest sport si imi doresc sa ajung o campioana ca Simona Halep 

Plimbarile 
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GURGU VLAD- ADRIAN 

 

Plimbările sunt foarte distractive, faci mişcare şi te poţi distra cu prietenii tăi (sau 

fratele/sora). Poţi merge într-un parc, magazin sau oriunde în lume, e sportiv şi te ajută să fi în 

formă mereu! 

Dacă nu mergi afară des, o să simţi curând că te ia o ameţeală şi nu o să mai ai chef de nimic, 

şi doar stai ca ţestoasa la calculator/telefon/tabletă/XBox/consolă/laptop. Dezvoltarea ta fizică şi 

mintea ta va lua razna! 

Kendama 
 

Marinescu Tudor Serban 

 

Articol pentru ziar 

 

Am inceput sa scriu articolul la ora 17 .36 

 

Kendama este un joc care provine din cultura japoneza! Primul campionat de 

kendama a fost in 2004! 

Kendama e alcatuita dintr-un bat si doua cupe(kenul) si o bila(tama)! 

Kendama are culoare diferita,marime diferita(f2,f3,f4) si e facuta din lemn 

diferit(TEI,FAG,CIRES,etc)! 

Bila este de 3 tipuri:cu grip(cauciucata),glosy(alunecoasa) si sticy(un fel de grip) 

Pt.avansati recomandat este sa se joace cu kendamele glosy ai natur,iar pt.incepatori 

cu grip si sticky! 

5 cele mai bune kendame din lume ar fi:Un promodel 2017,Tj,Hg,un Kaizen U.S.A si 

un Mugen 

Cea mai scumpa kendama din lume costa 10 milioane si se numeste Mugen! 

Figuri incredibil de usoare:big cup,small cup,spike.orbit,baseball,base cup,etc 

Figuri usoare: kenflip,ariund the europe,bird,etc 
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Figuri de intermediar:Space walk lh,bird of the valy,around the usa,tornado,etc 

Figuri de avansati:bb,duble ww,juggle to lh flip trade in  

Cubul Rubik 
 

Popa Stefan 

 

Articol pentru revistă 

Cubul Rubick este o jucărie ce are forma unui cub compus din 22 de piese si 6 centre. Dintre 

22 de piese, 8 sunt colturi si 12 piese de margine si 6 centre. 

Metoda de rezolvare: Există mai multe metode de rezolvare. Cea mai folosită este Metoda 

Începătorului. Există 6 paşi. Prima dată trebuie făcută crucea, adică cele patru piese de margine. Al 

doilea pas este să faci faţa. Al treilea pas este să faci al doilea rând. După trebuie făcută crucea de 

sus, orientarea si permutarea colturilor 

Adolescenta 
 

CRACIUN ANA-MARIA 

 

ARTICOL PENTRU REVISTĂ 

Adolescenţa este o perioadă grea. De cele mai multe ori crezi că eşti singur, iar dacă 

oamenii încearcă să comunice cu tine, tu eşti cel care se îndepartează de ei. Asta depinde de fiecare. 

Adolescenţa poate fi mai grea pentru unii, mai uşoară pentru alţii. 

Ieri am văzut douăm adolescente de maxim 16 ani, care fumau în plină stradă. Mi-

am zis că nu este bine să faci aşa ceva, dar adevărul crud din zilele de azi, este faptul că majoritatea 

copiilor aflaţi între vârsta de 13 ani până în 18 ani, fac asemenea gesturi îngrozitoare. Un adevăr şi 

mai groaznic,este faptulom că părinţii nu le dau prea multă atenţie propriilor copii, aşa ca tinerii 

recurg la asemenea lucruri pentru a avea parte de atenţie din partea celor din jur. 

Desenul 
 

NEMŢANU INGRID  
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ARTICOL PENTRU REVISTĂ 

Mie mi se pare ca desenatul este un hobby foarte interesant si creativ. Tot ce desenezi poate fi 

o creaţie uimitoare, chiar dacă unii nu cred asta. Mie una, desenatul mi se pare foarte distractiv 

deoarece este unul din hobbyurile mele preferate. 

Tuturor ar trebui să adore desenul( aşa consider eu) datorită faptului ca toata lume pote să-l 

“practice” fiindcă tot ce trebuie să faci este sa îţi imaginezi cum ar arăta. 

De exemplu ai putea să te gândeşti la un căţel care merge pe o mini bicicletă şi dacă nu te 

pricepi prea bine mai încerci de câteva ori şi gata, o să îţi iasă. 

Cel mai mult imi place să le colorez intr-o mulţiime de culori. 
Cubul Rubik 

 

ŞCHIOPU TUDOR 

 

ARTICOL PENTRU REVISTĂ 

Eu recomand cuburile rubik deoarece acestea îţi dezvoltă dexteritatea şi inteligenţa .  

Sunt foarte multe tipuri de cuburi rubik cum ar fi mirror , 3 pe 3 pe 3 , 2 pe 2 pe 2 , skewb şi 

altele mult mai complicate şi nu trebuie să fii expert pentru a putea participa. De exemplu eu m-am 

uimit când am auzit cat timp trebuie să scoți pentru a te putea califica mai departe . La skewb 

trebuie sa ai un timp mai mic decât un minut și eu îl rezolv in 30 de secunde . 

Sunt si campioni cum ar fi Feliks Zemdegs care deţine foarte multe recorduri mon diale. 
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Cele mai cumplite 

dezastre naturale 
 

DINCULESCU MARIA  

 

Articol pentru ziarul de scolar 

 

1Inundatiile din China- iulie-noiembrie-1931 

 Seria de inundatii care a avut loc in China Centrala in anul 1931, pe perioada decadei 

Nanjing, este considerata, la modul general, cel mai devastator cataclism natural despre care au 

existat vreodata date si cu siguranta cel mai important dezastru al secolului XX.Pierderile umane 

din urma inundatiilor din 1931 au fost estimate intre 3.7 si 4 milioane de victime. Intre anii 1928 si 

1930, o seceta teribila a precedat potopul. Conform unor atestari, o vreme anormala a inceput in 

centrul Chinei in iarna in 1930. Ninsorile masive din iarna au fost urmate de dezghetul primaverii, 

care a venit cu ploi abundente ce au ridicat si ami mult nivelul Raului Galben. Ploaia s-a intetit in 

iulie si august 1931. Numai in iulie au lovit sapte cicloane.Acest lucru a determinat inundatii uriase 

ca urmare a umflarii raurilor Galben, Yangtze si Huai. Raul Galben, al carui nivel a crescut pana la 

30 de metri, a ucis unul si doua milioane de oameni, inundand 87000 km patrati si lasand 80 de 

milioane de oameni fara case. In final, Huai, al carui nivel a crescut cu 16 metri, a ucis mai mukli de 

200.000 de oameni. 

 

2Revarsarea Raului Galben, China-septembrie-octombrie 1887 

Raul Galben din China este predispus revarsarii, din pricina teritoriului neted si intins afalt 

de o parte si de cealalta a sa. Inundatiile provocate in 1887 de Raul Galben au devastat aceasta 

zona, omorand intre 900.000 si 2.000.000 oameni. Potopul din acel an a reprezentat unul dintre 

cele mai groaznice catastrofe din istoria cunoscuta. 
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EXCURSII 

In excursie 
 

TONOIU ANDREI 

 

În fiecare vacanță de vară, merg o săptămână la Curtea de Argeş, la bunicii mei. 

Într-o zi însorită de august, tati ne-a propus să facem o excursie în Munţii Făgăraşului. 

Dornici de aventură, eu şi bunicul am acceptat imediat. Bunica ne-a pregătit coţul cu mâncare şi 

apă. 

Plini de voioşie, am plecat la drum. Am lăsat în urma oraşul, satele si dealurile cu păduri 

defoioase. După jumătate de oră am ajuns la Barajul Vidraru, apoi am continuat drumul spre Bâlea 

Lac. Transfăgărăşanul era impresionant,n dar serpentinele mă înfiorau. Am parcat maşina şi am 

pornit pe cărările munţilor. Urcuşul a fost dificil, dar priveliştea era încântătoare. Când am obosit, 

ne-am oprit să ne odihnim. 

 

 

La cinema 
 

POP GABRIEL 

 

Pe data de 14 aprilie , clasa a 5 a B a planificat o excursie la cinema pentru a vizualiza filmul 

Frumoasa si Bestia . Acesta este ultimul care prezinta povestea scrisa de cei de la Walt Disney . 

Pretul biletului este de 18 lei . Filmul se desfasoara in format 3d . Cinema-ul care il difuzeaza se afla la 

mall-ul Plaza Romania. 

Excursia 
 

POPESCU ADRIANA 
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Eu împreună cu clasa si cu doamna diriginta am fost in excursie la Salina. Acolo am vazut 

multi pereţi de sare şi ne-am distrat in cursa cu maşinuţele. Dupa aceasta vizită noi am fost la un 

muzeu de animale împăiate, unde a fost foarte interesant. În drum înapoi spre Bucureşti noi ne-am 

oprit la Mc Donald's si am mancat ceva bun.  

A fost o excursie frumoasă şi interesantă. Eu m-am distrat împreuna cu colegii mei. 

In excursie 
 

Ș AMATA CRISTINA 

 

La sfârşitul săptămânii am fost cu familia mea la Lepşa în judeţul Vrancea. Ne-am cazat la 

pensiunea “Bârlogul urşilor” o pensiune izolată în vârf de munte.Aici am urcat pe munte, am cules 

flori, am mers la păstrăvăria din Lepşa de unde am cumparat peşte , am vazut oi, capre şi un câine 

Ciobănesc . Am jucat biliard şi am mâncat plăcintă făcuta de gazde. 

Mi-a placut foarte mult şi sper sa mai merg. 

In excursie 
 

ANGHEL MARIA DIANA  

 

Eu am fost la grădina zoologica într-o sămbătă foarte frumoasa din luna martie. Pe mine m-a 

însoţit părinţii, fratele meu şi matuşa mea. Eu, acolo, am vazut foarte multe lucruri interesante, dar 

mi-a plăcut cel mai mult  cand leul şi leoaica se certau foarte rău şi chiar se şi băteau. 

Mie mi-a fost foarte frica . Dup-aceia leii s-au împăcat .Eu acolo am invatat despre viata 

animaleleor .A FOST FOARTE FRUMOS! 
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Lumea experimentelor 
 

BIANCA VARTOSU  

 

Câţiva copii de la clasa a III- a C au fost la Facultatea de Medicină. Aceştia au făcut/ văzut 

experimente  şi oase . Primul experiment văzut de mine a fost cu un lichid care se făcea albastru şi 

se transforma în lichid fara culoare   

BUNICII 

Bunicii 
 

DOBRE ALEXANDRU 

 

Eu m-am distrat atunci,tare! Mi s-a parut foarte amuzant. Oraşul meu conţide :primarie, 

servicii 112, distracţie, peisaje bune şi fursecuri delicioase, albe şi decorate. Mai avem şi fermă, 

locuri de muncă, locuinţe, locuri de învăţătură şi gaze naturale. 

Bunicii 
 

VASILE LUCA 

 

Clasa a treia c a  organizat o zi împreuna cu bunicii.Cele 7 echipe au prezentat scenete si joc 

ulete.După ce au fost toate echipele elevii l-au prezentat machetele lor.Toate echipele și-au îndeplinit 

baremul propus cu mul mai multe inimioare decât trebuia. 

A fost o zi grozavă pentru elevii clasei a treia C! 
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Bunicii 
 

OPRESCU STEFANIA  

 

Întalnirea de seară  cu bunicii noştri a fost de ne aşteptat . Sunt 7 echipe care a trebuit sa  

lucreze o machetă . Machetele  au fost prezentate in faţa bunicilor noştri . Ei ne-au pus întrebari ș i 

noi am raspuns la toate intrebarile. 

 

 

MULTUMIRI 
 Mulţumim tuturor persoanelor care participă la acest proiect! 

 Mulţumim doamnei Copăcel pentru implicare! 

 

Noi, cei de la Ziar de Şcolar, ne-am dori să avem mai mulţi fotografi, ca să aducem nişte 

culoare paginii! Dacă eşti interesat, vorbeşte cu Feodot Ecaterina (de la 6C)! 

 

 
 

Să aveţi un Paşte fericit! 


