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Premierea Olimpicilor
În ziua de 06.06.2017, la Sala Dalles, a avut loc premierea olimpicilor şcolii
noastre.
Festivitatea a început la ora 17.00, cu o mică piesă de teatru amuzantă, în
care au jucat micii actori din şcoala noastră.
Luând o mică paranteză, am luat interviuri câtorva dintre actorii ce au jucat
în piesă.
Reporteriţa noastră, Emma, a luat interviuri colegilor ei actori. Să auzim
întrebările şi răspunsurile acestora:
Cristea Bianca:
Ce personaj ai avut şi ce a trebuit să facă acest personaj?
Păi, eu am jucat unul dintre elevi. Acest personaj trebuia să plângă de fiecare
dată când era ridicat în picioare de către un profesor.

Rareş Marinescu:
Ce personaj ai avut şi ce a trebuit să facă acest personaj?
Eu am avut rolul profesorului, un rol foarte greu, unde a trebuit să ridic toţi
elevii în picioare şi să le dau nişte întrebări, deşi elevii nu ştiau să răspundă absolut
nimic. Personajul meu a trebuit să bată cu bastonul de 3 ori pe gresie.

Remus Dragnea:
Ce personaj ai avut şi ce a trebuit să facă acest personaj?
Eu am fost primul pedagog, la ora căreia toţii copiii ştiau doar definiţia
,,crastavetelui’’, iar eu nu voiam să aud de ,,crastavete’’. Eu voiam să ştiu şi alte
definiţii. Am avut un pesonaj foarte dificil şi sper că a ieşit foarte bine piesa.
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Ok, închidem paranteza.
După acest minunat moment, au început premierile, de la matematica, la
română, la biologie, fizică, franceză…., sport şi desen, toate persoanele cu
performanţe au fost premiate. Ca semn de mulţumire, au fost premiaţi şi adulţii
implicaţi în activităţile şcolii.

A fost o seară minunată.

Vine Vacanta
1. Ce faci vara asta?
2. Mergi în tabăra? (Unde?)
3. Ce planuri ai pentru anul viitor?
MIHAILĂ SABINA cls a 6 a B
1. Ies afară cu prietenii şi fac teme.
2. Da. În Maramureş.
3. Imi propun sa fiu mai atenta la şcoală decât la distracţii şi să stau mai mult să
învăţ.

MATEESCU MIHNEA cls a 6 a C
1. Merg la mare şi în Bulgaria.
2. Da . În Maramureş.
3. Sa termin anul cu 10.
MATEESCU ALEX cls 0 ursuleţi
1. Merg la mare şi în Bulgaria .
2. Nu.
3. Să iau note bune.
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DOANDES VLAD cls I a A
1. Merg la mare ,la Săpânţa şi la bunici.
2. Nu.
3. Sa iau numai note bune (FB).

NICULAE MADALINA cls a 6 a B
1. Ma distrez.
2. Da. În Maramureş.
3. Sa învăţ şi sa iau note mari.

Eleni:
Ce faci în vacanta?
Merg in parc cu colegii si dorm.
Ce ai facut de 1 iunie?
Am stat pe acasa.
Miruna:
Ce faci în vacanta?
Merg la mare cu părinț ii si mă întâlnesc cu prietenii.
Ce ai facut de 1 iunie?
Am mers in parc cu niste colegi.
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Adunarea Cosplay-urilol
O mare parte a copiilor din ziua de astăzi se uita la anime-uri, aşa că nu mai
ies din casă. Cea mai bună soluţie la asta este o convenţie cu cei cărora le plac
anumite benzi desenate, anime-uri, jocuri sau chiar filme\seriale. Zis şi facut!
Comic Con a fost o convenţie la care se fac inteviuri cu actori din seriale\filme
cunoscute de toţi , concursuri de costume cu cosplay-eri talentaţi cu numere bine
gândite şi, desigur, tarabele cu postere, insingne, tricouri şi multe altele.
În final toţi cei care au intrat în competiţie au primit un premiu şi un
felicitări. Toţi care au fost acolo ştiu ce experienţă plăcută este să vizitezi un loc
plin de oameni entuziasmaţi să se distreze.

Dacă vreţi mai multe informaţii puteţi cauta pe Facebook, Instagram sau pe
propiul lor site: http://comic-con.ro/

Interviuri despre Vacanta
1. Ce părere ai despre teze?
2. Daca ar fi să înlocuieşti româna şi matematica, la ce materii ai alege să dai teza?
3. Ai vrea să se afişeze rezultatele tezelor din toată şcoala la afişier?
Ioana Matei, 6B: 1.Mi se par destul de folositoare, deoarece îmi pot reaminti ce am
învăţat în acel semestru
2. muzica şi desen
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3. nu

Maria Doandeş, 6B: 1. Au fost ok .
2. Desen şi engleză.
3.Da pentru că sunt o fire curioasă .
Zlate Larisa, 6C:
1.destul de utile
2.biologie si tehnologie
3.da
Dragomir Elena, 6C:
1.Au fost destul de ok
2.Niciuna, e mai ok fara teze. 
3.Nu
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Mediul Inconjirator
1.Ce ai face dacă un corp din mediul înconjurător ar arde?
2.Care este opinia ta faţă de îngrijirea naturii?
3.Ce ai spune unor copii mici ca să-i faci să protejeze natura?
Ştefan Vicoleanu, 6B: 1. L-aş stinge.
2. Ar trebui să o îngrijim pt. a avea un loc mai bun în care să trăim
3. Să nu arunce gunoaie pe jos
Eleni Damian, 6B: 1. Aş căuta apă, ca să îl sting.
2. Natura este apreciată de prea puţine persoane şi cred că ea este foarte frumoasă,
doar că unora doar nu le pasă.
3. Le-aş spune că viitorul sănătăţii lor depinde într-o oarecare măsură de natură şi
pentru binele tuturor ar putea avea grijă cât să nu polueze.

Dan Militaru, 6B: 1.Aş încerca să îl sting cu apă....
2. Trebuie îngrijită.....
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3. Le-aş zice să nu mai rupă crengile copacilor.
Ilinca Gruia, 6B: 1. Dacă un corp de mărime mai mică ar arde, as chema un adult şi
aş striga după ajutor, dar dacă un corp de mărime mai mare arde, chem pompierii.
2. Opinia mea este ca toată lumea indiferent de vârsta trebuie sa aibă grija de
natură, deoarece nu sunt singuri pe planetă.
3. Le-aş spune copiilor că atunci când o sa fie mari, o sa îşi dea seama de ce greşeli
ar face şi cât de dezamăgiţi ar fi dacă ar polua mediul înconjurator.
Alexandra Cristolţan: 1. Cel mai probabil aş suna la 112, dacă nu se află nici un
extinctor prin apropiere.
2. Cred că îngrijirea mediului înconjurător este importanta ăi pentru oameni şi
sănătatea lor, dar şi pentru alte vieţuitoare.
3. Probabil le-as spune "Kazoo kids, stop destroying the f*****g nature!"(just
kidding,ştiu ca e important deci, le-as spune sa aibă grijă la aruncarea deşeurilor)

1.Cum protejezi natura?
2.Ce planuri de vacanţă ai?
3.Ce faci pentru a proteja natura cât timp eşti în vacanţă?

Tudor Şchiopu: 1. Nu dăunez .
2. Nu îmi fac temele.
3. Nu arunc ambalaje de gumă Orbit pe jos.
9

Ilinca Gruia: 1. În primul rând, după ce ai mâncat ceva, trebuie să atunci ambalajul
la Coşul de gunoi. Iar în al doilea rând, trebuie să avem grijă la ce fac şi oamenii
din jur. Dacă cineva aruncă un ambalaj pe jos, poţi să îl iei şi să îl pui la coşul de
gunoi.
2. In vacanţă voi merge la mare şi la munte
3. Nu voi arunca nimic pe jos şi sper ca nimeni sa nu facă asta.

Dumitru Elena: 1.Nu o poluez
2.Să lenevesc
3.Păi..de obicei ne strâgem copii pentru o activitate de pe aici..şi strângem
gunoaiele şi astea…
Ştefan Vicoleanu: 1. Nu arunc gunoaie pe jos şi reciclez.
2 să mă distrez.
3 Acleasi lucru ca la 1.
Georgiana Trandafir: 1. Eu protejez natura nearuncând gunoaiele pe jos şi în apă.
2 Păi vreau să merg la mare şi la munte cu parinţiii şi cu colegele.
3 Pai ud florile/copacii şi ajut la strângerea gunoaielor.
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Vara si Ziua Copilului
1. Îţi place vara?
2. Ce vei face în vacanţa de vară?
3. Cum ai sărbătorit ziua copilului?

Greu Anastasia: 1. Da
2. O să dorm.
3. Am stat acasă şi am dormit.

Maria Doandeş: 1. Da.
2. Voi merge la mare.
3. Am mers la munte.

Ştefan Vicoleanu: 1. Da
2. L**a
3. M-am duc în parc.

Selin Tefic: 1. Da
2. Plec la mare.
3. Am dormit.
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Dumitrache Mihaela: 1. Da.
2. Dorm.
3. Am dormit.
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Ultimul clopotel

Pe data de 8 iunie 2017, ne-am luat la revedere de la elevii claselor a 8 a, care au
avut utimul clopoţel.
Le urăm succes la liceu!
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Educatie Rutiera

https://www.kaufland.ro/noutati/educatie-rutiera.html
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Multumiri
Am dori să adresăm mulţumiri tuturor participanţilor acestui proiect, pentru
că lunar depun efort pentru a avea acest ziar al şcolii.

Dorim de asemenea să îi mulţumim doamnei profesor Copăcel, pentru că
sprijină această activitate.

Mulţumim tuturor celor care au răspuns reporterilor noştrii la întrebări.

Până la următorul număr al Ziarului de Şcolar, vă urăm o vacanţă
plăcută!
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