
 



INTERVIURILE DE 

#VACANŢĂ 

 

A început vacanța de vara . Toată lumea la 

mare , la munte, la bunici... 

Sunt convinsă ca toți copiii au o vacanță 

minunată! Vara este o adevarată regină, iar 

binecuvântările ei sunt pretutindeni: soare, 

zile lungi, bună dispoziție, valuri, mare, păduri 

de un verde extraordinar, piscine, relaxare! 

 

Să vedem, în cele ce urmează, câteva 

păreri ale elevilor din şcoala noastră. 

Mi-am întrebat colegii şi prietenii : Ce 

părere au despre teme ? Ce ar face 

daca nu ar avea teme? ;) Cum ar 

vedea ei o vacanță perfectă? 

 

– Teme? Păi... Sunt foarte grele si MULTE. 

Dacă nu aş avea teme ... m-aş distra la 

maxim! Nu m-aş plictisi. Aş citi ce vreau, 

nu ce mă obligă profesorii ... Chiar unele 

lucruri nu prea am timp sa le fac din 

cauza temelor . 

– Vacanța perfectă pentru mine ar fi 

stând la Rio de Janeiro cu prietenii mei cei 

mai buni sau cu verişoarele mele! 

Lungu Alina 6C -Temele chiar sunt” naspa"!!! PENTRU CA 

E VACANTA.... ÎN VACANŢĂ NU TREBUIE 

SĂ FACI TEME !!! Dacă n-aş avea teme aş 

fii fericită, fără griji.... Aş ieşi afară toată 

ziua, sigur nu m-aş plictisi! 

– Citititul? De obicei nu prea îmi plac 

cărțile OBLIGATORII pentru că mă simt 

forțată să citesc . 

– Vacanța perfectă ar fii fară teme, cu 

prietenii alături, distracție şi amintiri 

faine! 

Pânzariu Daria 6A 

 



 

- Temele nu sunt binevenite si cred ca sunt 

inutile...Am o părere proastă despre ele. Dacă 

nu aş avea teme aş sta pe YouTube . Cărțile 

care ne-au fost recomandate sunt multe şi 

sunt plictisitoare. Şi pentru că sunt prea multe 

de făcut, nu mai reuşim sau nu ne mai lasă să 

facem ce vrem in #VACANŢĂ. Dacă nu ar fii 

YouTube aş citi Freshman, o carte digitala!!! 

Sandu David 6C 

 - Cred că este bine să fie date teme de făcut pe 

vacanță ca să exersăm ce am învațat pe parcursul 

anului, mai precis un caiet de mate şi română 

pentru exerciții ....ca să nu uităm. Dacă nu aş 

avea teme, eu aş repeta din caietul din clasă 

anterioară ca să nu uit. Cred că prin citirea 

cărților, de plăcere sau cele din lista obligatorie, 

tu reuşeşti să îți îmbunătateşti  vocabularul . Eu 

citesc şi cărțile obligatorii şi pe cele neobligatorii 

cu mare plăcere!!! În ceea ce mă priveşte vă spun 

cinstit ultima propunere de vacanța a fost o 

camera de hotel, la mare, cu birou!!! Ați citit 

bine: BIROU! De ce birou??? Prietenii ştiu de ce... 

Bobeanu Andreea 6A 

 

Oriunde ați fii şi orice ati face in 

vacanta mare, un gând bun pentru voi 

toți, şi pentru profesori. Probabil şi 

gândul lor este la noi! La cât de bine 

pregătiti vom fi la anul!!!  

 

SPERĂM CĂ AŢI AVUT O 

VACANŢĂ FRUMOASĂ! 

 



HAI SA PROTEJĂM 

NATURA ÎN #VACANŢĂ 

 

Natura este frumoasă, toată lumea 

ştie asta... Dar dacă o poluăm nu vom 

mai fii frumoasă. Este important să 

îngrijim natura chiar şi în vacanță. Am 

întrebat câțiva dintre colegii noştrii 

cum protejează natura. Să vedm ce au 

răspuns. 

       Ilinca 7B: 

1. Cum protejezi mediul înconjurător? 

Oamenii ar putea proteja mediul 

înconjurător dacă nu ar mai arunca 

gunoaie pe jos, şi dacă s-ar face legi în 

legătură cu protejarea mediului. 

2. Ce ai face ca să se respecte asta? 

Aş enerva pe toată lumea până ar 

arunca gunoaiele în coş, iar dacă nu ar 

funcționa le-aş arunca singură. 

 

Eda 7B: 

1. Nu arunc gunoaie pe jos, 

plantez copaci, etc. 

2. Aş pune oamenii să 

plătească amenzi dacă 

nu respectă mediul 

înconjurător. 

 

Mădă 7B 

1. Nu arunc gunoaie 

pe jos. 

2. Aş da amenzi. 

 



CE SĂ FACI ÎN 

#VACANŢĂ

 

1. Nu lăsa aparatul acasă: fă mii de poze cu tine şi pritenii tăi. 

1. Nu lăsa aparatul acasă: fă mii de 

poze cu tine si prietenii tăi. 

2. Fă-ți cel putin un prieten nou. 

 

3. Mănâncă zmeură, 

căpșuni și pepene 

verde. 

4. Mergi la picnic la iarbă 

verde. 

 5. Petrecere în pijamale. 

6. Mergi la plajă și construiește un 

castel din nisip. 

7. Mergi la o piscină. 

8. Fă plimbări lungi prin parc. 

9. Joacă-te cu prietenii cu baloane 

umplute cu apă. 

10. Îngroapă un prieten în nisip. 

11. Realizează un CD cu muzica ta 

preferată din această vară. 

12. Aleargă prin ploaie. 

13. Mergi la mare pentru a vedea 

răsăritul 

14. Realizează un colier din scoici. 

15. Mergi în vizită la bunici. 

 

 

 

16. Mergi în parc si uită-te la apus. 

17. Fă baie in mare sau în piscină cu 

hainele pe tine. 

18. Mergi în vacanță cu cortul. 

19. Maraton de film: întreaga noapte. 

20. Pentru o noapte, dormi sub cerul 

liber. 

 



 

ESENŢIALE PENTRU O ZI LA 

PLAJĂ 

1. Ochelari de soare. 

2. Șlapi. 

3. Protecție solară. 

4. Aparat foto. 

5. Pălărie/șapcă. 

6. Costum de baie. 

7. Diferite gustări. 

8. Prosoape. 

9. Apă. 

10. Dezinfectant pentru mâini. 

 

LIFE HACKS 

1. Dacă ai fost la plajă si te-a ars soarele, poți pune in 

congelator niște gel de aloe vera pe care după ce 

îngheață o poți pune pe zonele afectate. 

2. Cu toții am avut nisip lipicios pe picioare. Poți scăpa de el 

cu pudră de bebeluși. Aplica niște pudră unde este nisip și 

acesta va zbura. 

3. Dacă iți este frică la plajă că lucrurile tale importante cum 

ar fi telefonul, banii, cheile iți pot fi furate, ia o sticlă de 

loțiune de corp, golește-o și iți poți pune in ea lucrurile. 

4. Dacă înghețata ta se topește pe mâini, ia o formă de 

brioșe din hârtie și înfige-o în bățul înghețatei. 

5. Atunci când un țânțar mă mușcă pe mine, pur și simplu 

nu imi pot lua mâinile de pe mușcătură. Poți pune pastă 

de dinți pe mușcătură pentru a o diminua. 

6. Îți poți organiza ochelarii de soare agățându-i de un 

simplu umeraș. 

7. Apă in urechi. Știu, îngrozitor. Dacă umflii un balon, asta 

va ajuta apa sa îți iasă din urechi. 

8. Dacă vrei să ai băuturile reci, ia o sticla cu apă, goleste-o 

pană când rămâne cam un sfert, apoi pune-o orizontal in 

congelator. Când o vei scoate, va fi înghețată, iar când își 

vei turna în sticlă băutura, ea va rămâne rece. 

9. Vara, trebuie să stăm hidratați. Pentru a-i da o aromă mai 

bună unui simplu pahar cu apă sunt cuburile de gheață cu 

fructe.  

10. Dacă apa este prea rece în piscină dar totuși tu tot vrei să 

plutești pe apă, ia o piscină pentru copii și pune-te în ea.  

 



DIY S PENTRU 

#VACANŢĂ 

 

 

1. Borcan cu amintiri din vară- ai nevoie de un borcan și niște poze. 

Împăturește pozele si bagă-le în borcan. Gata! 

2. Săpun jeleu- ai nevoie de apă, săpun, gelatină, opțional colorant alimentar și 

de două pahare pentru formă. Punem apa la fiert, apoi adăugăm gelatina, 

săpunul și colorantul alimentar dacă vreți. Turnăm in cele două păhărele pe 

care le punem la congelator pentru a se întări. 

3. Boluri din ciocolată- ai nevoie de ciocolată, un balon și hârtie de copt. Topim 

ciocolata și umflăm balonul. Punem balonul în ciocolata topită si după îl 

scoatem pe hârtia de copt. Când s-a întărit, spargem balonul si gata. 

4. Înghețată cu fructe de pădure- ai nevoie de zmeură, afine, mure sau orice 

fructe îți plac și iaurt simplu. Presăm fructele cu o furculiță si le vom pune in 

forme în felul următor: iaurt, fructe, iaurt, fructe și le punem in congelator. 

5. Șapca ,,stropită’’- ai nevoie de o șapcă albă și culori. Pune puțină culoare si 

dizolv-o în foarte puțină apă. Apoi, cu pensula stropește ușor șapca și gata! 

6. Ghiveci dintr-o sticlă- ai nevoie de o sticlă de 2 l, un cuter și un marker. Pe 

sticlă trasează-ți desingn-ul și după decupeaza-l cu grijă. După îl poți picta și 

decora cum dorești și îți poți pune planta în el. 

7. Tricou cu buzunăraș- ai nevoie de un tricou si niște material. Decupează din 

acel material 2 forme identice pentru buzunarul tau. Lipește-le impreună și 

după trebuie să pui lipici doar pe 3 sferturi din formă și să-l lipești pe tricou. 

8. Ouă cu culori- ai nevoie de ouă,o pânză de pictura și acuarele. Scoate 

conținutul oului ușor printr-o găurică. Pune culoare in ouă prin acea gaură. 

Ia pânza și aruncă ouale! 

9. ,,Gogoși’’- ai nevoie de mere,frișcă si diferite decorațiuni comestibile. Taie 

merele în felii rotunde, să arate cât mai mult ca niște gogoși, apoi acopera-le 

cu frișcă și decorațiuni și gata! 

 

 


