


INTERVIURI PENTRU 

#BACK TO SCHOOL 

 

Întrebari: 

1. CU CE TE-AI PREGĂTIT PENTRU 

ÎNCEPEREA ŞCOLII? 

2. CUM TE SIMIȚI ACUM CĂ ÎNCEPE 

ȘCOALĂ?  

3. CREZI CĂ TE VEI DESCURCA BINE 

ANUL ACESTA? 

4. ȚI-AI TERMINAT TEMELE DE 

VACANȚĂ? CUM ȚI S-AU PĂRUT?   

5. CUM ȚI SE PARE MATERIA DE ANUL 

ACESTA? 

Doandeş Vlad cls a 2 a A 

1. Mi-am luat rechizite noi. 

2. Mă simt pregătit.  

3. Da. 

4. Da. Distractive. 

5. Puțin mai grea față de ce am făcut anul 

trecut. 

Mateescu Alex cls 1 D 

1. Mi-am luat ghiozdan. 

2. Bine. 

3. Da. 

4. Da. Foarte frumoase. 

5. Mai grea decât anul trecut. 

Paterau Miruna cls 7 B 

1. Mi-am  luat rechizite. 

2. Minunat 

3. Cu siguranță.  

4. Da. Minunate. 

5. Un pic mai grea. 



 

 

 

Gruia Ilinca cls 7 B 

1. Cu rechizite. 

2. Sunt foarte bucuroasa ca mi-

am revăzut colegii. 

3. Da. 

4. Da. Grele. 

5. Mai grea. 
Cojocaru Vlad cls 7 B   

1. Cu rechizite.  

2. Ok.  

3. Probabil. 

4. Da. Ușoare.  

5. Cred ca mai grea. 

Întrebari 2: 

1.Cum ți se pare începutul de an 

şcolar? 

2.Te bucuri? 

Ioana 

1.Nu imi place.Vreau acasa. 

2.Da, ca imi revad colegii. 

Alexandra 

1.Frumos, dar aglomerat. 

2.Da 



LIFE HACKS PENTRU 

#BACK TO SCHOOL 

 

1. Sucul de struguri te ajută atunci când ai 

migrene, plus că este delicios! 

2. Dacă bateria telefonului tău este pe 

cale să se termine și nu ai un încărcător 

portabil cu tine, pune-ți telefonul pe mod 

avion, ca să economisesti bateria. 

3. Folosește o cutie de Tic-Tac pentru a-ți 

pune castile în ea, așa nu se vor mai 

încurca. 

4. Dacă ești pe fugă și mănânci un 

sendviș, ruleaza-l înainte. Surprinzător, te 

vei simți mai plin. 

5. Dacă vrei ca merele să nu se oxideze 

pe timpul orelor, acasă taie-le in sferturi 

și pune-le timp de 10 minute în 2 ligurițe 

de miere și apă. 

6. Dacă atunci când te trezești dimineața 

te simți obosit, deși totuși ai dormit 

destul, încearcă să bei 2 pahare cu apă. Iți 

garantez, te vei simți mult mai odihnit! 

7. Dacă ți s-a rupt fermoarul de la 

ghiozdan, folosește o agrafă de birou în 

locul acestuia. 

8. Dacă mereu ai crampe când alergi, 

încearcă sa inspiri mereu când piciorul 

tău stâng atinge asfaltul. 

9. Dacă se întâmplă ca adidașii tăi să miroasă, pune un 

pliculeț de ceai în ei. 

10. Dacă dorești un rezumat de pe Wikipedia, încearcă 

Simple Wikipedia. 

11. Este dovedit că îți aduci mai bine aminte lucrurile 

scrise in cerneală albastră, decât  neagră. 

12. Cea mai efectivă metoda de a studia, este să înveți 

fără întrerupere în jur de 30-50 minute şi să iei o pauză 

de 10 minute între. 



DIYs PENTRU #BACK 

TO SCHOOL 

 

1. Ștampile cu cartofi- ai nevoie de un cartof, acuarele, un marker 

negru,scotch dublu, o foaie mai groasă și un caiet simplu ( în caz că dorești 

să ai o copertă cu acest fel de ștampile ). Ia caietul și lipește foaia groasă 

pe el. Taie cartoful pe sfert, astfel încât să obții o formă de pepene, de 

exemplu. Vopsește forma și preseaz-o pe foaie. Apoi,cu marker-ul negru, 

fă semințele de pepene şi gata! 

2. Creion fidget spinner- Ia o bucata de plastilină şi întinde-o puțin pe o 

suprafață plată. Acum ia un spinner şi presează-l pe plastilină. Unge cu 

puțin ulei forma, apoi pune un rulment în mijloc. Acum va trebui să topim 

creioanele. Ia orice fel de creion cerat şi pune-l la microunde până se 

topeşte. Când s-au topit, pune-le în forma de spinner. Aşteaptă să se 

răcească şi întarească complet şi gata! 

3. Caiet Instagram- pentru acest DIY ai nevoie de un caiet cu spiră, şi, de 

exemplu, o poza cu profilul tău de Instagram. Nu trebuie să fie neapărat 

profilul de Instagram, pot fii şi poze cu tine, prietenii, familia…ce doreşti 

tu! Eu am ales profilul pentru că mi se pare ceva foarte unic! Scoate la 

imprimantă poza dorită şi lipeşte-o pe caietul simplu cu spiră si gata! 



 

4. Highliter curcubeu- ai nevoie de un highliter galben, 

unul roz şi unul albastru. Ia highliterul roz şi apasă pe 

penița celui galben şi procedează la fel cu cel albastru. 

Între cele 3 culori vei vedea un efect ombre. Cool,nu? 

5. Creioane cu citate- ai nevoie de niste creioane 

simple, un marker auriu sau ce culoare vrei şi acuarele. 

Picteaza creionul cu ce culoare vrei tu. Vei avea nevoie 

de mai multe straturi pentru a obtine opacitate. Apoi, 

ia markerul şi scrie la capătul creionului ce doreşti. Pot 

fii citate, numele tău, chiar şi zilele săptamânii. 

6. Borcane pentru creioane- în primul rând, îți voi arăta 

cum să faci o vopsea specială pentru a-l picta. DIY 

bonus :D. Ai nevoiede colorant alimenatr şi lipici lichid. 

Evident le vei amesteca. Vei vedea că atunci când o vei 

aplica, totul va fi opac în 1-2 straturi şi fără urme. 

Pictează tot borcanul şi gata! 

7. Lista To Do mereu nouă- ai nevoie de un carnețel 

subțire cu spiră, diferite post-it- uri şi opțional pentru 

decor washi tape. Asta este partea brutală. Ia 

carnetelul şi rupe-I toate foile. Acum, ia toate post-it- 

urile pe care le ai şi aranjează-le cum vrei pe coperți. 

Carnețelul este ideal să aiba copertile mai rigide pentru 

a susține. Apoi lipeşte-le şi gata! 



CUM SĂ ÎNVEŢI MAI 

UŞOR 

 

1. Trebuie să fii într-un loc liniştit. 

2. Elimina distracțiile, cum ar fii 

telefonul, laptopul. 

3. Este dovedit că dacă ai un spațiu de 

lucru mai curat şi organizat vei fii mai 

motivat să înveți. 

4. Ideal ar fii să ai cu tine gustări 

sănătoase şi ceva de băut. 

5. Dacă este nevoie să foloseşti 

laptop-ul, poți folosi un site blocker 

care îți va bloca site-urile dorite 

pentru timpul acordat studiului. 

6. Chiar şi lumanările te ajută! 

Acestea fac spațiul de lucru unul 

liniştitor, mai puțin stresant. 

7. Scrie notițe pe post-it- uri şi aşează-

le în spațiul de lucru. Aruncă-ți o 

geana pe DIY-ul nr. 7, pentru a face o 

listă To-Do! 

8. Fă-ți un bullet journal, pentru a fi 

mai organizat. 

9. Cine a zis că ciocolata este 

nefolositoare? Un studiu a dovedit că 

dacă atunci când înveti mănânci 

ciocolata reții informația mai bine. 

10. Încearcă sî ai toate lucrurile de 

care ai nevoie lângă tine, sau într-un 

spațiu foarte apropiat. 



UN DIY SPECIAL DIN… 

CRETĂ 
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MULTUMIRI 

 

Multumim tuturor persoanelor care 

se implică în acest proiect. 

SUCCES TUTUROR ÎN NOUL AN ŞCOLAR! 


