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Concursuri si 
olimpiade

Așa cum cu toții bine știm, în luna aceasta 
au avut loc Olimpiada de Limba engleză, etapa 
județeană și concursul „Vorbiți, scrieți 
românește”.
      La olimpiadă am avut rezultate foarte 
bune la clasa a VII-a: Oprea Andreea și Avram 
Miruna au obținut cele mai mari punctaje din 
școală, reușind să obțină locul II și locul III. La 
mică distanță se află și Cosmin Daniela și 
Stanciu Ioana, care au obținut o bine meritată 
mențiune.

La concursul „Vorbiți, scrieți românește”
premiul III pentru clasa a VII-a a fost obținut 
de Prepeliță Teodora. 

De asemenea, s-au obținut și foarte multe 
mențiuni: Avram Miruna, Stanciu Ioana, 
Boștiog Maria, Oprea Andreea, Prepeliță 
Octavia, Matei Alexandru, Ion Laurențiu și 
mulți alții. 
      La acest concurs, pe lângă diplomă, au 
mai primit și un premiu în bani.

Boștiog Maria, cls. a VII-a C



Pe Pe contintenulcontintenul european, Ziua Europei este o  european, Ziua Europei este o 
ssăărbrbăătoare toare anulalaanulala a p a păăcii cii șșii a a unitunităățțiiii îîn Europa.n Europa. Aceast Această ă 
zi este cunoscutzi este cunoscută ă șșii sub numele de Ziua sub numele de Ziua SchumanSchuman, , 
comemorând comemorând declaradeclarațțiaia istoric istorică ă a ministrului de externe a ministrului de externe 
francez, Robert francez, Robert SchumanSchuman

Ziua Europei este Ziua Europei este îîn primul rând un n primul rând un prolejprolej de a de a 
reflecta asupra unei mari idei, reflecta asupra unei mari idei, ideaidea unitunităățțiiii europene. europene. 
Textele fundamentale  ale proiectului European precum Textele fundamentale  ale proiectului European precum 
DeclaraDeclarațțiaia SchumanSchuman, continu, continuă ă ssă ă fie fie șșii ast astăăzi un model de zi un model de 
abordare practicabordare practică ă șșii ingenioas ingenioasă ă a unor probleme dificile.a unor probleme dificile.

Ce semnificCe semnifică ă ziua de 9 mai?ziua de 9 mai? ÎÎn primul rân primul rând ea nd ea 
marcheazmarchează ă îîncheierea celui ncheierea celui dede--AlAl II II--lea Rlea Răăzboi Mondial zboi Mondial 
dupdupă ă o perioado perioadă ă de 6 ani de 6 ani șșii semnarea semnarea DeclaraDeclarațțieiiei SchumanSchuman
care a dus la reorganizarea care a dus la reorganizarea pasincapasinca a Europei a Europei. A. Aceastceastă ă 
avea câtevavea câteva scopuri distinct printre care se numa scopuri distinct printre care se număărrăă::

NastereaNasterea Europei UniteEuropei Unite
Inaugurarea Inaugurarea paciipacii pe plan mondialpe plan mondial
ImpiedicareaImpiedicarea razboiuluirazboiului intre  statele membreintre  statele membre



AAșșadaradar,  data de 9,  data de 9 mai nu este o simpl mai nu este o simplă ă 
comemorare a unor comemorare a unor îîntâmpntâmpllăări trecute sau aproape uitate. ri trecute sau aproape uitate. 
Ea semnificEa semnifică ă unitate europeanunitate europeanăă. Ea . Ea îîi  strâi  strânge laolaltnge laolaltă ă pe pe 
totoțții locuitorii b locuitorii băătrânului ctrânului continent, fie tineri, fie bontinent, fie tineri, fie băătrâni trâni șșii  
ne face sne face să ă fim mândrii de fim mândrii de țțaraara noastr noastră ă , , oraorașșulul nostru nostru șșii  
de persoana noastrde persoana noastrăă. . 

Ar trebui sAr trebui să ă uituităăm de m de diferendiferențțeleele dintre noi dintre noi șșii șșăă  
acordacordăăm tuturor o m tuturor o șșansansăă la egalitate, la egalitate, șșăă îîncercam sncercam să ă fim , fim , 
chiar chiar șșii pentru o singur pentru o singură ă zi, un singur popor , o singurzi, un singur popor , o singură ă 
nanațțiuneiune liber liberă ă șșii plin plină ă de de speransperanțțăă. . 

StanciuStanciu Ioana, Ioana, clscls. A VII. A VII--a Ca C



Ce este toleranţa? Este capacitatea omului de a-și accepta 
semenii şi de a forma astfel un grup unitar denumit societate. 
Toleranţa poate fi la orice nivel, de la individ la grupul lui de 
prieteni până la stat sau regiune, iar lipsa toleranţei duce la o 
degenerare a vieții.

De asemenea o virtute de bază a toleranţei este aceea de a 
nu împiedica, de a nu interzice şi de a nu ne amesteca în viaţa 
pivată a unei persoane chiar dacă nu suntem de acord cu stilul său 
de viață, deoarece între noi înşine trebuie să ne garantăm 
liberatea la o viaţă intimă după bunul plac.

Ideea de toleranţă, sub forma modernă, aceea de azi, a 
apărut pentru a stinge conflictele între religii, etnii și diverse 
popoare.

Europa de azi se sprijină pe valori ca toleranța și pacea între 
state și respectarea libertății acestora.

Proiectul “Time” derulat între Școala Sf. Vineri, Șc.Vilani din 
Letonia și Institutul de la Providence din Belgia este un proiect de 
parteneriat școlar multilateral, care face parte din programul 
Sectorial Comenius finanțat prin “Pogramul de învățare pe tot 
parcursul vieții”.

Obiectivele proiectului sunt: promovarea unei mai bune 
înțelegeri și conștientizării evenimentelor culturale, religioase și
istorice ale acestor țări, în vederea deschiderii către diversitatea 
culturală și promovarea interculturalității și interdisciplinarității prin 
realizarea, împreună, de diferite activități, precum și promovarea 
principiului învățăturii interculturale prin educația non-formală 
într-un mediu intercultural care pune accentul pe valorile locale și
europene.



Acest proiect este 
dedicat elevilor care provin din 
diferite medii etnice, 
religioase, lingvistice și
culturale, iar unul dintre
scopurile lui este de a stabili
relații de prietenie între 
aceștia pentru toleranța într-o 
Europă modernă.

În ceea ce privește proiectul în sine, respectiv plecarea noastră în 
Letonia, aceasta a reprezentat o experiență interesantă, deoarece pe 
parcursul celor patru zile în care s-a desfășurat, am avut diferite 
activități la care au participat cele trei țări partenere, activități ce au 
avut ca scop cunoașterea sărbătorilor religioase și naționale, precum și
obiceiurile acestora.

De asemenea, împreună cu ceilalti participanți am vizitat diferite 
locuri turistice și culturale din Letonia, în scopul de a înțelege mai bine 
evenimentele religioase, culturale și istorice ale acestei țări.

Totodată, noi, elevii am stabilit relații de prietenie cu ceilalți elevi 
din țările partenere, iar în
prezent, comunicăm și
relaționăm cu aceștia prin 
intermediul internetului.
În concluzie, trebuie să 
tolerăm ca să fim toleraţi,
trebuie să respectăm să fim
respectaţi, trebuie să 
oferim libertate ca să fim
liberi Și să iubim ca să fim 
iubiţi.

Constantinescu Sorina, cls. a VIII-a E

https://sites.google.com/site/comeniuslesreligions/



A 3-a zi în Vilani. 
Se apropie plecarea
noastră, fapt pentru
care  doamna Valentina
(coordonatoarea
proiectului din partea
letonienilor), ne-a propus
o excursie până în 
orășelul Preli, faimos
pentru tradiția sa și
pentru măieștrii olari. 
   Prima oprire a fost la muzeul local de olărit, unde, 
unul dintre olari a creat chiar în fața ochilor noștri , o minunată 
vază cu motive tradiționale letoniene. De asemenea, fiind în 
apropiere, am vizitat și muzeul păpușilor din sticlă. Am făcut 
multe poze și am avut șansa de a ne costuma în haine de epocă  
și de a deveni prinți, regine sau muschetari chiar și pentru 

câteva momente. 
Ne-am oprit și la unul 

dintre cele mai cunoscute 
lăcașe de cult din Letonia 
la „Basilica Aglonesis”, o 
catedrală catolică veche 
de 222 de ani, vizitată 
chiar și de către papă
Ioan Paul al II-lea. 
Multe minuni s-au 
înfăptuit chiar între 
zidurile acestei biserici, 

după cum mărturisesc milioanele de credincioși ce vin anual în 
perelinaj. 

La întoarcere, ne-am oprit la școală pentru a lua 
parte la petrecerea de sfârșit. Am dansat, am glumit, ne-am 
făcut prieteni. 



Seara dansantSeara dansantă ă ss--a a îîncheiat ncheiat 
cu un cu un flashmobflashmob, un dans , un dans îîn care n care 
au luat parte au luat parte totoțții copiii. Cu regret copiii. Cu regret 
nene--am am despdespăărrțțitit de de șșcoalcoalăă șșii de o de o 
parte dintre parte dintre letonieniletonieni, deoarece , deoarece 
șștiamtiam c că   ă   va mai trece un an pâva mai trece un an pânnă ă 
îîi vom revedea. Fiecare copil si vom revedea. Fiecare copil s--a a 

dus la gazda sa pentru a dus la gazda sa pentru a îîmpacheta mpacheta șșii pentru a se preg pentru a se pregăăti de o noua ti de o noua 
zi, zi, zizi îîn care aveam sn care aveam să ă ppăărrăăsim sim îînsoritul nsoritul ororăășșelel VilaniVilani..

Ultima zi. Ultima zi. ÎÎmpreunmpreună ă cu elevii cu elevii letonieniletonieni șșii belgieni am  belgieni am 
ppăărrăăsit sit oraorașșulul VilaniVilani, nu , nu îînainte de a ne lua rnainte de a ne lua răămas bun de la gazde mas bun de la gazde șșii
de a le de a le mulmulțțumiumi pentru ospitalitate pentru ospitalitate șșii amabilitate.  amabilitate.  

Am vizitat Am vizitat rezervarezervațțiaia SiguldaSigulda, cunoscut, cunoscută ă pentru pentru 
hectarele hectarele îîntregi de ntregi de verdeaverdeațțăă șșii pentru pentru importanimportanțțaa istoric istoricăă. . DeDeșșii nu  nu 
mai rmai răămmăăseserseseră ă decât rudecât ruine din vechile turnuri de apine din vechile turnuri de apăărare, acestea rare, acestea 
îîșșii p păăstrau  o parte din vechea strstrau  o parte din vechea străălucire, impunândulucire, impunându--se prin se prin mmăărerețțiaia
șșii misterul pe care misterul pe care îîl ascundeau. La fel de interesant l ascundeau. La fel de interesant îînsnsăă, s, s--a a 
dovedit a fi dovedit a fi șșii castelul castelul LatgaleLatgale, construit , construit îîn secolul al XVIn secolul al XVI--lea, care lea, care 
oferea o oferea o priveliprivelișștete deosebit deosebită ă asupra dealurilor asupra dealurilor șșii câmpiilor. câmpiilor. 

DeDeșșii a fost ultima zi petrecut a fost ultima zi petrecută ă alalăături de turi de letonieniletonieni mm--am am 
simsimțțitit recunosc recunoscăătoare ctoare că ă am avut am avut șșansaansa de a afla lucruri noi de a afla lucruri noi șșii
interesnateinteresnate  despre o cultur  despre o cultură ă 
diferitdiferită ă șșii c că ă am putut vizita oam putut vizita o
țțararăă baltic balticăă. . 
ÎÎțții mulmulțțumescumesc Letonia  pentruLetonia  pentru
aminitirileaminitirile minunate  minunate  șșii clipeleclipele
de neuitat pe care mi lede neuitat pe care mi le--ai oferit,ai oferit,
îîțții mulmulțțumescumesc  pentru c  pentru căăldura culdura cu
care mcare m--ai primit ai primit șșii pentru c pentru căă
mimi--ai arai arăătat o parte din istoriatat o parte din istoria
ta. Pentru toate acestea ta. Pentru toate acestea șșii
pentru multe altele pentru multe altele îîțții mulmulțțumescumesc șșii promit c promit că ă voi reveni cât de voi reveni cât de 
curând posibil.curând posibil.

StanciuStanciu Ioana, Ioana, cls.acls.a VIIVII--a Ca C



"Patrula Eco"   este un  Concurs Național de 
responsabilitate socială dedicată școlilor care doresc să se 
implice în programe de educație pentru mediu. Concursul, dicolo 
de premii, oferă posibilitatea implicării școlii în rezolvarea 
problemelor de mediu.

"Patrula Eco" este un grup de elevi, condus de un profesor 
coordonator, care observă factorii pozitivi și negativi din 
perimetrul în care locuiesc sau își desfășoară activitatea. 

Pentru a participa la etapa naținala trebuie să cumperi o 
agendă specială. Această agendă conține pagini pentru poze și 
pagini unde trebuie să scrii ce îți place și ce nu îți place în lunile 
respective. Jos, pe paginile unde scrii sunt și activități
obligatorii (Ex.: integrame, eco-prieten, mărțișor confecționat
din materiale ecologice, ce îi oferi Pământului de ziua lui? etc.). 
Pe penultima pagină vei pune o poză cu mascota, iar pe 
antepenultima pagină vei pune un desen cu un titlu potrivit. Pe 
ultima pagină este un calendar ți un spațiu liber pentru o poza 
cu tine făcând ceva bun pentru mediu. 

NU UITA!!!     
Pozele și mini-textul este bine să le faci în luna 

respectivă, deoarece, ajungi la termenul de predare a agendei 
și te trezești că nu ai completat agenda. Mini- textul trebuie 
să fie între 7-12 rânduri, iar pozele de format A6. Când lipești 
pozele, dacă folosești lipici lichid, să nu pui foarte mult! Cel mai 
bine este să folosești scotch dublu.

Școala noastră s-a implicat în acest proiect deoarece noi 
ne dorim un oraș mai curat și o lume în care să putem respira 
aer proaspăt. Echipa școlii, condusă de doamnele profesoare 
Stănescu Alina și Preda Marina a parcurs fiecare etapă a 
concursului cu speranța că vor ieși învingătoare. 



Nițu Diana, cls. A VII-a C



RoRec este o campanie care se ocupa cu strângerea 
electrocasnicelor și electronicelor nefolosibile. Orice 
aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii non-
auto sau corpuri de iluminat. Toate acestea intră în 
categoria DEEE ( deșeuri de echipamentre electrice și 
electrocasnice ) și trebuie să fie reciclate. 

Se pot astfel recupera materiale utile cum ar fi: 
metalele, sticla, plasticul, care mai pot fi folosite.
           Adună bateriile uzate și depunele în containarele 
RoRec din rețelele magaziunelor Agora, Ambient, Altex, 
Baumax, Bricostore, Carrefour, Flanco, G’Market, 
Internety, Media Galaxy, Metro, OBI, Praktiker și Profi în 
loc să le arunci la gunoi!
     - O baterie poluează 1mp de pământ și 10 L de apă!

- Folosește aparatura din clasa energetică A+/A++, în 
locul echipamentelor mari consumatoare de energie! Cu un 
frigider de clasa economică A++ poți economisi până la 40 
de euro pe an la factura de energie!

- Când trebuie schimbat un bec în casă, cumpără becuri 
economice; chiar dacă sunt puțin mai scumpe, durează mult 
mai mult și consumi de aproximativ 5 ori mai puțină 
electricitate. Astfel faci alte economii la factura de 
energie!



Desesurile sunt preluate din centrele
municipale de colectare, sunt transportate
în condiții de maximă siguranță, apoi sunt
sortate, tratate, iar funcțiile rezultate 
sunt reciclate sau eliminate în mod 
nepoluant pentru mediul înconjurător.
       Pentru că fiecare dintre noi este 
responsabil pentru deșeurile pe care le producem.

Nu putem arunca orice, oriunde, indiferenți la ce lăsăm în 
urmă și la efectele dezastruoase pe care deșeurile le au asupra 
mediului în care trăim. Ne dorim cu toții orașe, străzi, drumuri 
mai bune și mai curate. Este momentul ca fiecare dintre noi să 
facă ceva în acest sens.
       Pentru că fiecare copil are dreptul să respire are curat, să 
se plimbe prin parcuri și păduri curate, să se joace în spații 
îngrijite și să crească într-un mediu sănătos, iar  adulții sunt 
responsabili să asigure aceste condiții.
       Pentru că deșeurile de echipamente electrice și 
electrocasnice pot avea în componenta lor substanțe periculoase 
care, eliberate în aer sau apă au efecte dăunătoare, pe termen 
lung, asupra hranei, a apei pe care o bem sau a aerului pe care îl 
respirăm. 

Și acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care 
este obligatoriu ca reciclarea să devină un obicei, depășind 
stadiul unui subiect de conversație la modă.

Acest proiect a prins viață și în școala noastră, sub 
îndrumarea doamnei profesoare Fota Carmen. Din echipa școlii 
au făcut parte elevii din clasele V-VII, care s-au ocupat cu 
informarea și strângerea materialelor reciclabile atât din școală,             

cât și din afara ei. 
                                     Drept recompensă pentru elevii voluntarii 

s-a acordat un tricou și un batic cu sigla \
RoRec.

Nițu Diana, cls. a VII-a C





Let’s Do It, România! este numele celui mai nou proiect 
al societăţii civile inspirat după celebra campanie “Let’s do it
Estonia!”

Proiectul “Let’s do it Romania!” îşi propune curăţarea 
mormanelor de gunoi din arealele naturale ale ţării, într-o 
singură zi. Mormanele de gunoi care vor fi curăţate în cadrul 
acestei campanii sunt gunoaiele aruncate de către cetăţeni 
(fie ei localnici sau turişti) în areale naturale. 

În mormanele de gunoi nu se includ zonele în care au 
fost transportate deşeuri cu utilaje şi depozitate sistematic 
(acestea fiind gropi de gunoi ilegale). Arealele naturale 
curăţate pot fi atât pe uscat, cât şi pe apă.

Aşa cum au fost organizate acţiunea din Estonia (ţara 
de origine a iniţiativei) în 2008 şi cele din Letonia şi Lituania 
în 2009, acţiunea din România presupune implicarea 
cetăţenilor, a autorităţilor locale, a firmelor private, a 
operatorilor de salubritate, a persoanelor publice şi a mass-
mediei pentru a mobiliza populaţia să iasă în ziua stabilită şi 
să cureţe deşeurile conform planului realizat de către echipă.

Ca obiective pe termen lung, proiectul îşi propune 
responsabilizarea cetăţenilor faţă de mediul înconjurător şi 
colaborarea cu autorităţile pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi a sistemului de amenzi. Va invitam sa 
sustineti aceasta initiativa si sa va implicati si voi in 
ecologizarea Romaniei!

Semnele că românii susţin "Let's Do It, Romania!" sunt 
tot mai multe . "Let`s Do It, România!" este cel mai mare 
proiect de implicare socială organizat până în prezent în 
România, care îşi propune curăţarea mormanelor de gunoi 
generate de oameni în arealele naturale ale ţării, într-o 
singură zi.



În 2012, peste 85 de ţări din întreaga lume vor 
organiza o zi de curăţenie generală, în perioada 24 martie-
25 septembrie. Pe harta mondială, 

România şi-a stabilit ziua de curăţenie naţională în 12 
mai, zi în care vor mai face curăţenie şi Bulgaria, Republica 
Moldova şi Turcia. 

Acţiunea globală de curăţenie este organizată sub 
numele de „Let`s Do It, World!”, fiind iniţiată de 
comunitatea cu acelaşi nume, care cuprinde toate ţările în 
care a fost deja realizat proiectul „Let`s Do It!”

Anul acesta, acţiunea de curăţenie naţională va îmbrăca 
o nouă formă: în fiecare judeţ vor fi propuse şi alese zonele 
în care se va face curăţenie, fiecare locuitor al ţării având 
astfel posibilitatea de a propune şi a vota zona pe care şi-o 
doreşte curată, informează bzb.ro.

Numărul de zone din fiecare judeţ va fi stabilit în 
funcţie de zonele propuse, dar şi de resursele locale. 

În urma etapei de vot, echipa „Let’s Do It, România!” va 
comunica zonele alese în fiecare judeţ pe site-ul proiectului, 
www.letsdoitromania.ro, zone care vor fi curăţate pe 12 mai. 

Întregul regulament al campaniei va fi disponibil în 
curând pe www.letsdoitromania.ro. După Ziua de curăţenie 
naţională, zonele curăţate vor fi monitorizate constant de 
echipele locale „Let’s Do It, România!”.

Savu Alecsandra , cls. a VI-aD
Prof.  Ionescu Monica





În zilele noastre, atât de 
                                        aglomerate, să recunoaștem, nu mai 

avem timp pentru momente de 
                                        relaxare totală, momente în care să 

fim în stare să uităm de orice fel de 
                                        stres sau grijă. Așadar, să mergem 
                                        să vedem o piesă de teatru ni se 

pare de-a dreptul absurd. Dar ne-    
                                        am gândit vreodată că fără astfel 

de mici distracții vom ajunge poate 
la fel de pierduți ca și scrisoarea lui Fănică Tipătescu?
           Această piesă de teatru scrisă de Caragiale prezintă 
cu haz povestea presărată cu peripeții a unor alegeri.
           Intriga piesei este reprezentată de momentul când 
Nae Cațavencu, reprezentantul opoziției, găsește întâmplător 
o scrisoare de dragoste din partea lui Ștefan Tipătescu 
(candidatul adversar) adresată lui Zoe Trahanache, zisă și 
coana Joițica (soția lui Zaharia Trahanache, un bun prieten al 
lui Fănică, alături de care conduce grupul conducerii locale). 

Ca și cum situația nu ar fi fost și așa destul de 
complicată, Cațavencu amenință să publice scrisoarea în cauză 
în ziarul al cărui editor este, dacă Tipătescu nu îl susține în 
alegeri.  Deși, după cum probabil vă imaginați, reacțiile au fost 
inițial unele negative, se hotărăsc să facă așa cum li se cere. 
Surpriza apare atunci când alesul se dovedește a fi, contrar 
așteptărilor, un anume Agamiță Dandanache. 

Într-o încăierare izbucnită la alegeri, Cațavencu 
pierde scrisoarea lui Tipătescu, devenind astfel inofensiv. De 
aici, toată povestea ia tot felul de întorsături care mai de 
care mai neașteptate, astfel încât, în final, scrisoarea este 
găsită de un cetățean anonim și “turmentat” și înapoiată     
posesoarei sale.



Piesa „O scrisoare pierdută” poate fi vizionată poate fi 
vizionată în fiecare săptămână, la Teatrul „Toma Caragiu”, la 
ora 18.30.

Popescu Maria, cls. a VII-a C



ȘȘi luna aceasta, i luna aceasta, șștim sigur ctim sigur că ă nu vom rnu vom răămâne mâne ffăărră ă 
idei la capitolul distracidei la capitolul distracțție! Aie! Așșadar, probabil vadar, probabil v--aațți dat i dat 
seama, seama, îîn luna mai avem, din nou, o largn luna mai avem, din nou, o largă ă varietate de varietate de 
oportunitoportunităățți legate de petrecerea timpului liber.i legate de petrecerea timpului liber.
         Printre acestea se num         Printre acestea se număărrăă, bine, bineîînnțțeles, eles, 
cinematograful, care ne cinematograful, care ne îîncânncânttă ă cu numeroase premiere cu numeroase premiere 
de filme. de filme. 

Cu siguranCu siguranțțăă, cel despre care se vorbe, cel despre care se vorbeșște cel mai te cel mai 
mult este filmul The Avengers (mult este filmul The Avengers (RRăăzbunzbunăătorii), care aduce torii), care aduce 
îîn scenn scenă ă actori precum Gwyneth Paltrow, Scarlett actori precum Gwyneth Paltrow, Scarlett 
Johanson Johanson șși  Robert Downey Jr.i  Robert Downey Jr., gata s, gata să ă salveze lumea. salveze lumea. 
Deasemenea, un film ce meritDeasemenea, un film ce merită ă vvăăzut este Umbre zut este Umbre 
îîntunecate, o comedie fantasticntunecate, o comedie fantastică ă cu vampiri cu vampiri șși moni monșștri tri 
(interpreta(interpretațți de Johnny Depp, Michelle Pfeiffer i de Johnny Depp, Michelle Pfeiffer șși muli mulțți i 
alalțții).ii).
         O alt         O altă ă atracatracțție a lunii sunt concertele: de data ie a lunii sunt concertele: de data 
acesta este vorba de Smiley acesta este vorba de Smiley șși trupa TAXI, care vor i trupa TAXI, care vor 
concerta concerta îîn Bucuren Bucureșști pe 10, respectiv 17 mai.               ti pe 10, respectiv 17 mai.               

Deasemenea, nu rataDeasemenea, nu ratațți lansarea noului album Vama, i lansarea noului album Vama, 
la Sala Palatului din Bucurela Sala Palatului din Bucureșști.ti.

Probabil acum Probabil acum îîncercancercațți si să ă vvă ă hothotăărârâțți la care dintre i la care dintre 
evenimentele de mai sus vreevenimentele de mai sus vrețți cel mai mult si cel mai mult să ă asistaasistațți, dar i, dar 
vvă ă dau un pont: ndau un pont: nu trebuie su trebuie să ă alegealegețți; sunt toate la i; sunt toate la 
dispozidispozițția voastria voastrăă, a, așșa ca căă…… DISTRACDISTRACȚȚIE PLIE PLĂĂCUTCUTĂĂ!!

Popescu Maria, cls.Popescu Maria, cls. a VIIa VII--a Ca C





Have you ever been balked by something?

And when everybody asked you "what's up ,man?“

You obviously said "nothing“

But isn't really nothing ,damn!

I know you're hiding ya feelings

You won't share'em to me,will you?

After all,it's your dealings

Cause life ain't just in blue.

Zamfir Valentin, cls. a VII-a C 



To start something in life 

You gotta be alright

Believe on what you do 

And make'em believe it, too

Just hope that one day

Ev'rything's gonna be okay

Don't change your way of being yourself

Your own behaviour and understand

Think that nothing can obstruct you

Be aware of what you do

But don't be stressed

Stop thinkin' , it has no sense..

Zamfir Valentin, cls. a VII-a C



FacebookFacebook este o este o rerețțeaea social socială ă care permite utilizatorilorcare permite utilizatorilor--
prieteni, familie, colegi sau alte persoane cu interese comune prieteni, familie, colegi sau alte persoane cu interese comune --  
ssă ă îîmpmpăărtartașșeasceascăă experienexperiențțee personale prin diverse instrumente personale prin diverse instrumente 
șșii aplicaaplicațțiiii de comunicare.de comunicare.

Avantaje Avantaje șșii DezavantajeDezavantaje
AvantajeAvantaje::

--UnulUnul dintre cele mai mari avantaje ale dintre cele mai mari avantaje ale FacebookFacebook--uluiului este este 
comunicarea. comunicarea. PoPoțții comunica foarte comunica foarte uușșoror cu persoane de pe toata cu persoane de pe toata 
suprafasuprafațțaa Globului . Globului . DeasemeneaDeasemenea, , cautândcautând potipoti gasigasi profilul unei profilul unei 
persoane dragi, cu care nu ai mai persoane dragi, cu care nu ai mai țținutinut legaturalegatura demult, demult, fofoșștiti
colegi, colegi, fofoșștiti prieteni, vechi prieteni, vechi cunocunoșștintințțee..

--FacebookFacebook iițții oferaofera multe jocuri interactive, jocuri pe care le multe jocuri interactive, jocuri pe care le 
popoțții juca juca onlineonline cu prietenii taicu prietenii tai
--TotTot cu ajutorul cu ajutorul FacebookFacebook--uluiului popoțții promova diverse lucruri pe promova diverse lucruri pe 
care le care le detiidetii, de exemplu , de exemplu blogblog--uriuri, , fanfan--pagepage--uriuri, diverse campanii , diverse campanii 
etc.etc.

--LeLe popoțții dezv dezvăălui lui celorlalcelorlalțții starea ta cu ajutorul statusurilor , starea ta cu ajutorul statusurilor , 
si le si le potipoti îîmcmcăărcarca cu ajutorul cu ajutorul videoclipurilorvideoclipurilor si pozelor tale si pozelor tale 
preferate.preferate.

Dezavantaje:Dezavantaje:
Unul din marile dezavantaje ale Unul din marile dezavantaje ale FacebookFacebook--uluiului este c este că ă poate poate 

crea crea dependendependențțăă. S. S--a dovedit, a dovedit, îîn urma cercetn urma cercetăătorilor unor medici torilor unor medici 
renumirenumițții , ca , ca FacebookFacebook--ulul este foarte d este foarte dăăununăător tor îîn special pentru n special pentru 
adoleadoleșșcencențții. Statul prea mult . Statul prea mult îîn n fafațțaa calculatorului pentru calculatorului pentru aa--șșii
schimba mereu statusul sau pentru schimba mereu statusul sau pentru aa--șșii uploadauploada noi fotografii noi fotografii 
sau pur sau pur șșii simplu doar pentru a comenta pe profilul sau la simplu doar pentru a comenta pe profilul sau la 
fotografiile prietenilor te fotografiile prietenilor te îîndepndepăărteazrtează ă de orice alte de orice alte activitactivităățții,  ,  
cum  ar fi cum  ar fi ieieșșitulitul îîn parc la o plimbare, sau vizionarea unui film cu n parc la o plimbare, sau vizionarea unui film cu 
prietenii la cinema.prietenii la cinema.



Este dEste dăăununăător tor șșii pentru s pentru săănnăătatea ochilor.tatea ochilor.
Statul Statul îîn exces la calculator afecteazn exces la calculator afectează ă grav vederea iar grav vederea iar 

netratarea corespunznetratarea corespunzăător a acestei probleme poate duce la tor a acestei probleme poate duce la 
defecte grave ale vederii.defecte grave ale vederii.

ViruVirușșiiii sunt un alt dezavantaj al acestei sunt un alt dezavantaj al acestei rerețțeleele de  de 
socializare. Dasocializare. Daccă ă se primesc mesaje de genul se primesc mesaje de genul ””DaDațții clickclick pe  pe 
aceastaceastă ă imagine!imagine!”” exist există ă un risc foarte mare sun risc foarte mare să ă vvă ă umpleumplețții
calculatoarele de calculatoarele de viruvirușșii ,dar ,dar șșii s să ă vvă ă pierdepierdețții toate datele toate datele 
salvate salvate șșii mai apoi s mai apoi să ă transmitetransmitețții șșii altor persoane altor persoane onlineonline
aceeaaceeașșii viruvirușșii..

ȘȘtiatiațții c căă....?....?
--...as...asttăăzizi sunt mai sunt mai mulmulțții oameni pe oameni pe FacebookFacebook dec decât ât erau pe erau pe 
PPăământ mânt îîn 1800?n 1800?
--...pâ...pânnăă in  in 2015, nu2015, nummăărul rul dizpozitivelordizpozitivelor din din rerețțeaea se va se va 
dubla?dubla?
--... Un ... Un revolurevoluțționarionar egiptean egiptean șșii--aa botezat botezat fetifetițțaa ,,,,FacebookFacebook’’’’??
--...Facebook...Facebook îîșșii revendic revendică ă 169 de milioane de utilizatori lunar 169 de milioane de utilizatori lunar 
,,îîn SUA?n SUA?
--...un...un hackerhacker a a reureușșitit s să ă spargspargă ă contul de contul de FacebookFacebook al lui al lui 
MarkMark ZuckerbergZuckerberg, fondatorul , fondatorul FacebookFacebook, publicând pozele , publicând pozele 
acestuia pe internet?acestuia pe internet?
ÎÎn doar un minutn doar un minut::
--......îînn doar un minut , mai mult de 204 de milioane de edoar un minut , mai mult de 204 de milioane de e--mailmail--
uri sunt trimise?uri sunt trimise? aproximativ 20 de milioane de fotografii sunt aproximativ 20 de milioane de fotografii sunt 
vizualizate vizualizate șșii îîncncăărcate pe rcate pe FlickrFlickr??
--...cel...cel pupuțținin 6 milioane de pagini de 6 milioane de pagini de FacebookFacebook sunt vizualizate sunt vizualizate 
îîn n îîntreaga lume?ntreaga lume?
--......îîntrntr--unun magazin din Brazilia, toate magazin din Brazilia, toate umeraumerașșeleele pe care stau pe care stau 
diverse haine au integrate dispozitive speciale care numdiverse haine au integrate dispozitive speciale care număărră ă șșii
afiafișșeazaeaza likelike--urileurile, astfel , astfel îîncât ncât cliencliențțiiii îîșșii pot da seama ce   pot da seama ce  
produse sunt la modproduse sunt la modăă??
--...nu...nummăărulrul utilizatorilor utilizatorilor rerețțeleielei sociale sociale FacebookFacebook a ajuns, la  a ajuns, la 
jumjumăătatea lunii noiembrie , tatea lunii noiembrie , îîn România, la aproape 3,85 n România, la aproape 3,85 
milioane de persoane?milioane de persoane?
--......îînn Thailanda , scrierea Thailanda , scrierea șșii publicarea unui post sau status, publicarea unui post sau status, 
care care conconțțineine un mesaj jignitor la adresa monarhiei, se un mesaj jignitor la adresa monarhiei, se 
pedepsepedepseșștete cu cu îînchisoarea de la 3 la 15 ani?nchisoarea de la 3 la 15 ani?



--...dintre...dintre cei 3.847.600 de utilizatori români de cei 3.847.600 de utilizatori români de FacebookFacebook
consemnaconsemnațții, circa o treime (32,6%) se , circa o treime (32,6%) se îîncadreazancadreaza in in 
eeșșantionulantionul de vârsta 18de vârsta 18--24 de ani , iar mai mult de un 24 de ani , iar mai mult de un 
sfert au vârste sfert au vârste îîntre 25 sntre 25 si 3i 34 d4 de ani.e ani. Pe locurile  Pe locurile 
urmurmăătoare se toare se îîncadreazncadrează ă utilizatorii care au utilizatorii care au îîntre 13 ntre 13 șșii 17 17 
ani ani țțsisi cei care se cei care se îîncadreazancadreaza îîn nivelul 35n nivelul 35--44 de ani.?44 de ani.?
--...cei...cei mai mai multimulti utilizatori ai utilizatori ai rerețțeleielei FacebookFacebook, , îîn n 
România, sunt din  România, sunt din  BucureBucureșștiti (1,115 milioane)?(1,115 milioane)?
--...prima...prima fotografie de pe fotografie de pe FacebookFacebook a fost cu o pisic a fost cu o pisicăă??
--... ... îîn Asia existn Asia există ă un telefon oficial numit un telefon oficial numit ““FacebookFacebook
PhonePhone””??
--... Vârsta medie a angaja... Vârsta medie a angajaţţilor ilor FacebookFacebook este de 31 de este de 31 de 
ani?ani?
--... 1 din 5 ... 1 din 5 divordivorțțuriuri se produc din cauza se produc din cauza FacebookFacebook--uluiului??
--...media...media general generală ă de prieteni a unui utilizator este de de prieteni a unui utilizator este de 
130 de persoane?130 de persoane?
--...97% dintre români au auzit de ...97% dintre români au auzit de FacebookFacebook??
--...un...un utilizator rom utilizator român ân de internet acceseazde internet accesează ă FacebookFacebook 20  20 
de zile pe lunde zile pe lună ă ??
--...butonul...butonul ,,,,LikeLike’’’’ ss--a numit a numit iniinițțialial ,,Awesome,,Awesome’’’’??
--…… Peste  Peste 350 de 350 de milioane de oameni sufermilioane de oameni suferă ă de  de  
"dependen"dependenţţă ă de de FacebookFacebook"?"?
--...studen...studențțiiii cu profil de cu profil de FacebookFacebook au note mai mici au note mai mici decatdecat  
cei fcei făărrăă??
--…… BurgerBurger KingKing a dat a dat burgeriburgeri gratuigratuiţţi celor care renuni celor care renunţţau la au la 
prieteni pe prieteni pe FacebookFacebook

La La îînceputul anului 2009, nceputul anului 2009, BurgerBurger KingKing a avut o a avut o 
campanie de publicitate utilizând aplicacampanie de publicitate utilizând aplicaţţiile de pe siteiile de pe site--ul de ul de 
socializare. Campania, socializare. Campania, intitulatintitulată ă ''TheThe WhopperWhopper Sacrifice' Sacrifice' 
(sacrificiul (sacrificiul WhopperWhopper--uluiului -- burgerulburgerul reprezentativ al reprezentativ al 
lanlanţţului de fast ului de fast foodfood, n., n.r.) r.) le dle dăădea ocazia utilizatorilor sdea ocazia utilizatorilor să ă 
şşteargteargă ă 10 prieteni de pe contul lor 10 prieteni de pe contul lor şşi astfel primeau i astfel primeau îîn n 
schimb câte un schimb câte un WhopperWhopper. Peste 250.000 de "prieteni" au . Peste 250.000 de "prieteni" au 
fost sacrificafost sacrificaţţi i îîn timpul campaniei.?n timpul campaniei.?
--…… FacebookFacebook valoreaz valorează ă peste 100 de miliarde de dolari.?peste 100 de miliarde de dolari.?



--... ... FacebookFacebook valoreaz valorează ă mai mult decât cea mai mare mai mult decât cea mai mare 
companie de companie de comercomerțț onlineonline, Amazon?, Amazon?
-- Num Număărul utilizatorilor activi care acceseazrul utilizatorilor activi care accesează ă sitesite--ul ul 
lunar a crescut, de la 680 de milioane anul trecut la 901 lunar a crescut, de la 680 de milioane anul trecut la 901 
milioane anul acesta?milioane anul acesta?
--... Nu... Nummăărul utilizatorilor activi care acceseazrul utilizatorilor activi care accesează ă sitesite--ul ul 
zilnic szilnic s--a ma măărit, de la 372 de milioane anul trecut la 526 rit, de la 372 de milioane anul trecut la 526 
de milioane anul acesta?de milioane anul acesta?
--…… Lunar,  Lunar, 488 de 488 de milioane de persoane intrmilioane de persoane intră ă pe pe FacebookFacebook
de pe telefonul mobil?de pe telefonul mobil?
--...300 de milioane de poze sunt ...300 de milioane de poze sunt îîncncăărcate pe site rcate pe site îîn n 
fiecare zi?fiecare zi?
--……3, 2 miliarde de 3, 2 miliarde de likelike--uriuri şşi comentarii sunt postate i comentarii sunt postate îîn n 
fiecare zi?fiecare zi?
--FacebookFacebook are are îîn prezent 3 539 de angajan prezent 3 539 de angajaţţi?i?

NeacNeacșșuu Andreea, Andreea, StanciuStanciu Diana, Diana, clscls. a VIII. a VIII--a Aa A
Prof. Prof. MusgociuMusgociu CristinaCristina



Precum se vedePrecum se vede,, lumea a fost fascinat lumea a fost fascinată ă de de „„rrăău" u" doar pentru doar pentru 
ccă ă acesta leacesta le--a fost interzisa fost interzis șșii diferite diferite concepconcepțțiiii despredespre vampirivampiri
șșii demoni au luat demoni au luat nanașșteretere. . 

DeDe--a lungul secolului al XIXa lungul secolului al XIX--lea vampirii au fost lea vampirii au fost „„descoperitidescoperiti" " 
de de catrecatre scriitori europeni. scriitori europeni. SheridanSheridan le le FanuFanu creazacreaza personajul personajul 
contesei contesei CarmillaCarmilla KarnsteinKarnstein, care se , care se imbaiaimbaia in in sangelesangele victimelor sale. victimelor sale. 

A urmat, A urmat, bineintelesbineinteles faimoasa faimoasa creatiecreatie a lui Bran a lui Bran StokerStoker ( de ( de 
unde si numele castelului, Bran )  unde si numele castelului, Bran )  „„DraculaDracula", o carte ce a adus ", o carte ce a adus 
atentiaatentia intregiiintregii lumi asupra lumi asupra RomanieiRomaniei sisi mai ales a Transilvaniei, ca mai ales a Transilvaniei, ca 
loc blestemat, ca loc al loc blestemat, ca loc al intunericuluiintunericului unde strigoiiunde strigoii sisi upariiuparii sunt sunt 
gazduitigazduiti ..

Si ca tot am adus vorbaSi ca tot am adus vorba, legenda castelului Bran a luat , legenda castelului Bran a luat nasterenastere
in in 1897, 1897, candcand Bran Bran StokerStoker a scris o povestire terifianta despre a scris o povestire terifianta despre 
Contele Contele DraculaDracula. La un secol si ceva . La un secol si ceva dupadupa, , incainca sunt oameni care sunt oameni care 
cred in ea. Chiar si cred in ea. Chiar si cercetatoriicercetatorii incearcaincearca sa afle sa afle adevaruladevarul despre despre 
DraculaDracula. . TotiToti incearcaincearca sa elucideze misterul: a fost sau nu un vampir sa elucideze misterul: a fost sau nu un vampir 
in Transilvania? Cate dintre aceste povesti extraordinare sunt in Transilvania? Cate dintre aceste povesti extraordinare sunt 
legende si care sunt legende si care sunt adevarateadevarate??

IataIata aici legenda despre aici legenda despre DraculaDracula: Povestea lui : Povestea lui StokerStoker este este 
bazata pe viata lui Vlad bazata pe viata lui Vlad TepesTepes, un , un conducatorconducator despre care spunea ca despre care spunea ca 
era venerat de romani pentru ca a era venerat de romani pentru ca a tinuttinut piept Imperiului Otoman. piept Imperiului Otoman. 
Cunoscut ca unul dintre cei mai Cunoscut ca unul dintre cei mai crancenicranceni dusmanidusmani ai turcilor, Vlad a ai turcilor, Vlad a 
inceputinceput organizarea statului si impunerea legii prin aplicarea pedepseiorganizarea statului si impunerea legii prin aplicarea pedepsei
cu moartea si prin tragerea in teapa a tuturor celor ce erau cu moartea si prin tragerea in teapa a tuturor celor ce erau 
consideraticonsiderati inamici: inamici: hotiihotii, , preotiipreotii vicleni, vicleni, cersetoriicersetorii, , tradatoriitradatorii, , 
uzurpatorii.uzurpatorii.

De fapt, el sDe fapt, el s--a luptat cu oricine a luptat cu oricine incercaincerca sasa--l l inlocuiascainlocuiasca pe pe 
tron, iar istoricii ltron, iar istoricii l--au poreclit Vlad au poreclit Vlad TepesTepes, in timp ce oamenii spun , in timp ce oamenii spun 
ca era Contele ca era Contele DraculaDracula. Aceasta porecla i s. Aceasta porecla i s--ar fi tras de la faptul ar fi tras de la faptul 
ca ca obisnuiaobisnuia sa se semneze cu numele sa se semneze cu numele tatalutatalu sau Dracul.sau Dracul.

CCastelulastelul DraculaDracula a fost construit la marginea a fost construit la marginea trecatoriitrecatorii Bran Bran --
este atestat documentar pentru prima data intreste atestat documentar pentru prima data intr--o scrisoare din anul o scrisoare din anul 
1377 semnata de 1377 semnata de catrecatre regele ungar Ludovic I D regele ungar Ludovic I D AnjouAnjou, din care , din care 
reiese ca acesta acorda locuitorilor reiese ca acesta acorda locuitorilor BrasovuluiBrasovului catevacateva privilegii. privilegii. 
Declarat muzeu din 1947, castelul Declarat muzeu din 1947, castelul reprezintareprezinta, in zilele noastre, o , in zilele noastre, o 
atractieatractie pentru pentru oaspetiioaspetii de pretutindeni ce vor sa ia parte la legenda de pretutindeni ce vor sa ia parte la legenda 

Contelui Contelui DraculaDracula..



Un alt mit despre vampiri vine dintrUn alt mit despre vampiri vine dintr--o morga din o morga din 
Constanta, unde Dumitru Constanta, unde Dumitru MihutaMihuta, colonel in rezerva, , colonel in rezerva, 
vorbestevorbeste despre o despre o experientaexperienta pe care a pe care a traittrait--oo candvacandva pe pe 
pielea lui. pielea lui. 

Se Se intamplaintampla in urma cu 20 de ani. O in urma cu 20 de ani. O vanatoarevanatoare de de 
vampiri avea sa ii schimbe viata pentru totdeauna. Totul se vampiri avea sa ii schimbe viata pentru totdeauna. Totul se 
leagaleaga de povestea unui anume Pavel de povestea unui anume Pavel ValcuValcu, un , un barbatbarbat la la 
vreo 50 de ani. In 1986 a fost prins in flagrant, in timp vreo 50 de ani. In 1986 a fost prins in flagrant, in timp 
ce spinteca mai multe cadavre pentru a le bea ce spinteca mai multe cadavre pentru a le bea sangelesangele. . 

Oamenii legii, Oamenii legii, militienimilitieni pe atunci, au pe atunci, au inceputinceput
cercetarilecercetarile dupadupa ce au primit o sesizare de la morga din ce au primit o sesizare de la morga din 
Constanta. Cadavrul unui Constanta. Cadavrul unui tanartanar care murise electrocutat care murise electrocutat 
fusese fusese intepatintepat in inima.in inima.

BarbatulBarbatul a fost a fost inchisinchis pe viata intrpe viata intr--un ospiciu, dar un ospiciu, dar 
patru ani mai patru ani mai tarziutarziu, a , a reusitreusit sa evadeze. Nimeni nu sa evadeze. Nimeni nu stiestie
cum a cum a reusitreusit. Parca s. Parca s--a evaporat. a evaporat. 

Medicii ospiciului sMedicii ospiciului s--au ferit sa declare au ferit sa declare disparitiadisparitia lui lui 
asaasa ca de atunci, se spune ca ca de atunci, se spune ca barbatulbarbatul, care ar fi de fapt , care ar fi de fapt 
un vampir, un vampir, bantuiebantuie si acum liber printre oameni.si acum liber printre oameni.

Unii cred ca nu este Unii cred ca nu este decatdecat un mit. un mit. AltiiAltii sunt sunt convinsiconvinsi ca ca 
astfel de creaturi exista, mai ales cei care au astfel de creaturi exista, mai ales cei care au traittrait
asemenea asemenea experienteexperiente..

Nimeni nu poate Nimeni nu poate șștiitii c cât ât de adevde adevăăratrată ă este povestea este povestea 
vampirului dispvampirului dispăărut rut îîn urmn urmă ă cu 20cu 20 de ani de ani. A. Au ru răămas doar mas doar 
câcâțțivaiva martori, oameni care au participat la v martori, oameni care au participat la vâânnăătoare.toare.

Ion Diana, Ion Diana, clscls. a VII. a VII--a Ca C



Vara anului acesta ne întâmpină cu niște trenduri 
simpatice și pline de culore și optimism. Așadar, să 
transformăm propria garderobă într-un pretext de a ne 
înveseli și de a ne face ziua mai bună! 

Sezonul acesta, mai 
totul se rezumă la culoare. 
Vedetele acestei veri sunt 

culorile tari (fucsia, 
turcoaz, galben canar, 
roșu), care completează de 
minune culorile pastel sau 
nuanțele neutre. Astfel, 

                                                    putem adăuga de exemplu, 
                                                    o pată de culoare unor 

pantaloni piersicii și unui  
top alb, simplu purtând o                                                   

jachetă corai sau un bolero 
bleumarin.          
          Pentru petrecerile de 
seară, cea mai în vogă tendință 
sunt materialele strălucitoare,
din mătase cu luciu elegant, cu
sclipici sau cu paiete în culori
intense, cum ar fi roșul închis
sau movul. O idee interesantă 
este combinarea acestora  cu 
diverse piese din denim (un 
material care nu lipsește niciodată din tendințele oricărui 
sezon) și bijuterii lungi, strălucitoare, deasemenea la modă. 



În vara aceasta se dă verde la imprimeuri. De toate 
culorile, dimensiunile, formele și aplicate pe orice fel de 
piese vestimentare. De la dungi orizonatale navy sau 
colorate până la delicatele imprimeuri florale, toate au fost 
sursă de inspirație pentru designeri pentru colecțiile 
sezonului cald din anul 2012.
   
Să ne bucurăm ,
în concluzie, de
frumusețea perioadei
în care ne aflăm și să
lăsăm hainele pe acre
le purtăm să exprime
aceste lucruri!

Popescu Maria, cls. a VII-a C





O dramă despre box, plasată într-un viitor apropiat, în
care roboţi de o tonă cu aspect umanoid luptă pentru
distracţia oamenilor. 

Jackman va interpreta un fost luptator care trebuie sa
supravietuiasca intr-o lume in care boxul intre oameni devine
un sport ilegal, pentru ca este prea violent. Noii gladiatori
sunt roboti care au calitati umane. 

El va descoperi un robot care pare sa castige mereu, 
iar acest lucru il face sa aiba sperante pentru a iesi
invingator in luptele dintre ro-boti. 

El va descoperi de asemenea ca este tatal unui copil de 
13 ani, cu care va relua legatura in timp ce robotul sau
luptator isi face drum spre a deveni numarul 1.

Radu Sorin Ionut cls a-VIII-a



StiaiStiai ca ca pestepeste 500 de 500 de meteoritimeteoriti lovesclovesc PamantulPamantul in in 
fiecarefiecare an? an? 

StiaiStiai ca in ca in SpatiuSpatiu nunu existaexista sunetsunet? ? 
StiaiStiai ca ca singurulsingurul continent continent undeunde nunu existaexista vulcanivulcani

activiactivi esteeste Australia? Australia? 
StiaiStiai ca 8% ca 8% dintredintre oameniioamenii de de pepe PlanetaPlaneta au un au un 

degetdeget in plus? in plus? 
StiaiStiai ca ca dacadaca vreivrei sasa pronuntipronunti alfabetulalfabetul farafara sasa--titi

mistimisti buzelebuzele sausau limbalimba toatetoate litereleliterele vorvor sunasuna la la felfel? ? 
StiaiStiai ca ca buretiiburetii pot pot retineretine maimai multamulta apaapa recerece

decatdecat apaapa caldacalda? ? 
StiaiStiai ca ca elefantiielefantii suntsunt singurelesingurele mamiferemamifere din din lumelume

care care nunu pot pot sasa sarasara? ? 
StiaiStiai ca un ca un sarutsarut care care dureazadureaza 1 1 minutminut ardearde 26 de 26 de 

caloriicalorii? ? 
StiaiStiai ca in ca in mediemedie un un omom doarmedoarme aproximativaproximativ 25 de 25 de 

aniani intrintr--oo viataviata? ? 
StiaiStiai ca un mar ca un mar verdeverde are un are un efectefect de 2 de 2 oriori maimai

puternicputernic decatdecat o o canacana de de cafeacafea dimineatadimineata? ? 

RaduRadu SorinSorin clscls a VIIIa VIII--a Ea E
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