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DDa, aa, așșa e, a venit vara... De când o aa e, a venit vara... De când o așșteptam! Toamnteptam! Toamna o vedem ca pe o a o vedem ca pe o 

plplăăcere care tocmai necere care tocmai ne--a fost furata fost furatăă, iarna ca pe o minune , iarna ca pe o minune îîndepndepăărtatrtat ă ă șși i 

aproape irealaproape irealăă, prim, prim ăăvara ne gândim numai vara ne gândim numai șși numai la ea, iar acum, i numai la ea, iar acum, îîn n 

sfârsfârșșit... Tot anul de ait... Tot anul de așșteptteptăări ri șși vise are i vise are îîn sfârn sfârșșit o finalitate.it o finalitate.

ÎÎ n principal, ne gândim la planuri, idei care mai de care mai ingn principal, ne gândim la planuri, idei care mai de care mai ingenioase enioase 

șși, i, îîn special, greu de realizat, cu care sn special, greu de realizat, cu care să ă ne ocupne ocupăăm timpul pe care vara nim timpul pe care vara ni--l l 

pune la dispozipune la dispozițție. De la excursii ie. De la excursii șși ci căăllăătorii torii îîn locuri exotice la tot felul de n locuri exotice la tot felul de 

alte nebunii care ne trec prin minte, un lucru cert este calte nebunii care ne trec prin minte, un lucru cert este căă, , îîn prima fazn prima fazăă, , 

niciodatniciodată ă nu ne mulnu ne mulțțumim cu ideea unei simple ieumim cu ideea unei simple ieșșiri la mall sau la film. iri la mall sau la film. 

Pentru cPentru că ă vacanvacanțța de vara de vară ă este MARE, ne facem planuri pe meste MARE, ne facem planuri pe măăsursurăă, adic, adică ă 

MM ĂĂREREȚȚE.E.



         Trebuie s         Trebuie să ă recunoarecunoașștem ctem căă, cel pu, cel puțțin pentru noi, copiii, vara se in pentru noi, copiii, vara se 
rezumrezumă ă la vacanla vacanțțăă. . ÎÎ nsnsă ă existexistă ă șși momente, rare cei momente, rare ce--i drept, i drept, îîn care n care 
evadevadăăm din nebunia planificm din nebunia planificăărilor de toate felurile rilor de toate felurile șși coborâi coborâm cu m cu 
picioarele pe ppicioarele pe păământ, gândindumânt, gândindu--ne pune puțțin la ceea ce lin la ceea ce lăăssăăm m îîn urmn urmăă..

ȘȘi prin asta mi prin asta mă ă refer la interesantul an refer la interesantul an șșcolar pe care lcolar pe care l--am parcurs am parcurs 
șși care ne oferi care ne oferă ă acum, acum, îîn prag de vacann prag de vacanțțăă, o mul, o mulțțime de amintiri ime de amintiri 
frumoase. Acest an frumoase. Acest an șșcolar a fost unul destul de deosebit, din multe colar a fost unul destul de deosebit, din multe 
puncte de vedere. puncte de vedere. 
         S         Să ă îîncepem, spre exemplu, cu numeroasele concursuri ncepem, spre exemplu, cu numeroasele concursuri șși olimpiade i olimpiade 
la care elevii la care elevii șșcolii noastre au participat colii noastre au participat șși obi obțținut rezultate inut rezultate 
impresionante, atât la nivel judeimpresionante, atât la nivel județțean, cât ean, cât șși la nivel nai la nivel națțional. ional. 

De asemenea, anul a fost De asemenea, anul a fost „„ condimentatcondimentat””  cu activit cu activităățți precum i precum 
““ SSăăptptăămâna altfelmâna altfel”” șși i „„ Proiectul T.I.M.EProiectul T.I.M.E ”” , care nu numai c, care nu numai că ă nene--au scos au scos 
din rutindin rutin ăă, dar au constituit , dar au constituit șși modaliti modalităățți foarte interesante de a i foarte interesante de a îînvnvăățța a 
surprinzsurprinz ăător de multe.tor de multe.



          C          Când ând ne gânne gândim la toate acestea, rememordim la toate acestea, rememorăăm momente speciale ce m momente speciale ce 

ne fac sne fac să ă credem ccredem că ă pâpânnă ă șși i îîn timpul mult an timpul mult a șșteptatei vacanteptatei vacanțțe de vare de vară ă ne ne 

va fi, din când va fi, din când îîn când, dor de n când, dor de șșcoalcoalăă..

Cu siguranCu siguranțțăă, gânduri diferite , gânduri diferite șși variate ne umplu mintea i variate ne umplu mintea îîn aceste n aceste 

zile, nelzile, nelăăsândusându--ne sne să ă ne concentrne concentrăăm sau sm sau să ă rr ăămânem seriomânem serioșși. Ne gândim i. Ne gândim 

cu tocu toțții cu nerii cu nerăăbdare bdare șși entuziasm la momentul i entuziasm la momentul îîn care doamna n care doamna 

directoare va suna din clopodirectoare va suna din clopoțțel el șși va anuni va anunțța venirea vacana venirea vacanțței ei șși li lăăssăăm m 

acest gând acest gând ssă ă ne distragne distragă ă din viadin viațța de zi cu zi a de zi cu zi șși si să ă ne ne îînvnvăăluie cu cluie cu căăldurldur ăă. . 

De altfel, e De altfel, e șși normal...i normal...

Doar a venit vara!Doar a venit vara!

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



1 Iunie 1 Iunie -- Ziua Nationala A CopiluluiZiua Nationala A Copilului

ZZ iua copiluluiiua copilului a fost mena fost mențționationată ă prima datprima dată ă lala GenevaGenevalala ConferinConferințța Mondiala Mondială ă 

pentru Protejarea pentru Protejarea șși Buni Bunăăstarea Copiilorstarea Copiilor îîn augustn august19251925, la care 54 de reprezentan, la care 54 de reprezentanțți i 

din diferitedin diferite țțăăriri , au adoptat, au adoptatDeclaraDeclarațția pentru Protecia pentru Protecțția Copiluluia Copilulu i. i. 

                    Aceasta se s                    Aceasta se săărbrb ăătoretoreșște te îîn multe n multe țțăărti, dar pe date diferite. rti, dar pe date diferite. ÎÎ n Român România, Ziua nia, Ziua 

             copilului se s             copilului se săărbrb ăătoretoreșște pe data de 1 lunie. te pe data de 1 lunie. ÎÎ n  Argentina  Se sn  Argentina  Se săărbrb ăătoretoreșște te îîn  a doua n  a doua 

             duminic             duminică ă din luna August, din luna August, îîn Japonia pe 5 Mai, iar n Japonia pe 5 Mai, iar îîn Ungaria n Ungaria îîn ultimqa duminicn ultimqa duminic ăă

a lunii mai. a lunii mai. 

ÎÎ n Republica Moldova, Bulgaria n Republica Moldova, Bulgaria șși Polonia Ziua Copilului se si Polonia Ziua Copilului se săărbrb ăătoretoreșște , ca te , ca șșII

îîn România, pe data de 1 iunie.n România, pe data de 1 iunie.



ÎÎ n Român România, copiii sunt foarte rnia, copiii sunt foarte răăsfsfăățțaațți de 1 iunie. Primesc cadouri, merg i de 1 iunie. Primesc cadouri, merg îîn n 

excursii excursii șși se afla i se afla îîn centrul atenn centrul atențției, ceea ce la place foarte mult.iei, ceea ce la place foarte mult.

        De asemenea, pe data de         De asemenea, pe data de 1 i1 iunie sunie s--au nau năăscut  foarte multe personalitscut  foarte multe personalităățți: i: 

Nicolae Milescu SpNicolae Milescu Spăătarul, Mircea Ctarul, Mircea C ăărtrt ăărescu rescu șși Marilyn Monroe, acestea fiind i Marilyn Monroe, acestea fiind 

cele mai importante.cele mai importante.

BoBoșștiog Maria, cls. a VIItiog Maria, cls. a VII --a Ca C



DDe ziua copiilor doamnele e ziua copiilor doamnele 

profesoare de limba româprofesoare de limba românnă ă 
Grozea Cristina, de chimie, Grozea Cristina, de chimie, 
Enache Maria Enache Maria şşi de fizici de fizicăă, , 
Fota Carmen au organizat o Fota Carmen au organizat o 
excursie excursie îîn capitala n capitala ţţăării rii 
noastre Bucurenoastre Bucureşşti, la care au ti, la care au 
participat clasele a Vparticipat clasele a V--a si a a si a 
VIIVII --a C pentru a vizita unele a C pentru a vizita unele 
dintre cele mai frumoase dintre cele mai frumoase 
obiective turistice: obiective turistice: MM ăănnăăstirea stirea 
ŢŢigigăăneneşşti, Muzeul Antipa, ti, Muzeul Antipa, 
Muzeul Tehnic, Observatorul Muzeul Tehnic, Observatorul 
Astronomic Astronomic şşi Parcul Carol I.i Parcul Carol I.



Primul obiectiv vizitat a fost Primul obiectiv vizitat a fost 

MM ăănnăăstirea stirea ŢŢigigăăneneşşti. Eti. Este vestitste vestită ă prin prin 

frumusefrumuseţţea sa.   ea sa.   

Aceasta este aAceasta este aşşezatezată ă îîntrntr --un cadru un cadru 

mirific de ape mirific de ape șși pi păăduri, o adevduri, o adevăăratrat ă ă 

oazoază ă spiritualspiritual ă ă a sufletului omenesc.a sufletului omenesc.





UrmUrm ăătoarea etaptoarea etapăă, Muzeul , Muzeul 

Antipa. Este unul dintre cele mai Antipa. Este unul dintre cele mai 

fascinante locuri oferite de fascinante locuri oferite de 

BucureBucureşşti. ti. 

     O vizit     O vizită ă la acest muzeu te ajutla acest muzeu te ajută ă 

ssă ă observi,  sobservi,  să ă îînnţţelegi mai bine elegi mai bine 

lumea lumea îînconjurnconjur ăătoare toare şşi si să ă afli afli 

lucruri uimitoare. lucruri uimitoare. 





DupDupă ă aceastaceastă ă vizitvizit ă ă minunatminunatăă, ne, ne--am am îîndreptat spre ndreptat spre 

parcul Carol I pentru a ne relaxa parcul Carol I pentru a ne relaxa şşi pentru a ne juca. Cu i pentru a ne juca. Cu 

ocazia zilei copilului  socazia zilei copilului  s--a organizat o parada organizat o paradăă, iar oamenii ne, iar oamenii ne--

au oferit baloane au oferit baloane șși reviste.i reviste. Aceast Această ă plimbare neplimbare ne--a prins foarte a prins foarte 

bine pentru cbine pentru că ă am vam văăzut locuri noi pe care nu le mai vizitasem zut locuri noi pe care nu le mai vizitasem 

pâpânnă ă atunci.atunci.





        Urm        Urmăătorul popas a fost la Muzeul Tehnic. torul popas a fost la Muzeul Tehnic. 

        Acest muzeu ne dezv        Acest muzeu ne dezvăăluie marile invenluie marile invenţţii tehnologice ale trecutului. ii tehnologice ale trecutului. Ne aratNe arată ă 

istoricul mecanicii istoricul mecanicii şşi multe altele.i multe altele. Printre exponate se remarc Printre exponate se remarcă ă mamaşşini ini şşi aparate i aparate îîn n 

stare de funcstare de funcţţionare. Cu ionare. Cu ppăărere de rrere de răău, pu, păărr ăăsim acest muzeu interesant sim acest muzeu interesant şşi ne i ne 

continucontinuăăm drumul spre Observatorul Astronomic.m drumul spre Observatorul Astronomic.





La Observatorul Astronomic am aflat informaLa Observatorul Astronomic am aflat informaţţii despre marele necunoscut, ii despre marele necunoscut, 

universul. Am universul. Am vvăăzut unul dintre cel mai vechi zut unul dintre cel mai vechi şşi mai mare telescop din România. i mai mare telescop din România. 

La plecarea din BucureLa plecarea din Bucureşşti, neti, ne--am oprit la Bam oprit la Băăneasa ca sneasa ca să ă ne plimbne plimbăăm .m .





Eu am fost impresionatEu am fost impresionată  ă  de Muzeul Antipa deoarece o vizitde Muzeul Antipa deoarece o vizită ă la acest la acest 

muzeu muzeu îînseamnnseamnă ă o fascinanto fascinantă ă ccăăllăătorie torie îîn lumea animalelor. n lumea animalelor. ÎÎ n acelan acelaşşi timp este o i timp este o 

ineditinedită ă ccăăllăătorie torie îîntre vechi ntre vechi şşi tehnologia moderni tehnologia modernăă, care te ajut, care te ajută ă ssă ă îîntelegi ntelegi şşi si să ă 

pretuiepretuieşşti lumea.ti lumea.

Pascu Raluca, cls.a VPascu Raluca, cls.a V--a Ca C

Prof. coord. Grozea CristinaProf. coord. Grozea Cristina





1 1 iunieiunie 2012 2012 

ziuaziua copiluluicopilului

Cu Cu ocaziaocaziazileizilei de 1 de 1 Iunie, doamna dirigintIunie, doamna dirigintăă, prof., prof. ŞŞtefan tefan 

Florentina, a mers Florentina, a mers îîmpreunmpreună ă cu noi scu noi să ă vizionvizionăăm un film m un film îîn format n format 

3D la cinematograful Patria,  film numit 3D la cinematograful Patria,  film numit „„ PiraPiraţţii, o bandii, o bandă ă de de 

neisprneisprăăviviţţii ”” . . 

Ce alt mod mai bun de a sCe alt mod mai bun de a săărbrb ăători copiltori copil ăăria decât de a visa ria decât de a visa 

îîmpreunmpreună ă la un film.la un film.



ÎÎ n acest film, personajul principal este  Cn acest film, personajul principal este  Căăpitanul pitanul 
Pirat care are un singur vis: acela de aPirat care are un singur vis: acela de a--şşi i îînvinge rivalii, pe nvinge rivalii, pe 
BlackBlack BellamyBellamy şşi i CutlassCutlassLizLiz îîn competin competiţţia ce are drept ia ce are drept 
recompensrecompensă ă atribuirea titlului de Piratul Anului. atribuirea titlului de Piratul Anului. 

Pentru aPentru a--şşi atinge scopul, i atinge scopul, îîmpreunmpreună ă cu echipajul scu echipajul săău u 
de pierdede pierde--varvară ă şşi neispri neisprăăviviţţi, el ridici, el ridică ă pânzele pânzele şşi pornei porneşşte pe te pe 
mare. Aventura mare. Aventura îîi va purta pe eroii noi va purta pe eroii noşştri de pe linitri de pe lini şştita tita şşi i 
exotica insulexotica insulă ă BloodBlood IslandIsland p pâânnă ă pe strpe străăzile zile îînvnvăăluite luite îîn n 
ceaceaţţă ă ale Londrei din epoca victorianale Londrei din epoca victorianăă, unde vor fi nevoi, unde vor fi nevoiţţi i 
ss--o o îînfrunte de diabolica reginnfrunte de diabolica reginăă, care ur, care urăăşşte pirate piraţţii. ii. 

Pe drum, se Pe drum, se îîmprietenesc cu tâmprietenesc cu tânnăărul om de rul om de şştiintiin ţţă ă 
CharlesCharles DarwinDarwin , care , care îîi avertizeazi avertizează ă asupra unui mare asupra unui mare 
pericol care pericol care îîi pândei pândeşşte. te. CCăăllăătoria este lungtoria este lungă ă şşi plini plin ă ă de de 
primejdii, dar primejdii, dar şşi de ceea ce pirai de ceea ce piraţţii ii îîndrndr ăăgesc cel mai mult: gesc cel mai mult: 
aventura.aventura.



A fost o zi deosebitA fost o zi deosebită ă îîn care am descoperit vizionarea filmelor n care am descoperit vizionarea filmelor îîn format 3D,n format 3D,

simsimţţinduindu--ne cu tone cu toţţii minunat ii minunat şşi amuzândui amuzându--ne de peripene de peripeţţiile piraiile pira ţţilor. ilor. 

Pentru toate acestea Pentru toate acestea îîi muli mul ţţumim doamnei diriginte umim doamnei diriginte şşi speri sperăăm ca m ca şşi anul viitor i anul viitor 

ssă ă meargmeargă ă îîmpreunmpreună ă cu noi scu noi să ă vizionvizionăăm o noum o nouă ă premierpremierăă..

SavuSavuAAlecsandralecsandra, , clscls. a VI. a VI--a D       a D       

Prof. Prof. IonescuIonescuMonicaMonica



Parada Eco

Parada Eco a avut loc într-o vineri,laşcoala noastra,Sfânta Vineri. Toţi  

elevii au fost îmbracaţi numai in costume ecologice ,cum ar fi: rochii din hârtie
 creponată, rochii şi fuste din reviste şi ziare, unii elevi şi-au croit costume din 

cartoane, cum ar fi Bianca de la 6 C si se numeau "roboteii eco". Eu şi colega 

mea de clasa , Daria am fost foarte impresionate de acele costume. 
Colegii si colegele noastre au venit să ne sprijine cu aplauze, pentru că 

aveam mari emoţii. După ce ne-am admirat între noi costumele , a început 

concursul. Baieţii de la clasa a 7-a au pus muzica ,iar noi am defilat, pe rand,
prin fa ţa juriului.

Juriul era format de către 2 copii din fiecare clasa care participa la 

concurs. La capătul aşa-zisului podium, erau mai multe doamne profesoare care 
ne admirau costumele ECO şi originalitatea lor.



Prezentatoarea a fost Mihaela Prezentatoarea a fost Mihaela 
de la a 6de la a 6--a a C.DoamnaC.Doamna noastr noastră ă 
dirigintdirigint ăă,,StStăănescunescuAlina,Alina, nene--a dat a dat 
o energie pozitivo energie pozitivă ă şşi cu zâmbetul i cu zâmbetul 
dânsei dânsei cald ,necald ,ne--a ajutat sa ajutat să ă scscăăppăămm
pânapâna şşi dei de ultimileultimile emoemoţţii pe careii pe care
le mai aveam.le mai aveam.

La sfârLa sfârşşit am dansat peit am dansat pe
melodii foarte frumoase,melodii foarte frumoase,îîmprunmprun ăă
cu doamnele profesoare. cu doamnele profesoare. SorinaSorina dede

la a 6la a 6--a A a câa A a câşştigat concursul la clasa a 6 tigat concursul la clasa a 6 --aa şşi a 7i a 7--a.Ea a.Ea a avut un costum foarte a avut un costum foarte 
frumos , format din o fustfrumos , format din o fustă ă creata din ziare pliate , un tricou din hârtie creata din ziare pliate , un tricou din hârtie albalbă ă şşi i 
floricele ffloricele făăcute din ziare, iar pe cap a avut o pcute din ziare, iar pe cap a avut o păăllăărie din carton. Arie din carton. Altlt ă ă fatfată ă de la clasa de la clasa 
a 7a 7--a a avut o rochie fa a avut o rochie făăcutcută ă din din hartiehartie  creponat creponatăă,care avea o floricic,care avea o floricicăă..

ToToţţi concureni concurenţţii au avut costumeii au avut costume
foarte frumoase , dar se pare cfoarte frumoase , dar se pare că ă SorinaSorina
a avut rochia cea mai frumoasa avut rochia cea mai frumoasăă. Eu . Eu 
şşi Daria am luat meni Daria am luat menţţiune , dar nu iune , dar nu 
nene--am supam supăărat,deoarece am avut o zirat,deoarece am avut o zi

 superb superbăă..
Parada a fost minunata si toataParada a fost minunata si toata

lumea  slumea  s--a distrat!!!!a distrat!!!!
ViuleViuleţţ DenisaDenisaclasa a 6clasa a 6--a Ea E
Prof. Prof. coordcoord. . PorojanPorojan AlinaAlina





Ce e de vCe e de văăzut luna asta!zut luna asta!

                 De c                 De câte âte motive avem nevoie ca smotive avem nevoie ca să ă ne distrne distrăăm? De unul singur: m? De unul singur: acela cacela că ă a venita venit
          vara, iar vremea superb          vara, iar vremea superbă ă șși timpul liber de care dispunem i timpul liber de care dispunem îîn vacann vacanțță ă ne sunt aliane sunt aliațți i șși i 
          tovar          tovarăășși de distraci de distracțție!ie!

O distracO distracțție potrivitie potrivit ă ă pentru toate anotimpurile este cinematograful, iar vara pentru toate anotimpurile este cinematograful, iar vara 
          aceasta,  inclusiv luna iunie, debordeaz          aceasta,  inclusiv luna iunie, debordează ă de filme noi. de filme noi. 

Unul dintre ele, foarte potrivit pentru sezonulUnul dintre ele, foarte potrivit pentru sezonul cald, este Madagascar 3, o cald, este Madagascar 3, o 
continuare a animacontinuare a animațției iei îîndrndr ăăgitgită ă șși de copii i de copii șși de aduli de adulțți. Deasemenea, un alt film i. Deasemenea, un alt film 
despre care se vorbedespre care se vorbeșște foarte mult este Snow White and the Huntsman, bazat pete foarte mult este Snow White and the Huntsman, bazat pe

         povestea Albei         povestea Albei--caca--ZZăăpada. pada. 
VeVețți putea recunoai putea recunoașște te îîn film chipuri ale unor actori celebri, cum ar fi Charlizen film chipuri ale unor actori celebri, cum ar fi Charlize

         Theron          Theron (regina), (regina), Chris Hemsworth (vâChris Hemsworth (vânnăătorul) torul) șși Kristen Stewart (i Kristen Stewart (AlbAlb ăă--caca--ZZăăpada).pada).
Cu siguranCu siguranțțăă, vara aceasta poate fi denumit, vara aceasta poate fi denumită ă vara concertelor, vara concertelor, îîntrucât nume  ntrucât nume  

mari ale muzicii românemari ale muzicii româneșști ti șși internai interna țționale vor oferi spectacole de neuitat. Printre    ionale vor oferi spectacole de neuitat. Printre    
         acestea  se num         acestea  se număărr ă ă trupa rock Linkin Park (6 iunie, Romexpo Bucuretrupa rock Linkin Park (6 iunie, Romexpo Bucureșști), formati), forma țția     ia     

Iris (22 iunie, PiaIris (22 iunie, Piațța Constitua Constituțției, Bucureiei, Bucureșști) ti) șși Julio Iglesias (30 iunie, Zone Arena, i Julio Iglesias (30 iunie, Zone Arena, 
BucureBucureșști). ti). 

Acestea sunt suficiente motive ca nici luna aceAcestea sunt suficiente motive ca nici luna aceasta sasta să ă nu stnu stăăm m îîn casn casă ă șși si să ă 
         profit         profităăm de varm de varăă!!

Popescu Maria, cls. a VIIPopescu Maria, cls. a VII--a C a C 





-Daca iti dau drumul intr-o
incapere in care este foarte
frig, unde te asezi ca sa-ti fie 
mai cald?

Blonda:
- In colt, normal, acolo sunt

intodeauna 90 de.. grade! 

Un invatator se apuca de pescuit. 
Ajuns la rau arunca undita si dupa 4 
ore de asteptare, reuseste sa prinda
un pestisor. Suparat ii scoate
carligul din gura si il arunca in apa
spunandu-i:

- Maine sa vii la mine cu parintii ! 

Intra un preot intr-un restaurant 
si se aseaza la masa.Cheama
ospatarul si ii spune:
-Fiule,s-a lasat sec de carne.As
vrea 300 gr de balena!
Chelnarul perplex:
-N-avem parinte!
-Casalot aveti?
-Nu,parinte.
-Rechin aveti?
- Nu,parinte.
-Atunci adu-mi o costita afumata
si Dumnezeu mi-e martor ca am 
vrut sa mananc peste. 

Cum se joaca toti
copiii din ziua de azi
"de-a v-ati
ascunselea"?
Se pun toti pe invisible 
si unu ii cauta in lista. 

Examen la politie
- Ce capitala are Marea Britanie?
Liniste. O voce din spate:
- Dar ne-ati spus sa invatam capitale de 
tari, nu de mari! 

Un tip a fost tras pe dreapta pentru
viteza excesiva. Politistul spune, pe
un ton ironic:
- De cat timp te asteptam!
- Am venit cat am putut de repede! 

Sotul spune sotiei:
- As vrea sa ma duc unde nu am mai fost
niciodata si sa fac ceva ce nu am mai facut
niciodata!
Sotia ii raspunde:
- Du-te in bucatarie si spala vasele! 

I: De ce se culca
ardelenii pe camp?

R: Ca sa se cultive!

La extemporal:
-Sper Andrei ca de data asta
nu te mai prind copiind.
-Si eu sper. 

Se intalnesc pe carare
elefantul si dinozaurul.
- Ti-a dat Noe add ? 
intreaba elefantul.
- Nu! - spune
dinozaurul contrariat.
- Naspa! 
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