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GÂNDURI DE ÎNCEPUT 

Suntem o echipă fantastică formată dintr-un grup de copii inimoşi şi un adult care crede în ei 

şi în visurile lor! 

Suntem dornici să arătăm şi altora care sunt unele dintre preocupările noastre din timpul 

liber, aşa că am pus la cale să realizăm o revista a clasei! 

Suntem mereu în cautarea de noi informaţii, de aceea vrem să vă arătăm şi vouă cum 

învăţăm  ! 

Suntem nerăbdători să vă prezentăm o pagină de educaţie, aşa cum o vedem noi, pe înţelesul 

copiilor! 

Staţi aproape! 

Prof. înv.primar, Crăciun Nicoleta Roxana 

 

Cine suntem noi? 

                                                                                      

Alessia sunt eu şi îmi place să 

dansez şi să fac gimnastică. 

Eu sunt Olivia şi îmi place 

mult să desenez. 
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Eu sunt Victor şi îmi place să joc 

fotbal. 

Eu sunt Iulia si imi place 

matematica. 

Sunt Mihai şi ador pastele cu 

brânză. 

Patrick este numele meu şi 

îmi plac maşinile Tesla. 

Sunt Antonia şi îmi place 

mult să înot. 

Eu sunt Iulia şi îmi place 

foarte mult culoarea galben. 

Ma numesc Matei şi îmi place 

să joc baschet. 

Sunt Iustin şi iubesc 

avioanele. 
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Sunt Erika şi îmi place să 

desenez şi să fac gimnastică. 

Eu sunt Nicholas şi îmi place 

să fac lego. 

Sunt Dragos şi îmi place 

baschetul. 

Eu sunt Andrei şi îmi place să 

mă joc UNO. 

Natalia e numele meu şi îmi 

place să cânt la pian. 

Sunt Mete şi îmi plac jocurile 

video. 

Sunt Alex şi îmi place să 

desenez. 
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InspiraŢi Şi creativi 

TOAMNA 

                          de Matei Chivu 

Într-o zi de toamnă,după ce şi-a făcut temele, Andrei a ieşit afară ca să se joace. El şi-a 

dat seama că nu mai este la fel de cald cum era astă vară.Frunzele copacilor au început să se 

îngălbenească, unele chiar au căzut. Pe cer se aud sunetele pe care le fac păsările călătoare în 

drumul lor spre ţările calde. 

Zilele devin tot mai scurte, iar nopţile tot mai lungi. Spre seară s-a lăsat frigul. Andrei  

s-a întâlnit în parc cu prietenii lui. 

- Eu am fost la bunicii mei şi am cules struguri, apoi am făcut must, zice Ovidiu. Am 

cules multe fructe din livadă. Am făcut cu bunica şi mama dulceaţă şi gem. 

- Şi eu am fost plecat la ţară, spuse Mihai. Am ajutat bunicii să adune legumele din 

grădină. A fost plăcut şi interesant. Bunicii s-au bucurat că ne-am văzut şi am ajutat şi 

noi la strânsul roadelor. 

S-au mai adunat şi alţi copii şi au jucat fotbal. A fost o după- amiază plăcută. Copiii s-au 

bucurat de ultimele zile însorite de toamnă. 

- La revedere, copii! Ne vedem mâine la şcoala ! 

- La revedere!au răspuns copiii în cor. 

 

BISCUITELE DELICIOS 

de Olivia Racoviţă 
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CUM A FOST CREATÃ TOAMNA 

de  Dragoş Chivu 

 

Într-o zi frumoasă de vară, Zâna Vară s-a gândit că trebuie să mai existe un anotimp între 

vara şi iarnă,astfel încât oamenii să nu treacă de la august la decembrie direct. Aşa ca se 

adresează ceorlalte două: 

- Zână Primăvară, Zână Iarnă, de ce nu inventăm o altă zână care să sosească după 

mine? 

- Da! Să inventăm una care să aducă nici cald , nici frig,să semene cu Primăvara, dar 

mai rece, dar sa aducă şi căderea frunzelor din copaci. 

- Aşa am fi un număr par de zâne, iar mie îmi plac numerele pare.Am o idee cum putem 

să o inventăm: luăm răcirea şi ploile de la tine, iar de la mine puţină căldură. Iarna să îi 

dea căderea frunzelor. 

Celelalte anotimpuri erau confuze acum pentru că ele nu ştiau cum se inventează 

anotimpurile.Pe Zâna Primăvară a creat-o mama anotimpurilor, iar pe celelalte imediat după.  

- Dacă sunteţi confuze, vedeţi că este un apparat de creat zâne în camera mamei 

anotimpurilor. Acolo trebuie să adaugi cel puţin trei simboluri si zâna e gata. 

- Aaaaaaaaaaaaaaaa! se mirară în cor cele două. 

 

 

TOAMNA 

              de Patrick Jula 

Pe-o frunză arămie 

A venit toamna târzie 

Păsările-a alungat 

Norii mari s-au adunat. 

Plouă pe câmpia toată 

Şi toamna este bogată 

Nuci, alune şi  legume, 

Fructe proaspete şi bune. 

 

Pătlăgele şi dovleci 

Cămara-i plină de dulceţi 

Gem, zacuscă,murături 

Ah,toamnă, ce de comori! 
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ACROSTIHURI 

                TOAMNA 

                      de Mihai Munteanu 

oamna e frumoasă  

preţuim! 

vem grijă de ea! 

inunată! 

u ne batem joc! 

cum e perfecta! 

 

 

HALLOWEEN 

              de  Alessia Badescu 

 

alloween-ul e super 

lessia vrea dulciuri. 

a casele oamenilor sunt decoraţiuni. 

iliecii zboară. 

acadea e amară. 

e are happy. 

nergie de Halloween. 

 fantastic. 

e simtim minunat! 
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haiku 

Dragi copii,  

  Sunt Mihai Munteanu si vreau sa va spun cate ceva despre HAIKU.Aceasta  este o formă 

foarte scurtă de poezie japoneză compusa doar din  trei versuri. Nu are ritm și rimă, iar punctuația 

nu este necesară, fiind alegerea poetului dacă vrea să folosească semnele de punctuație. Haiku este o 

creație despre natură și emoții care vorbește despre un singur moment, un animal, o picătură de apă, 

o rază de soare, despre lumină, despre orice  ar putea fi acel ceva care face sufletul să vibreze. 

Acestea sunt creatiile mele! Lectura placuta! 

PISICUTA 

Uite o minge, 

Pisicuța o linge, 

Si pe ea ninge. 

 

FLOAREA 

Uite o floare , 

Ea e fermacătoare, 

Și stă sub soare. 

 

MAREA 

Am văzut marea, 

Marea 

fermecătoarea, 

Cu multa apă. 

 

LITERELE 

Pe acest caiet, 

Sunt scrise literele, 

Corect și frumos. 
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ASTRONAUTUL 

Astronautul, 

Călătorește mult, 

Cu echipament. 

 

 

 

 

GÂŞTELE 

Pe lac sunt gâște, 

Acestea înoată mult, 

Și sunt vesele. 

 

FRUCTELE 

Sunt la magazin, 

Cumpăr mere și 

pere, 

Apoi le mănânc. 

 

GHIOZDANUL 

Am un ghiozdănel, 

Colorat și ordonat, 

Are manual. 

 

PADUREA 

Într-o pădure, 

Erau niște copăcei, 

Foarte frumușei. 
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NOI SI PASIUNILE NOASTRE 

 

*Eu sunt Victor Staicu  si pasiunea mea este fotbalul. Fotbalul a apărut in China, in urma cu 

2000 de ani și a devenit cel mai popular sport din lume. Tocmai de aceea este numit “sportul 

rege”. Am descoperit acest joc minunat la vârsta de 5 ani și de atunci ma antrenez ori de câte 

ori am ocazia. Iubesc fotbalul deoarece este un sport de echipa, pe care îl pot juca in aer liber 

împreuna cu prietenii mei. Jucătorul meu preferat este Kylian Mbappe de la PSG. Visul meu 

este sa ajung un portar renumit și sa am șansa de a apăra câteva mingi ale lui Mbappe. Dar 

pana acolo este un drum lung și ar trebui sa ma antrenez din ce in ce mai mult. Nimic nu este 

imposibil dacă îți dorești cu adevărat! 
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*Eu sunt Alessia Badescu și pasiunea mea este dansul! Am descoperit că-mi place dansul la 

grădiniță. Sunt mai multe feluri de dans, dar mie îmi place street dance-ul. Am fost și la 

balet, dar e mai greu, așa că am zis să încerc și alt fel de dans. Dansul poate să fie greu, dar 

pentru mine e ușor. Unele mișcări sunt mai complicate,dar altele foarte simple. Unde fac eu 

dansul (la școală) mă înțeleg cu profesorul. Colegilor din clasă nu prea le place dansul. Dar 

eu sunt pasionată de dans și asta contează! 

                                             

 

*Eu sunt Antonia Dobre.Hobby-ul meu este inotul! Mie imi place inotul deoarece imi place 

si apa foarte mult.Pasiunea aceasta a inceput de cand aveam 5/6 ani. Acest sport este foarte 

important deoarece te ajuta sa ai coloana vertebrala dreapta.  

Inotul, ca si alte sporturi,  te ajuta sa slabesti. Este una dintre cele mai bune modalități de a 

combate obezitatea infantilă. Atunci când nu are cauze patologice, obezitatea la copii are 

drept cauze lipsa de mișcare și o alimentație necorespunzătoare. Din fericire, un copil 

familiarizat cu înotul are șanse mari să ajungă un copil îndrăgostit de apă și de mișcare, în 

general.Stiind sa inoti iti poti salva viata intr-o buna zi! 

 

Copiii care practica inot se vor transforma în copii care au încredere în ei și în talentele lor, 

sunt mai competitivi și se simt mai bine cu propria persoană. 

Inotul este o formă de exercițiu care folosește toți mușchii corpului. Din acest motiv, copii 

familiarizați cu bazinul de înot au o structură fizică puternică și armonioasă. Mai mult de 

atât, o astfel de activitate contribuie simțitor la dezvoltarea și întreținerea cardiacă și 

pulmonară.Îmbunătățește considerabil somnul. 

Poate crește pofta de mâncare. Așa cum spuneam mai sus, un astfel de exercițiu 

implică toți mușchii corpului. De asemenea, mișcările specifice sportului implică un consum 
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mare de energie și, prin urmare, pofta de mâncare  ar putea crește considerabil, în special la 

finalul cursului. 

Beneficiile emoţionale pe care le presupune înotul sunt foarte importante, mai ales în 

condiţiile în care şi din punct de vedere psihic copilul se află în dezvoltare. Înotul poate 

îmbunătăţi starea emoţională, contribuie la scăderea anxietăţiii şi este un factor major în 

privinţa creşterii încrederii în sine. Acest lucru este dat de faptul că cel mic învaţă să înoate, 

îşi depăşeşte frica de apă şi câştigă în plus abilităţi de supravieţuitor. Mai mult, înotul poate 

ajuta copilul să socializeze şi să-şi formeze un grup nou de prieteni printre copiii care merg 

la bazin. 

Un copil care practică regulat cel puțin un tip de exercițiu fizic are o șansă în plus de 

succes în viață. 

Orice copil implicat si dedicat ar putea sa devina un profesionist, sa faca performanta, 

ca multi alti copii. 

Astfel poti castiga medalii, trofee si diplome! 

 

                                 

 

*Numele meu este Iustin Dragusanu si, daca ma cunosti, stii ca imi plac foarte mult 

avioanele.

In seara de 6 octombrie 2021, mama mea mi-a dat o veste excelenta. In ziua urmatoare urma 

sa aterizeze pe aeroportul din Otopeni cel mai mare avion din lume, ANTONOV AN-225. 

Acest avion are 6 motoare, anvergura aripilor este cat doua terenuri de fotbal si poate transporta 

pana la 250 TONE. 

 In ziua urmatoare era joi, asa ca aveam scoala. Am plecat pe la ora 12:30 in loc de ora 

16:30 ca sa vad avionul care ateriza la ora 15:00. Eu credeam ca ateriza la 14:00. In fine, m-

am dus la un punct pe care l-am gasit pe GOOGLE ca sa vad avionul de aproape, peste mine, 

aliniat spre pista de aterizare, care era mai puternica si nu se rupea de la greutatea avionului si 

a incarcaturii lui. 
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 Am ajuns la punctul stabilit. Nu era nimeni. Am observat ca am ajuns prea devreme. 

Ne-am uitat pe o aplicatie numita FlightRadar24 unde se vad toate avioanele si unele elicoptere 

din lume. Avionul era deasupra Ungariei. Mai avea 1-2 ore pana in Bucuresti. Aveam emotii 

destul de mari. Rand pe rand, au mai venit si alti oameni. Ceilalti oameni s-au dus intr-un alt 

loc mai aproape de pista. 

 L-am vazut! Era ca un vultur cu aripile lasate un pic in jos de la greutatea lor. Se apropia 

incet si lin. De cand l-am vazut a durat cam 5 minute pana a trecut pe deasupra mea. Era imens! 

Nu puteam sa cred. Aveam cel mai mare avion din lume deasupra mea! L-am filmat cu 

telefonul si tableta. Avionul se indeparta si se indeparta pana cand nu l-am mai vazut si a 

aterizat cu putin zgomot. Ne-am dus la aeroport si am gasit un drum pe langa pista cu 

ANTONOVUL si am ajuns la gard langa el. Era pe partea cealalta a pistei si i se deschise 

botul in sus. Era foarte mare si frumos! 

   

INTERVIU 

1. Iustin, de cand iti plac tie avioanele? 

 Iustin: Mie imi plac avioanele cam de la 6-7 ani. Imi plac pentru ca arata misto, sunt 

mari si grele.  

2. Ce avioane iti plac cel mai mult? 

Iustin: Cel mai mult imi plac avioanele SAAB 2000, Boeing 737 si Antonov AN 225. 

Imi plac in general mai mult avioanele comerciale. 

3.Urmaresti stiri despre avioane? 

Iustin: Ma uit la Air Crash Investigations pe National Geographic. 

Imi place sa vad in ce fel se prabusesc avioanele si de ce se prabusesc. Am facut si 

doua filmulete in iMovie cu prabusiri. 

4.Poti sa imi descrii o prabusire? 

Iustin: Cand un avion Boeing 777 Asiana Airlines venea la aterizare in San Francisco, 

pilotii nu si-au dat seama decat prea tarziu ca erau prea jos. Pentru ca avionul avea 
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multe sisteme de siguranta au fost avertizati si au ridicat de mansa (volan). Era prea 

tarziu, s-au lovit cu spatele de inceputul pistei, au alunecat, aproape ca s-a rasturnat si 

s-a oprit. Din fericire nu a explodat si o parte din pasageri, cei din fata, au supravietuit.   

5.Cand vei fi mare, vrei sa te faci pilot?  

Iustin: Nu, as vrea sa devin controlor de trafic aerian. Stiu destul de multe companii 

aeriene si pot sa le recunosc. 

6.De ce aptitudini are nevoie un controlor de zbor ca sa faca o treaba buna? 

Iustin: Trebuie sa calculezi foarte repede, sa gandesc unde sunt avioanele daca e ceata 

si-mi raspund pilotii la unele intrebari, sa vorbesc repede, clar si in engleza. 

7.Ai zburat vreodata cu avionul? In ce aeroporturi ai fost si ce avioane ai vazut? 

Iustin: Da, am zburat de multe ori, de vreo 10 ori. Am fost in aeroportul din Otopeni, 

cel din Londra, in Brussel, in San Francisco, in Vancouver, in Hawaii, in Thesaloniki, 

in Kefalonia, in Treviso si in Sibiu. Am vazut multe tipuri de avioane, de la companii 

aeriene diferite: Tarom, Ryanair, Wizz Air, Blue Air, Lufthansa, KLM, DHL, Turkish 

Airlines, Swiss, Austrian Airlines, Aegean Airlines, Olimpic Airlines, British Airways 

si Emirates. In SUA am vazut American Airlines, United Airlines, Hawaiian Airlines, 

Air Canada si West Jet. 

8.Ce aeroporturi ai mai vrea sa vizitezi in lume? 

Iustin: As vrea sa vizitez aeroportul din Munchen, Hamburg (acolo aterizeaza Airbus 

Beluga), Amsterdam, St. Martin in America Centrala unde avioanele aterizeaza peste 

plaja.   
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*Numele meu este Nicholas Rotaru. Pasionat de matematică, de pian, de jocuri pe Ps4 și 

de călătorii. Cam așa m-ar caracteriza cei care mă știu. Și îmi place și limba engleză.  

 

Nici nu vorbeam bine, cred că aveam deja vreo 3 ani, când parinții mei mi-au cumparat 

primul set de tobe. Ca un toboșar experimentat am ridicat bețele deasupra capului, am bătut din 

ele de trei ori și abia apoi am început să cânt. Așa am simțit. Am simțit pur și simplu muzica. 

Apoi, când avem doar 5 ani am mers la primul curs de pian. Notele muzicale de pe partitură mi 

se păreau niște puncte negre din care nu întelegeam nimic. Și apoi…am început să le pricep și o 

altă lume minunată s-a deschis în viața mea. După doar două luni de pian am participat la primul 

meu concurs. Doamne, ce emotii am mai avut! Parcă nici nu îmi venea să mă urc pe scenă. Dar 

mi-am învins teama și am cântat un minunat “ Jingle bells!”. Primul concurs, primul premiu. Și 

apoi au urmat altele. Până acum, în 4 ani, am participat la multe concursuri și am câștigat și 

multe premii, trofee, diplome. 
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Dar cel mai interesant mi se pare când pot să combin muzica cu matematica. Pentru că 

muzica este o matematică a sufletului. Îmi place să analizez partiturile, să știu câți de Do, de Re 

se află pe fiecare portativ.  

Pentru că eu ador matematica. Studiez matamatică japoneză, adică Kumon. Sunt cel mai 

bun din centrul meu de pregătire. Sunt foarte rapid la calcule. La ultimul examen de nivel am 

rezolvat 80 de înmulțiri și împărțiri în 17 minute. Și problemele îmi plac, pentru că îmi place să 

găsesc soluții. 

Dar matematica înseamnă și geometrie. Și mie îmi place să constuiesc. Din Lego, din 

magneți, din orice. Creez orașe întregi și tot felul de mașinării. Unele chiar funcționeză. Pe unele 

le fac doar pentru că mă relaxează. 

Acum mi-aș dori să devin gamer, dar părinții mi-au spus că as putea să devin inginer. Și 

pentru asta știu că trebuie să muncesc dar, cu niște prieteni de nădejne, Pianul și Matematica, cu 

siguranță voi reuși. 
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RECOMANDARI DE LECTURA 

Eu sunt Erika Szasz , imi place sa citesc si vreau sa va povestesc putin despre o carte care 

mi-a placut. 

 

Cartea de azi, pe care vreau sa o 

prezint si s-o recomand, se numeste 

“George si miraculosul sau 

medicament”, scrisa de Roald Dahl. 

      Personajul cartii este George, un 

baietel de 9 ani. Intr-o zi ramane 

singur acasa cu bunica lui, o 

zgripturoaica, care nu zambeste si nu 

se joaca niciodata cu el. Asa ca se 

hotaraste sa-si transforme bunica, intr-

o doamna blanda si distractiva, 

inventand un medicament miraculos. 

     Oare a reusit?? 

Va las pe voi sa aflati ce ingrediente a 

folosit George si ce se va intampla cu 

bunica, descoperiti toata aventura 

citind aceasta minunata si amuzanta 

carte. 

Autorul Roal Dalh, unul dintre cei mai 

renumiti scriitori de success pentru 

copii a fost numit cel mai citit scriitor 

pe plan international.  

De acelasi autor:  

Charlie si fabrica de ciocolata 

Charlie si Marele Ascensor de  Sticla 

Danny, campionul lumii 

Domnul Fox, vulpoiul fantastic 

James si pisica uriasa  

Marele Urias Prietenos 

Matilda,   Vrajitoarele 
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EXPERIMENTE DE FACUT ACASA 

Ma numesc Iulia Jinga si vreau sa va arat doua experimente pe care le puteti face si voi, in 

siguranta, acasa. 

Tricou foarte “natural” 

Pentru a realiza un tricou unic, puteți folosi 

tehnica vopsirii în culori pe bază de plante. 

Aveți nevoie de : 

• un tricou alb 

• o sfeclă roșie  

Mod de preparare: 

1. Tăiați sfecla roșie în bucăți mari. 

2. Puneți bucățile de sfeclă în apă, la 

fiert. 

3. După ce apa devine colorată, 

introduceți tricoul pentru câteva 

minute. 

Sfat: După ce ați colorat tricoul, clătiți-l 

bine și lasați-l să se usuce. 
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Dansul culorilor 

Un experiment minunat ce merită încercat! 

Aveți nevoie de: 

- dropsuri multicolore 

- o farfurie plată 

- apă  

Mod de lucru: 

1. Așezați dropsurile în mijlocul farfuriei formând un cerc. 

2. Turnați apa în centrul farfuriei, nu foarte multă. 

3. Așteptați puțin până când culorile de pe dropsuri se vor dizolva și vor migra spre 

centrul farfuriei. 

Sfat: Folositi apă călduță pentru a scurta timpul de dizolvare. 

                                

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

VREM SA FIM SANATOSI 

 

                       Sunt Dragos Chivu si vreau sa va vorbesc putin despre importanta legumelor 

in viata oamenilor. 

 Legumele trebuie să aibă un rol în nutriția noastră zilnică .Este foarte important să 

consumăm legume proaspete .Legumele au cele mai puține calori și carbohidrați, dar în 

nutrienți sunt cele mai bogate . Ele conțin clorofilă( substanța secretată de plante ,cu ajutorul 

căreia plantele transformă lumina în substanțe folositoare ) ,vitamine ,minerale care previn 

dezvoltarea microocranismelor ,astfel diminuează toxinele acide. Legumele contin aproape 

toate elementele nutritive de care are nevoie organismul în fiecare zi. 

Trei cele mai importante legume: 

 MORCOVII-sunt o sursă bogată de vitamina A si toată lumea știe cât de importanti sunt ei 

pentru vedere .Această legumă este foarte sănătoasă si pentru că primele elemente nutritive 

esențiale pe care le conține  se numără vitamin B ,vitamina C ,vitamina K ,potasiu ,magneziu 

si acid folic. 

ARDEIUL GRAS-este recomandat pentru mentinerea unei inimi sănătoase .Indiferent de soi 

ardeiul gras contin fibre ,potasiu și vitaminele A ,B ,C și K . 

ȚELINA-scade concentrația hormonilor (o substanță creată de corp care ajută la creșterea 

organismului iar în exces crează stres în sânge)cauzatori de stres în  sănge.Deasemeni ,scade 

nivelul colesterolului până la 14%. 
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RETETE SANATOASE PE PLACUL TUTUROR 

*Eu sunt Matei Chivu si una dintre pasiunile mele este gătitul.  Cum am fost provocat 

zilele acestea să fac cea mai bună salată de toamnă, m-am documentat ceva timp și ieri m-am 

pus pe treabă.. 

Am mers la piață și am ales cele mai frumoase legume de toamnă – o vânătă, un 

dovlecel subțirel, doi ardei colorați frumos, câteva frunzulițe de mentă din grădină. Am mai 

adăugat 100 de grame de brânză de capră, o pișcătură de semințe de chimen, ulei de măsline 

cărat de părinți tocmai din Grecia, câteva semințe  de pin din același loc și o lingură de oțet 

balsamic.  Cam așa arătau înainte  ca eu și tatăl meu să ne apucăm de treabă: 

 

Primul pas și cel mai periculos – felierea vinetei și a dovleacului...i-am lăsat pe adulți să se 

ocupe de partea asta... 

Eu am făcut doar ce era mai important – am adăugat peste legume o țâră de ulei de măsline, 

câteva semințe de chimen, puțină sare și puțin piper. 
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După aceea totul a ajuns pe grătar. Aici am avut parte și de ceva ajutor (binevenit de altfel.)

 

Legumele s-au perpelit 2 minute pe o parte și alte două minute pe cealaltă și la final arătau 

cam așa: 

                                     

Am adăugat brânza de capră și semințele de pin, fripte 5 minute în prealabil într-o tigaie,  

după care am amestecat bine într-un borcan uleiul de măsline, oțetul balsamic și un strop de 

miere (ceva nou față de rețeta originală) pentru un dressing delicios. Am împrăștiat 

dressingul cu mărinimie peste toate legumele, am amestecat, iar rezultatul a fost uimitor.. 
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Cel putin pentru unii... 

..  

 

 

 

 

 

 

Pentru rețeta (cu siguranță) celei mai bune 

salate de toamnă va trebui să ne urmăriți în 

numărul următor al revistei noastre. 

 

 

POFTA BUNA!

 

*Bine ati venit in bucataria mea! Eu sunt Natalia Moisan .Vă propun două rețete de 

toamnă foarte usoare și delicioase pe care le putem prepara din fructele și legumele specifice 

acestui anotimp. 

După cum bine știm, fructele și legumele ne ajută să ne întărim imuninatatea înainte de 

venirea iernii, să fim mai puternici și energici! 

LEGUME LA WOK CU MOZZARELLA 

Ingrediente: 

- O conopidă mică 

- Jumatate de vânătă 

- Doi ardei grași 

- Jumătate de țelină 

- Trei căței de usturoi 

- Mozzarella rasă 

- Sare 
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- Piper 

- Oregano 

Mod de preparare: 

Spălam bine legumele. Rupem conopida în 

buchețele mici, iar celelalte legume le 

tăiem atent, în fâșii subțiri. Punem puțin 

ulei la încins în tigaie și adăugăm 

legumele. Apoi punem sare, piper și 

oregano după gust. Amestecăm legumele 

cu o lingură de lemn și le lăsam să se 

rumenească. La final adugăm mozzarella și 

oprim focul. Poftă bună! 
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MERE LA CUPTOR 

Ingrediente: 

- Mere  

- Gem  

- Nuci 

- Stafide 

Mod de preparare: 

Spălăm merele și le curățăm de sâmburi cu 

un dispozitiv special. Merele trebuie să 

rămână întregi, cu o gaură în mijloc de pe 

o parte pe alta. Apoi se asează merele într-

o tavă și le umplem cu gemul ales. În gaura 

fiecărui mar, peste gem, presărăm nuci și 

stafide. Încălzim cuptorul la 200 de grade 

și băgăm tava cu mere în cuptor. Le lăsăm 

aproximativ jumătate de oră până se 

înmoaie și lasă zeamă. Apoi le scoatem din 

cuptor. Poftă bună! 
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Gastronomie româneascÃ 

 Sunt Iulia Ispas si vreau să vă vorbesc putin despre doua feluri de mancare apreciate 

in Romania. 

Sunt foarte multe feluri de mâncare, unele mai bune, altele mai puţin bune. Pregătirea unora 

necesită mai multă muncă, a altora mai puţin efort. 

Sarmalele sunt un fel culinar traditional. Sunt făcute din carne tocata amestecată cu orez şi 

multe altele. Se învelesc în foi de varză, sub formă de rulouri. In România, acest preparate se 

serveşte cu mămăligă sau smântână.  

Un alt produs este Dobrogeana, o plăcintă delicioasă cu brânză dulce sau sărată. Unii sunt de 

părere că trebuie servită de Anul Nou. 
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 CURIOZITÃŢI DIN NATURÃ                            

*Eu sunt Patrick  Jula  si vă prezint 

câteva informaţii interesante despre lup. 

 

Lupul,a cărui denumire științifică 

este Canis lupus, (Linne, 1821), este inclus 

din punct de vedere sistematic în 

familia Canidae (Canide), alături 

de câine, vulpe, șacal și enot. 

Lupii sunt de mai multe feluri:Lupi 

cenusii,Lupi rosii ,Lupi artici sau siberieni  

  Lup cenusiu    Lup rosu         Lup arctic 

 
Este un animal robust și suplu, lung de 

până la aprox. 1,5 m, la care se adaugă o 

coadă de până la cca 0,8 m. Masa este 

variabilă, de obicei între 30 și 50 kg, dar 

depășind în unele cazuri 70 kg.Blana este 

de o culoare brun-cenușie cu variații 

multiple. 

Alimentația și dentiția sunt tipice pentru un 

carnivor. Deși la nevoie este și omnivor, 

putând supraviețui și cu fructe sau alte 

vegetale - consumând chiar și scoarță de 

copac -, lupul preferă totuși carnea putand 

consuma pana la 10 kilograme la o 

masa.Pot sta cateva zile fara mancare in 

cautarea ei . 

Performanțele fizice ale lupilor sunt cel 

puțin impresionante. În căutarea hranei ei 

pot parcurge peste 100 km într-o singură 

noapte. Viteza de alergare a lupului poate 

depăși 60 km/oră. Simțurile sale sunt 

extraordinare. Nu doar mirosul este 

deosebit de fin, dar și auzul și văzul, lupul 

putând vâna foarte bine atât noaptea - 

timpul său preferat de vânătoare - cât și 

ziua sau în perioadele de amurg și 

dimineață. Are o mare rezistență la durere 

și un mare curaj în luptă. Dar, mai mult 

decât performanțele fizice, lupul are și o 

inteligență deosebită. La vânătoare 

folosește felurite tactici, de la strategia de 

învăluire pe flancuri a prăzii la mânarea 

treptată către zone închise. De multe ori 

izbutește să observe și să ocolească 

capcanele puse pentru el 

Traiesc in haite(aglomeratii de 8-15 

animale) au un conducator al haitei 

denumit si Alfa. 

Lupii isi aleg un singur partener pentru 

intreaga viata. 

Haita de lupi 

 

"Primii trei lupi sunt cei mai slabi si 

bolnavi. Ei imprima ritmul de mers intregii 

haite. Daca ar fi invers, ei ar ramane in 

urma si vor pieri. In caz de ambuscada, ei 

sunt primii sacrificati. Mergand in fata, 

acestia batatoresc poteca prin zapada, 

pentru a economisi puterile celor din urma 

lor. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Canidae
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%25C3%25A2ine
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vulpe
https://ro.wikipedia.org/wiki/%25C8%2598acal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Enot
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Sunt urmati de cinci lupi puternici care 

formeaza avangarda, iar in mijloc se afla 

averea haitei - 11 lupoaice. Apoi, alti cinci 

lupi care formeaza ariergarda. 

Si ultimul, aproape izolate de haita, este 

conducatorul. El trebuie sa-si vada toata 

haita, pentru a o controla, dirija, coordona 

si a da comenzile necesare. 

ALTE CURIOZITATI 

 

*Eu sunt Andrei Ungureanu si m-am 

gândit să vă prezint ceva curiozităţi din 

natură. 

Coarnele rinocerilor nu se opresc din 

crestere. Cornele rinocerilor sunt facute din 

cheratina, la fel ca parul si ughiile tale. 

 
 

Unii lupi au coama. E o vulpe? E un 

lup? Nu, este lupul cu coama: cel mai 

mare caine salbatic din America de Sud. 

Lupul cu coama e foarte inalt, datorita 

picioarelor lui foarte lungi. 

 Aproape toata blana lui e roscata, ca 

a unei vulpi. Cand se simte in pericol, 

blana lunga si neagra de pe ceafa lui se 

ridica. 

 
 

Lenesii nu sunt cele mai somnoroase 

animale. Lenesul are reputatia (este 

recunoscut) ca doarme mult, de aceea si-a 

capatat si numele! Lenesul doarme 20 de 

ore pe zi, dar  ursul coala din Australia 

doarme 22 ore! 

 
 

 

. Elefantii, hipopotamii si rinocerii nu pot 

sari. Aceste animale nu au glezne destul de 

flexibile pentru a le propulsa (a le impinge) 

greutatea in aer. 

 

 
 

Caprele sar de pe stanci. Caprele de 

munte sunt cataratoare nebune! Se tin pe 

picioare chiar si cand urca pe stanci 

foarte abrupte. 
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Râmele nu au ochi sau urechi. Exista 

aproximativ 6000 de specii diferite de 

rame. Râma nu are aparat respirator. 

Respiră prin piele 

 

Unii rechini au capul in forma de ciocan. 

Rechinul-ciocan este unul dintre cei mai 

ciudati rechini. 

 

Calamarii colosali au cei mai mari ochi. 

Sunt si cele mai mari nevertebrate din 

regatul animalelor. 

 

 
 

Muscatura serpilor mamba negri este 

mortala. Acesti serpi veninosi se misca 

foarte repede. 

 

 
 

Rechinii rotitori vaneaza in spirale. 

Cand bancurile de pesti sunt amenintate, 

ele se aduna intr-o sfera compacata dar asta 

nu impiedica atacul rechinului rotior. 

 

 
 

Luna este un corp astronomic care 

orbitează planeta Pământ, fiind singurul 

său satelit natural permanent. E posibil ca 

Luna sa se fi format in urma impactului 

dintre Pamant si alt corp ceresc. 

  
 

Un astronaut sau cosmonaut este o 

persoană cu pregătire specială care 

participă la zborul unei nave spațiale în 

calitate de pilot sau membru al echipajului 

acesteia.  Primul cosmonaut din istorie 

a fost pilotul sovietic Iuri Gagarin, primul 

om ce a călcat pe lună a fost Neil 

Amstrong, iar unicul cosmonaut român a 

fost Dumitru Prunariu. Astronautii nu 

plutesc ei cad. A fi inauntrul unei nave 

spatiale pe orbita este ca si cand ai fi 

inauntrul unui lift care se prabuseste, dar 

care nu ajunge niciodata la parter. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Zbor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nav%C4%83_spa%C8%9Bial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nav%C4%83_spa%C8%9Bial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nav%C4%83_spa%C8%9Bial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pilot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pilot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pilot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iuri_Gagarin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iuri_Gagarin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
https://ro.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Prunariu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Prunariu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Prunariu
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Marte este  a  patra  planetă  de  la 

Soare și  penultima  ca  mărime  din 

Sistemul  Solar.  Marte  poartă numele  

zeului    r om an    al    r ăzboiului  și   este   

adesea   denumită Planeta   Roșie.   Planeta   

Marte   a fost  explorat ă  de numeroase 

nave spațiale fără echipaj si poate fi 

observata cu ușurință de pe Pământ cu 

ochiul liber, la fel și colorarea sa roșiatică. 

Pentru lunga calatorie catre 

Marte…echipajul ar trebui sa hiberneze. 

Calatoria catre Marte dureaza otp luni, 

timp in care astronauti trebuie sa faca fata 

plictiselii si izolarii. O solutie ar fi ca ei sa 

doarma un somn profund. 

 

 

Jupiter este cea mai mare planeta din 

Sistemul Solar. Aceasta planeta se invarte 

mai repede decat orice alta planeta , cu 

viteza de peste 47.000 de kilometri pe ora. 

Daca Pamantul s-ar invarti atat de repede,  

o zi ar dura mai putin de o ora. Daca nu ar 

fi gravitatia lui Jupiter , Pamantul ar fi 

lovit de mai multi asteroizi. 

 

 

Soarele este unul dintre cele mai 

importante corpuri cerești din galaxia 

noastră. De asemena, acesta reprezintă un 

astru foarte important și pentru noi, acesta 

fiind cel care ne oferă lumină, căldură, 

energie și susține ecosistemul ce ne 

înconjoară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Planet%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Planet%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistemul_Solar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marte_(mitologie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marte_(mitologie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marte_(mitologie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Explorarea_planetei_Marte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Explorarea_planetei_Marte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Explorarea_planetei_Marte
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ZIUA RECOLTEI PE GLOB 

*Eu sunt Mete Onum si am căutat informaţii despre cum se sărbătoreşte ziua recoltei 

in diferite locuri de pe Glob.

Toamna este considerat anotimpul recoltelor, al belşugului. Este acel momentul în care 

oamenii aduna roadele muncii de peste vară şi se bucură împreună că au avut încă un sezon 

bogat. Din această dorinţă de a celebra natura, de a-i mulţumi pentru hrana dăruită 

oamenilor, au apărut sărbătorile de toamnă, în sânul diverselor comunităţi. Peste tot în lume 

există festivaluri şi sărbători de toamnă şi toate au elemente comune: familia, comunitatea, 

roadele pământului, belşug, mulţumire, recunoştinţă. 

Ziua recoltei este o sărbătoare anuală de o zi care are loc în timpul recoltei principale. Având 

în vedere diferențele climatice și de culturi din întreaga lume, festivalurile de recoltare pot fi 

găsite în diferite momente si în diferite locuri: 

Romania 

Ziua Recoltei, sarbatorita de obicei in prima 

duminica din luna octombrie, aceasta zi 

speciala era un adevarat prilej de sarbatoare 

pentru agricultori, dar si pentru persoanele 

care isi doresc sa cumpere produse 

proaspete si de calitate. 

Evenimentul de ziua recoltei, a devenit un 

fel de tradiţie, o sărbătoare a pământului şi 

a ţăranului, care, după un an de muncă, se 

poate mândri cu rodul muncii. 

Aceasta sarbatoare cuprinde, pe lângă 

expoziţiile cu standuri de produse 

tradiţionale sau agrozootehnice, un program 

cultural artistic unde se regăsesc prestaţiile 

ansamblurilor folclorice care reuşesc prin 

elementele autentice româneşti să 

evidenţieze multitudinea de obiceiuri, 

tradiţii, datini, relevante pentru identitatea 

şi existenţa comunităţii locale a fiecărei 

regiuni. 
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Statele Unite si Canada 

Ziua Recunoștinței asa cum i se spune in Statele Unite, este o sărbătoare anuală, în care se 

mulțumește lui Dumnezeu pentru bogăția recoltei din acel an, pentru bucatele de pe masă și 

pentru faptul că familia a reușit să se adune din nou. Ziua Recunoștinței se sărbătorește în 

cea mai mare parte a Americii de Nord (Statele Unite și Canada). Sărbătoarea a devenit 

treptat o zi pentru familii și prieteni, o zi în care se ia masa împreună. 

Thanksgiving Day(Ziua Recunostintei) este sărbătorită în cea de-a patra joi a lunii noiembrie 

în America și în cea de-a doua zi de luni a lui octombrie în Canada.

            În Statele Unite se organizează parade de Ziua Recunoștinței, cu ocazia cărora 

defilează de obicei fanfare școlare și se prezintă diferite care alegorice. 

Cina de Ziua Recunoștinței include în mod obligatoriu curcan umplut, piure de cartofi cu sos 

de afine, iar ca desert plăcintă de dovleac. 

                         

Japonia 

Se sarbatoreste Ziua Recunostintei si 

in Japonia, sub denumirea de “Labor 

Thanksgiving Day”. Sarbatoarea are loc in 

23 noiembrie si este considerata a fi o zi in 

care se sarbatoreste munca. In aceasta zi se 

organizeaza diverse festivaluri in intreaga 

Japonie si se incurajeaza gandirea cu privire 

la pace, la drepturile omului si la mediul 

inconjurator. 
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În Marea Britanie,  

Thanksgiving day este o altă denumire pentru Ziua Recoltei, și se sărbătorește în biserici și 

în sate într-o duminică după strângerea recoltei în acea localitate, fără a fi o sărbătoare deosebit 

de importantă. 

 

 

Germania 

Germanii sărbătoresc şi ei belşugul şi 

frumuseţea toamnei, fie că sunt în Austria 

sau Germania – de obicei, în prima 

duminică din octombrie. Erntefest(Ziua 

Recoltei) include şi în Germania parade 

colorate de care alegorice şi prezentări ale 

recoltei, ale marilor ferme sau asociaţii, 

petreceri publice şi târguri de produse 

tradiţionale. 
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CUI ÎI PLACE MATEMATICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce numar se ascunde in spatele fiecarui 

cuvant din exercitiul urmator? 

ghinda+ ghinda+ aluna+ aluna= 62 

con+ con+ con+ con= 92 

ghinda+ aluna+ con+ ghinda=68 

nuca+ nuca+ aluna+ nuca= 83 

Esti pilotul unui avion care 

decoleaza de la Bucuresti la ora 

9.00, face o escala la Praga la ora 

11.25 si aterizeaza la Paris la 

13.00. In avion sunt 63 de locuri. 

Cati ani are pilotul?  

Fie numărul 5301 

Incercuieste varianta corecta. a)numar par 

b)numar impar 

Descompune numărul .  

Câte unităţi are acest număr?  

Care este cifra sutelor?  

Care este suma cifrelor acestui număr?  

Rotunjeşte numărul la zeci.  

Compară cifra sutelor cu cea a miilor.  

Care este predecesorul numărului?  

Scrie cu cifre romane fiecare cifra a numărului.  

Scrie trei numere consecutive, unul dintre ele fiind 

numărul dat. 
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O carte de vizitÃ…artisticÃ 
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