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ZIUA

Daca il faceai sub 1 ora si 10 minute, primeai medalie de aur, intre 1 ora
si 10 minute si 1 ora si jumatate era de argint si mai mult timp, bronz (nu
aur, argint si bronz adevarat). Concursul a fost si in 2013, 2014, 2015,
1016, 2017, 2018, 2019 si 2020, dar in anul 2021 nu a fost organizat din
cauza CORONAVIRUSULUI. Sa speram ca de acum incolo va fi in fiecare
an.
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La pornire

La final

A fost interesant, dar si … obositor!
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TOP 10 MITURI DESPRE VARA

ANDREI UNGUREANU

Mitul 1-Pielea inrosita va deveni maro a doua zi.

Mitul 2-Protectia solara nu trebuie folosita daca stai la umbra.

Mitul 3-In masina vei fi protejat de razele soarelui.

Mitul 4-Mersul la solar va pregati pielea pentru bronzul de vara.

Mitul 5-Daca folosim factor ridicat de protectie solara,pielea nu se
va bronza.

Mitul 6-Dusurile reci te racoresc mai rapid.

Mitul 7-Aerul conditionat creste riscul de a raci.

Mitul 8-Daca ai o baza de bronz esti protejatde arsurile solare.

Mitul 9-O baie in piscina inlocuieste un dus.

Mitul 10-Nu poti suferi arsurile solare in zilele innorate.
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7 PLAJE DE VIZITAT IN EUROPA
DRAGOS CHIVU

Barra Beach - Scotia

Mica insula Barra din Scotia are numai aproximativ 60 kmp, satul principal
de pe insula fiind Castlebay. Partea de vest a insulei are plaje cu nisip alb,
exterm de pitoresti. Barra este singurul loc din lume unde zborurile
programate aterizează pe o plajă . Începeți călătoria cu o experiență
emoționantă aterizând pe o plajă sau puteți sta în cafeneaua aeroportului și
urmăriți spectacolul aterizarii avioanelor pe mica insula scotiana..

Scopello Beach - Sicilia, Italia

Plaje elegante, cu zone cu nisip alternand cu stânci impresionante, tufe de
maquis și luxuriante antice turnuri. Coasta Scopello din Sicilia ne surprinde
cu formele uimitoare ale stâncilor și terenul accidentat, aflata in
apropierea Rezervatiei Naturale Zingaro. Plaja Scopello este situată de-a
lungul coastei de nord a Siciliei, in provincia Trapani. Frumusețea acestui
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sat drăguț a fost surprinsă de Homer , care a scris despre aceste
spectaculoase locuri in a sa Odiseea, insula Phaeacians fiind de fapt plaja
Scopello.

Tossa de Mar - Girona, Spania
Spania se poate lauda cu numeroase plaje, insa plaja din Tossa de Mar, un
orasel istoric din provincia Girona, are un farmec aparte. De pe malul marii
poti admira si celebra Vila Vella, o fortificatie medievala foarte bine
conservata, care merita trecuta pe lista de obiective de vizitat dupa o zi
de relaxare la plaja. Mai mult decat atat, regiunea Costa Brava este
cunoscuta pentru bucataria sa traditionala, asa ca trebuie sa bifezi din plin
si acest capitol.
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La Concha - San Sebastian, Spania

Parasim Costa Brava si ajungem in nordul Spaniei, in San Sebastian, la
scurta distanta de granita cu Franta. Cea mai cunoscuta, dar si cea mai
frumoasa plaja din zona este cu siguranta La Concha, denumirea fiind
inspirata de forma sa de scoica.

Kavalikefta - Lefkada, Grecia

Insulele grecesti sunt intotdeauna o idee buna atunci cand vine vorba de
vacanta, iar Lefkada este una dintre comoarile Marii Ionice. Peisaje
pitoresti, taverne traditionale, mancare buna, plaje spectaculoase… ce pot
sa iti doresti mai mult? Daca ajungi aici, nu rata Kavalikefta, o plaja
micuta, dar foarte, foarte frumoasa, cu stanci pe malul apei.
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Porto Katsiki - Lefkada, Grecia

Tot in Lefkada, la aproximativ 30 de kilometri de Kavalikefta, vei descoperi
Porto Katsiki, o alta plaja de care te vei indragosti iremediabil, situata de-
a lungul unei stanci inalte.

Santa Maria Dell’ Isola - Tropea, Italia

Daca ajungi in regiunea Calabria din sudul Italiei, fa un popas si in
fascinantul Tropea si mergi la plaja Santa Maria Dell’ Isola, situata exact
langa baza unei stanci pe care se afla manastirea cu acelasi nume.
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Iar daca ai chef si de un antrenament de vacanta, treptele care duc in
varf, la manastire, sunt cea mai buna solutie.

CELE MAI FRUMOASE PLAJE DIN LUME

MIHAI MUNTEANU

Baia do Sancho, Fernando de
Noronha, Brazilia

Plaja Sancho Bay reprezinta o
zona mai izolata a principalei
insule din grupul de insule
Fernando de Noronha. Este o
zona protejata, care se viziteaza
cel mai frecvent cu ajutorul
vapoarelor. Fiecare turist trebuie
sa achite, la sosirea pe grupul de
insule, o taxa pentru protectia
mediului. Apele sunt prielnice
pentru scufundari, oferindu-le
turistilor o priveliste incredibila a
diversitatii faunei si florei
marine.
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Plaja GraceBay, Insulele Turks
si Caicos, America de Nord

Grace Bay este o plaja extrem
de spectaculoasa. Aflata in
Insulele Turks si Caicos (teritoriu
britanic aflat in Marea
Caraibelor), este o plaja care te
intampina cu un nisip alb si
extrem de fin, un recif de coral,
o viata marina abundenta si ape
albastre cristaline.

Plaja Paraiso, Cayo Largo, Cuba

Plaja Paraiso (Paradis) are un
nume binemeritat. Turistii spun
ca nisipul este fin precum faina.
Unde mai pui ca este si de un alb
stralucitor, in puternic contrast
cu turcoazul apei. Se afla intr-o
arie protejata, ceea ce inseamna
ca nu vei gasi multe locuri de
cazare in zona. Poti ajunge aici
insa inclusiv cu un ATV inchiriat.

Se afla de ani buni in topul
preferintelor turistilor datorita
nisipului auriu, a apelor limpezi,
prin care poti vedea pestii
inotandu-ti printre picioare.
Privelistea este si ea cu adevarat

https://ziare.com/vacanta/plaja/
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Spiaggia dei Conigli, Lampedusa,
Insulele Siciliei

spectaculoasa.

Prainhas do Pontal do Atalaia,
Arraial do Cabo, Brazilia

Chiar si intr-o zi innorata,
aceasta plaja merita vizitata!
Este micuta, dar daca apuci sa
ajungi aici in extrasezon, nu vei
intalni pe nimeni aici. Trebuie
insa sa fii gata sa cobori, apoi sa
urci 265 de trepte! Poti ajunge
aici si cu vaporul. Privelistea este
incantatoare. Te vei bucura de
valuri care se sparg de stanci si
de o apa curata ca lacrima

Seven Mile Beach, Grand
Cayman

Plaja Seven Mile este o semiluna
nisipoasa de coral imaculat care
se intinde de-a lungul malului
vestic al insulei Grand Cayman
cea mai mare dintre cele trei
insule Cayman. Plaja este
renumita in lume pentru apa
translucida, intinderea uriasa de
nisip fin, apusurile superbe, aerul
inmiresmat de pini australieni ce
cresc in zona si pentru
temperaturile ideale de iarna, cu
o medie de 27 grade C.
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Eagle Beach, Aruba

Eagle Beach este numele unei
plaje, cat si a unui cartier din
capitala Arubei, Oranjestad.
Plaja de aici se lauda cu nisip alb
si fin, iar aceasta destinatie este
potrivita pentru orice perioada a
anului. Apele calme si copacii sub
care te poti adaposti la umbra o
fac excelenta pentru familiile cu
copii.

Flamenco Beach, Culebra,
Puerto Rico

Locul este fantastic. Te vei simti
aici precum Robinson Crusoe
contempland claritatea apei si
muntii din apropiere. Se spune ca
aici nu ai nicio sansa sa faci o
poza proasta. Din contra, toate
imaginile surprinse aici sunt
amintiri pentru toata viata. Apa
este calda si limpede, iar cu putin
noroc, dimineata poti vedea
curcubeul deasupra intinsului de
apa.
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Varadero Beach, Varadero,
Cuba

Se spune ca este o plaja
aglomerata, insa statiunile de la
noi sunt cu mult mai aglomerate
decat aceasta. In schimb, aici ai
un nisip curat si bine intretinut,
chiar daca nu exista plaje private
in Cuba. Poti face plaja, evident,
dar si snorkeling. La fel de bine,
te poti plimba de-alungul ei, o
adevarata incantare.

Kleftiko Beach, Milos,
Cyclades , Grecia

Kleftiko este un loc impresionant
unde vei gasi un peisaj salbatic
unic, cu roci vulcanice albe care
ies din apele turcoaz ale marii,
pesteri submarine si trecatori
inguste. Plaja este accesibila
doar pe mare, insa odata ajuns
aici nu iti vei mai dori sa pleci.
Evident, Kleftiko este un loc
uimitor pentru inot!
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CELE MAI CIUDATE MARI SI PLAJE

MIHAI MUNTEANU

1. „Playa Escondida”, din Insulele Marieta, Mexic, este o mică 'plajă
ascunsă' care se poate vedea printr-o mare deschizătură în stâncă,
dar la care turistul nu poate ajunge prea ușor pentru că trebuie să
înoate printr-un tunel. Insulele Marieta, arhipelag(grup de insule)
nelocuit, sunt situate în largul zonei de coastă a statului mexican
Nayarit.

2. „Glass Beach”, plaja de sticlă, se află în Parcul MacKerricher din
California. Cu mulți ani în urmă, oamenii aruncau gunoaiele — de la
sticlă la aparate electrocasnice — în această zonă de coastă și au
început să o numească 'groapa de gunoi'. Autoritățile californiene au
închis însă zona în 1967, pentru a o reface. A fost nevoie de ani
întregi de programe de curățenie, ca și de inestimabilul ajutor al
valurilor, care au spart totul și au curățat plaja, lăsând acolo doar
sticlă și ceramică. Odată cu trecerea vremii, valurile au șlefuit
bucățile de sticlă și ceramică și a apărut un frumos nisip colorat.
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3. „Shell Beach”, plaja de scoici, este una dintre singurele două plaje din
lume formate în întregime din scoici și se află în statul australian
Australia de Vest. De-a lungul a peste 60 de kilometri, soarele se
reflectă în scoici și este foarte greu de rezistat fără ochelari de
soare. Fragmentele de pe mal provin de la cardiide (familie de
lamelibranhiate), care se simt în largul lor datorită înaltului procentaj
de sare de pe plajă.

4. Plaja „Vaadhoo”, din Insulele Maldive, oferă pe timp de noapte un
splendid spectacol, când organisme microscopice, fitoplancton
bioluminiscent, transformă apa într-o mare de stele. Noaptea,
organismele reacționează la schimbările de presiune și aciditate
emițând lumină. Pașii făcuți pe nisipul îmbibat cu apă lasă urme
strălucitoare, iar mulți surferi profită de aceste valuri pentru a face
fotografii în care se vede urma strălucitoare.
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5. „Maho Beach” este situată în partea olandeză a Insulei Sfântul Martin
din Marea Caraibelor. Pasagerii avioanelor care aterizează pe
aeroportul Princess Juliana International Airport aproape că pot atinge
apa cu mâna. Plaja se află foarte aproape de acesta, mai ales de
pista numărul 10, care are o lungime de doi kilometri. De aceea, piloții
se văd obligați să aterizeze cât mai repede, coborând avionul la
altitudinea minimă. A vedea avioanele aterizând este ceva atât de
obișnuit încât majoritatea barurilor de pe plajă oferă lista sosirilor și
plecărilor de pe aeroport.
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6. Plajele din „Jökulsárlón”, Islanda, sunt pline de aisberguri care se
desprind din ghețarul Breiđamerkurjökull. Jökulsárlón este locul din
lume în care este cel mai ușor de atins cu mâna un aisberg, iar de pe
malurile sale se pot vedea focile și o sumedenie de păsări.

7. Playa de las Catedrales”, plaja catedralelor, este situată în zona de
coastă a Comunității autonome spaniole Galicia, în provincia Lugo, între
Foz și Ribadeo. Acest nume, sub care este cunoscută plaja Aguas
Santas, provine de la stâncile de pe malul apei, unele cu înălțimi de
peste 32 de metri. Arcuri și bolte sculptate de vânt și de apă fac ca
această plajă să fie una dintre cele mai spectaculoase din lume. În
timpul refluxului, se poate merge pe nisip printre stânci.
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8. „Punalu'u Beach” (sau Black Sand Beach), din Hawaii (SUA), este o
plajă cu nisip de culoare neagră, unde broaște țestoase marine își
depun ouăle. Malul este foarte stâncos și înotul în zonă poate fi
periculos. Apele sale sunt extrem de reci, iar legenda spune că vechii
hawaiieni făceau scufundări pentru a scoate apă rece.

9. „Red Sand Beach”, plaja cu nisip roșu, este situată pe insula Rábida
din Arhipelagul lui Columb (sau Insulele Galápagos), de origine vulcanică.
Culoarea nisipului este dată de conținutul ridicat de fier al lavei.
Poartă numele mănăstirii în care Cristofor Columb și-a lăsat fiul în
timpul primei lui călătorii în America, 'Monasterio de Santa María de
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la Rábida', din provincia spaniolă Huelva. Insula și lacul său cu apă
sărată constituie refugiul unor flamingo și al unei mari colonii de lei de
mare.

10. „Pink Sands Beach” din Insula Harbour, Bahamas, este singura
plajă roz din lume. Culoarea sa este dată de coralul amestecat cu
granulele de nisip. Aceasta accentuează frumusețea insulei, unde
aproape toate casele sunt făcute din lemn și multe dintre ele
datează( sunt acolo) cel puțin din secolul al XIX-lea. Sunt atât de
puțini locuitori și insula este atât de mică încât cel mai utilizat mijloc
de transport sunt carturile de golf.
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Vizitati Barcelona!

ERIKA SZASZ

Natura este deosebită, este un oraș cu mulți palmieri și iarbă verde!

Poți merge la plajă direct de la metrou !
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Va puteti plimba pe faimoasa strada „La

Rambla”.

Puteti vizita „Zoo de Barcelona”, unde puteti vedea o multime de animale!

Puteti merge la acvariul “L’aquarium Barcelona”unde sunt multe vietuitoare
marine.
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Exista un tunel cu multe creaturi subacvatice prin care poti trece .
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“Sagrada Familia” este un obectiv pe care nu trebuie sa-l ratati, este o
cladire conceputa de un mare arhitect pe nume Gaudi, cladirile acetuia au
forme deosebite!

Vizitati Barcelona!
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BUDAPESTA COPIILOR: 11 MOTIVE PENTRU O VACANŢĂ ÎN
FAMILIE

NATALIA MOISAN

Am vizitat Budapesta, capitala Ungariei, împreună cu părinţii, de două
ori, şi de fiecare dată am fost impresionată. Vă voi împărtăşi impresii
din vacanţa noastră si vă voi da unsprezece motive pentru care merită
să vă planificati şi voi o vacanţă în zonă.

1. Insula Margareta
Este practic un parc uriaş. Există şi un hotel pe insulă şi chiar şi un
waterpark şi un ştrand. Noi ne-am plimbat cu bicicletele, am vizitat
grădinile japoneze, cu păsări, peşti coloraţi, broaşte ţestoase şi am
mâncat delicioasele langoşi. De asemenea, aici se află două fântâni
muzicale, un teatru de vară, un cinematograf în aer liber şi o grădină
zoologică. Aşa că, nu o să ai timp să te plictiseşti. La final am luat un
autobuz care să ne ducă înapoi în oraş.

2. Plimbare cu autobuzul amfibie
De când am auzit despre această invenţie, abia aşteptam să mă plimb
şi eu cu autobuzul amfibie, pe Dunăre. Am făcut mai întâi un tur
clasic al oraşului, apoi a venit momentul să intrăm în apă şi să plutim,
amuzând trecătorii sau pasagerii de pe vasele trase la mal.

3. Peşterile din Buda: Palvolgyi Cave
Nu ştiaţi? Sunt vreo 300 de peşteri mari şi mici sub capitala Ungariei
(dintre care 9 sunt protejate şi 3 se vizitează), formate de apele
termale care astăzi alimentează faimoasele băi din Budapesta. Noi am
văzut doar Pálvölgyi Cave, iar vizita în peşteră ne-a plăcut foarte mult,
aceasta fiind cu adevărat spectaculoasă.

4. Mocăniţa copiilor
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Linia 7 este o linie ferată de cale ferată îngustă din Budapesta, care
face legătura între Széchenyihegy și Hűvösvölgy și are o lungime de
11,2 kilometri. Trenul copiilor te plimbă prin păduri şi pe dealurile din
împrejurime şi mi-a placut enorm de mult. Este un tren tars de
mocăniţa iar copii cu vârste între 10 şi 14 ani sunt controlori şi şefi
de staţii :))(sub supravegherea adulţilor). Apropo- veţi rămâne
surprinşi să aflaţi că locomotiva trenuleţului a fost construită în
România la uzina Faur.

5. Plimbare cu telescaun
Telescaunul de pe Dealul János vă duce spre cea mai mare altitudine
din Budapesta şi este o atracţie de neratat. El este dus întors şi
oferă ocazia să vedeţi niste peisaje uimitoare şi să faceţi multe
fotografii.

6. Tropicarium, un acvariu adevărat într-un mall
Acvariul situat în Campona Shopping Center ne-a întâmpinat cu multe
surprize. O vizită acolo este o experienţă deosebită. Acvariul este
foarte frumos amenajat, sunt păsări care zboară liber sau ploi
tropicale care pornesc din senin, poţi vedea rechinii înotând deasupra
ta şi poţi chiar hrăni anumite animale sau mângâia pisicile de mare.

7. Cafeneaua Pisicilor
Pentru cei care iubesc pisicile, merită cu siguranță să vizitați Cat Café,
unde mai mult de 10 pisoi se plimba liber, iar tu poţi bea un suc,
mânca un croissant, în timp timp ce parinţii tăi beau o cafea bună!

8. Budapest EYE
Învârtă-te în cea mai mare roată panoramică mobilă din Europa și
admiră orașul și Dunărea. The Eye este situată în Piața Elisabeta – un
loc atractiv pentru toate vârstele, unde oamenii merg pentru a se
relaxa în timpul zilei, pentru a se răcori în piscină și pentru a savura
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beri și mâncăruri artizanale. În parc există întotdeauna evenimente
distractive sau concerte muzicale, indiferent de perioada anului. Dacă
nu îţi este frică de înalţime, este o super aventură.

9. Băile termale
Budapesta este celebră pentru băile termale care sunt o aventură şi o
relaxare. Cel mai mare complex de băi este Szechenyi şi are o
gramadă de bazine cu apă termală. Partea cea mai frumoasă este că
au temperaturi diferite, au saune cu aburi şi jacuzzi.

10. Ferma cu ponei
Ferma de ponei Piczinke nu este un parc de jocuri sau o grădină
zoologică uriașă, ci o mică grădină zoologică încântătoare, pe vârful
Normafa. Aici, o mulțime de experiențe și programe minunate vă
așteaptă, puteți petrece chiar o zi întreagă fără să vă plictisiți. O
insulă de liniște unde am sărit, am jucat jocuri de îndemanare, am
pieptănat poneii, lama, hrănit mieii, iepuraşii şi purcelusii. Am mâncat
cireşe direct din copac şi m-am dat în hamac. Nu rataţi să veniţi aici!

11. Podurile Budapestei

Budapesta, oraşul celor doua oraşe, datorită celor 9 poduri peste Dunăre,
care împart oraşul în două zone- Buda şi Pesta. Fiecare pod are frumuseţea
lui şi sunt atracţii turistice care merită vizitate. Acestea sunt: Podul cu
lanţuri, Podul Margareta, Podul Libertăţii, Podul Elisabeta, Podul Petofi,
Podul Arpad, Podul Lagymanyosi. Ne-am plimbat pe podul cu Lanţuri şi am
admirat vasele de croazieră aflate la mal.

În concluzie, Budapesta este un oraş minunat în care trebuie să petreci
cel puţin o saptămână pentru a nu rata nimic.
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TU CE FACI VARA ASTA?

IULIA ISPAS

Eu sunt Iulia si o să vă zic lucruri pe care puteţi să învăţaţi să le faceţi
vara.

Deci, stim cu toţii că este vara. Mulţi o să mergem in concediu: unii o sa se
ducă în diferite ţări, alţii o să se ducă la mare, restul la piscina. Totî ne
vom bălăci in apa limpede si frumoasă. Cea mai bună parte este că ne
putem relaxa şi distra. Dar, poate că nu v-aţi găndit la asta, putem dormi
căt vrem.

Totuşi, unii poate nu ştiu ce să facă. Aşa că o să vă arat nişte lucruri pe
care le puteţi învăţa vara.
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VACANTA DE VARA IN SPANIA

IULIA JINGA

Bună, sunt Iulia! Am 10 ani și îmi place mult să călătoresc, așa că vara

aceasta voi merge in Spania.

Vom ateriza în Valencia și vom vizita Oceanograful. Acolo voi intra într-un
tunel de apă, cu pereți de sticlă. Prin pereții de sticlă se vor vedea

Primul lucru de pe listă este să înveţi surf.
Mulţi dintre noi nu ştiu să facă acest lucru.
De asta l-am şi pus pe listă.
Este un sport puţin periculos, care nu-l
recomand să-l faceţi dacă sunt rechini în
jurul vostru.
Mie mi se pare un sport distractiv care
merită incercat.

Al doilea lucru la care m-am găndit este
înotul. Ştiu că mulţi dintre noi o să ne
ducem la mare, aşa că, trebuie să ştii să
înnoţi. Dacă nu şti să înnoţi, poţi învăţa
la un curs.
Unii copii deja pot înnota fără suport!
Deci trebuie să învăţaţi neapărat.

Ultimul lucru de pe listă este să vâsleşti.
Eu am pus acest lucru pe listă pentru că:
Este relaxant, sănătos şi poţi să atingi
marea limpede.
Dar, iar nu vă recomand să faceţi asta cu
rechini in zonă.
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rechini, balene, caracatițe uriașe, pești , broscuțe

țestoase , steluțe de mare , meduze și multe
alte animale marine.

Să nu uităm de grațioșii flamingo și de pinguinii care stau în

igluuri .

Asta nu e tot, acolo este un restaurant într-un submarin. Fiind destul de
gurmandă, voi servi tapas, mâncare tradițională spaniolă cu diferite gusturi,
servite pe farfurii mici.

Vom lua bilete și pentru un spectacol cu delfini unde ei vor jongla cu

mingi .

O să mergem și la grădina zoologică din Barcelona. De fapt, în această
călătorie voi vizita numai locuri cu animale!

Așa, să revenim la subiect. Unul din animalele mele preferate, pe care o să

le vedem sunt leneșii care sunt ……..leneși ,urșii

koala care dorm mai mult si decât leneșii. Sper să fiu norocoasă și
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să îi prind treji. Voi vedea și animale mai puțin leneșe, cum ar fi
suricatele care pot sta sau merge pe doua picioare.

O să mai văd și gorile, , maimuțe, ……, cum ar fi dacă una

din maimuțe mi-ar fura telefonul? .

Mai sunt și hipopotami , elefanți , girafe (cu gâtul cât un

zgârie-nori) , lei și papagali vorbitori .

Vom sta câteva zile și la plajă.

Nu în ultimul rând, vom merge la cumpărături. Nu pot rezista, pentru că fix
sub hotelul unde vom locui e un mall și acolo o să îmi sărbătoresc și ziua de

naștere!

În apropiere este o piață cu fructe și legume exotice. Poți servi milkshake-

uri și alte delicatese.

Abia aștept să vină vacanța!
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EDENLAND

DRAGOS CHIVU SI IUSTIN DRAGUSANU

Hai sa-ti spunem ce este Edenland! Poate te gandesti ca este un
parc acvatic sau o gradina zoologica. Daca zici ca e o gradina zoologica,
ceea ce spui este partial correct pentru ca este un parc cu trasee de
catarat si tiroliane, dar la 200-300 m este o gradina zoologica, nu foarte
mare!

Edenland este in Balotesti, se ajunge cu masina, pe care o poti lasa
intr-o parcare mare si frumos amenajata.

Acum hai sa va spunem despre catarari, lucrul care domina
Edenlandul! Ca sa mergeti pe acele trasee va trebuie un bilet pe care il
folositi pentru a inchiria echipamentul de catarat care este de fapt un ham
cu trei sfori. Prima sfoara are la capat o carabiniera pe care o pui pe un
cablu la inceput si o scoti la sfarsit, nu o poti scoate la mijloc fiind
principalul element de siguranta. Daca te dezechilibrezi si cazi, aceasta
carabiniera te va salva tinandu-te suspendat de cablu. A doua sfoara are la
capat o alta carabiniera pe care o pui la inceputul fiecarui nivel de pe
traseu. A treia sfoara are la capat un trac (un dispozitiv cu rotile) pe care
il pui pe cablul de la tiroliana si te tii de el cand te dai pe ea. Ca sa urci
pe un traseu incepi prin a te masura, pentru ca ai nevoie de o anumita
inaltime pentru unele trasee. Ele sunt usoare, medii, dificile si unul este
chiar foarte dificil! Numele traseelor sunt specii de maimute… Stim, e
ciudat, nu-i asa?

Cel mai mult ne-a placut un traseu doar cu tiroliene care se numea BABUIN.
Ne-am simtit foarte bine acolo pentru ca iti baga un pic de adrenalina si
frica in tine, dar in acelasi timp ne-am distrat de minune! Daca mergi acolo
iti dorim DISTRACTIE PLACUTA!
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Orase frumoase de vizitat vara

10. Budapesta, Ungaria

Asezat pe Dunare, cu dealurile Buda la vest si Marile Campii la est, Budapesta este inconjurata
de peisaje impresionante. Orasul neoclasic este superb, desi inca poarta cicatrici din al Doilea
Razboi Mondial. Orasul este construit pe izvoare calde, facand din baile comune un must-see.

09. Bangkok, Thailanda

Capitala Thailandei şi de departe cel mai mare oraş din ţară, Bangkok este un oraş aglomerat și
cosmopolit, plin de clădiri înalte, palate magnifice, temple antice, cluburi de noapte luxoase, pieţe
aglomerate şi străzi pline de vânzatori de suveniruri și mâncarestradală irezistibilă

Bangkok este casa frumoaselor temple budiste si a unei vieti de noapte incredibile. Valoarea
banilor face din acest loc unul destul de ieftin
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08. Izmir, Turcia

Izmir este un oras din Anatolia, vestul Turciei. Are aproape 5 milioane de locuitori, fiind al treilea
ca marime dupa Istanbul si Ankara. Orasul are o istorie de peste 4 mii ani ca asezare locuita de
oameni. Acest lucru si deschiderea la Marea Egee fac din Izmir un loc in care sa petreci o
vacanta de neuitat.

07. Capetown , Africa de Sud

Capetown are o asezare unica, fiind inconjurat de mare si plaje superbe pe de-o parte si un
peisaj muntos ce iti taie respiratia pe cealalta parte. Orasul este unul dintre cele mai
cosmopolitane din Africa, iar radacinile coloniale inca se pot vedea in arhitectura de astazi.
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06. Chicago, SUA

Chicago este fortareata vestului american, locul de nastere al muzicii blues si un punct fierbinte
pentru muzica jazz. Orizontul orasului a adapostit primii zgarie-nori din lume, iar aici se gasesc
si cele mai bune cluburi de comedie din state.

05. Dubai, Emiratele Arabe Unite
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Daca nu esti asa interesat de istorie si preferi metropolele futuristice, Dubai este cea mai
evidenta. In oras se gaseste cea mai inalta cladire din lume (Burj Khalifa), precum si cel mai
mare mall din lume, Dubai Mall. Alte atractii sunt insulele artificiale si unele dintre cele mai bune
plaje din lume. Cand iei in considerare ca pana in 1970 Dubai era un mic oras tribal, nu o sa-ti
vina sa crezi cum arata acum.

04. St. Petersburg, Russia

St. Petersburg este considerat fereastra Rusiei catre vest. Canalele si arhitectura neoclasica au
fost proiectate de italieni, ceea ce ofera orasului un aspect european. Cu galeriile de arta
moderne si cluburile underground, care fac din oras un spectacol noaptea, St. Petersburg iti da
senzatia de oras european.
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03. Barcelona, Spania

Barcelona este orasul care combina vechiul si noul intr-un fel spectaculos. O foarte mare parte a
orasului e ca acum cateva secole, cu strazi inguste oriunde mergi, insa pe plaja vei gasi statiuni
moderne luxoase.

02. Shanghai, China

Bucuria Shanghaiului o gasesti pe strazile metropolei, unde viata de zi cu zi freamata. Trebuie sa
vezi Muzeul Shanghai, Templul Jade Buddha si piata Dongtai Road, care fac din vizitarea orasului
o experienta unica in viata.

http://www.lifeandtravel.ro/ce-sa-faci-in-barcelona/
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01. Londra,MareaBritanie.

Fosta capitala a celui mai mare imperiu de pe Pamant, Londra este un centru al culturii, cu mai
mult de 300 de limbi vorbite intre granitele sale. Aici poti gasi mancare, arta si divertisment din
orice colt al lumii, si poti vedea cele mai bune momente ale arhitecturii engleze, in locuri precum
Gradinile Kew si Westminster Abbey.

EXCURSIA LA FERMA PEDAGOGICA

http://www.lifeandtravel.ro/obiective-turistice-londra/
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CREATII LITERARE

CRETA

METE ONUM

Intr-o zi frumoasa de primavara, cand ploua, Mete era in clasa lui.

S-a dus la tabla sa deseneze, dar cand a luat creta in mana, cineva a
inceput sa vorbeasca:

- La, la, la, la, la!

- Cine esti???

- Eu??

- Da ,tu!

- Eu sunt creta din mana ta

- Si cum poti vorbi???



46

- Sincer, nici eu nu stiu!

- Si, cum te cheama?

- Pe mine ma cheama Creta Geta de pe planeta Meta.

- Ce nume lung ai!

- Pe tine cum te cheama??

- Pai, pe mine ma cheama Mete.

- Acum ca ne cunoastem lasa-ma sa imi zic parerea despre tine.

- Care este??

- Mie mi-ar placea ca tu sa desenezi mai mult pe tabla(cu mine) pentru
ca tu nu prea desenezi pe tabla.

- Acum este randul meu.

- Oh,nu!!

- Eu mi-as dori ca tu sa imi dai ciocolata de fiecare data cand desenez
pe tabla.

- Ok, bine, ne vedem anul viitor

- La revedere!

- La revedere, mi-a parut bine!

RAZBOIUL

MATEI CHIVU

Intr-o zi de vineri, cand totul era linistit, eu ma duceam spre
casa. Cand am ajuns acasa m-am jucat prin curte, am mancat, am vorbit
putin cu parintii mei si m-am dus sus in pat. In timp ce stateam in pat, am
auzit niste zgomote ciudate. Am mai stat si exact cand eram pe punctul de
a adormi, am auzit din nou acel zgomot venind dinspre birou. M-am dus sa
vad de unde vine zgomotul si, cand am deschis penarul, am vazut toate
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creioanele aranjate. Erau pregatite pentru razboi...Rosu era comandantul
iar restul erau soldati.

- Portocaliu si albastru, pregatiti-va!
- Mov, galben si roz, asteptati in colturi!
- Verde si indigo, acum! spune comandantul.
- Ce se intampla aici? intreb eu.
- Te atacam pentru tot ce ne faci!
- Si ce va fac? le-am intrebat.
- Ne apesi, nu ne pui capacul...
- Si ce ati vrea sa fac?
- Opusul la tot ce faci!
- Bine dar promiteti ca nici voi nu ma veti mai ataca, bine?
- Avem si carioci dar 9 sunt ranite si 3 moarte. Promiti? Daca da,

promitem si noi.
- Bine! De acum incolo voi avea mai multa grija de voi, va voi pune

capacul si nu va voi apasa.
In final am reparat cele 9 carioci ranite si le-am pus capacele. Restul
se relaxeaza in penar. De acum incolo nu le voi mai face nimic.

BURETICA
NATALIA MOISAN

Într-o dimineață am plecat mai devreme de acasă. Când am ajuns la școală
am văzut că nu era nici un copil. M-am gândit ce să fac până când vin
colegii mei. Am zis că ar fi bine să șterg tabla, pentru că era murdară și
prima oră este ora de română (scriem mult câte-odată la ora de română)
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M-am dus să ud buretele la baie. Când am venit, buretele parcă se uita la
mine și vroia să îmi spună ceva. Când l-am luat în mână, Burețică a spus:

-Bună dimineața, Nati!

-Bună! Tu chiar vobești sau visez eu?

-Nu visezi! Eu sunt Burețică.

-Eu sunt Natalia. Nu te plictisești la
școală?

-Nu, pentru că vă văd pe voi veseli, învăț lucruri noi de la fiecare oră și
mă distrez prin pauze.

-Dar tu poți ține minte toate informațiile pe care le auzi?

-Asta este problema. Când copii mă spală, sau Rox, eu uit informațiile pe
care le-am reținut de la fiecare oră. Apoi o iau de la capăt și trebuie să
rețin din nou toate informațiile.

-Nu pot să cred așa ceva. Foarte interesant!

-Vroiam să te rog să mă ajuți cu ceva.

-DA, cu ce? Dacă pot, te ajut.

-Aș vrea să nu mă mai speli așa de des. Să le spui copiilor, când sunt uscat,
să încerce să șteargă așa.

-O să le spun. Promit că te voi ajuta.

-Bine, multumesc!

-Pa, să ai o zi frumoasă!

-La fel! Pa!

Așa mi-am petrecut dimineața cu Burețică.
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CARTEA VORBITOARE

DRAGOS CHIVU

Într-o zi, cand terminasem temele și imi faceam curat in banca, am
auzit un sunet ciudat. Am auzit un Bravo! si mi s-a parut foarte
straniu pentru ca nu era nimeni langa mine.

Dupa cateva minute, am auzitː

- Sunt cartea ta de matematica!

Ma uit in banca si imi scot cartea de matematica.

- Buna! Eu sunt Dragoș dar cred ca știai asta.
- Da... Aș vrea sa-ți transmit un mesaj.
- Te ascult.
- Astazi ai scris foarte frumos și...
- Multumesc!
- Nu ma intrerupe!

Cartea era cam agresiva iar, pentru o secunda, mi-a fost teama.
- Si aș vrea sa scrii asa in fiecare zi, a continuat cartea. Nu ca ieriː

mi-ai indoit paginile, ai desenat, ai scris foarte mare și urat etc.
- O sa fac cum zici tu de acum...

De atunci, Dragoș a inceput sa scrie frumos și sa nu mai deseneze, sa
indoaie si sa rupa foile. In foarte scurt timp a ajuns sa scrie ca o
printesa.
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DE CE A VORBIT BANCA?

ALESSIA BADESCU

INTR-O BUNA ZI MERGEAM LA SCOALA . LA ORA 8 : 00 ERAM ACOLO .
M-AM ASEZAT IN BANCA . DEODATA S-A AUZIT O VOCE STRANIE .
MA UIT IN JUR , DAR NU VAD PE NIMENI . CAND ASCULT MAI
BINE ERA BANCA . EA MI-A ZIS:

--- NU MA MAI MAZGALI ATAT! SUNT DOAR O
BANCA .

--- OK, OK NU TE MAI MAZGALESC,PROMIT.

---PROMISIUNEA E PROMISIUNE,SPUSE BANCA…

URMATOAREA ZI…….

EU MAZGALIND BANCA:

--- AHHH ! ZISE BANCA. CE MI-AI PROMIS IERI ?

--- UMMMM …..

--- MAI STII MACAR ?

--- NUP !

DUPA AM FUGIT CU VITEZA LUMINII LA BAIE .

LA BAIE …..

PARCA AUZEAM O VOCE . IN GANDUL MEU ERA :

--- NU MA MAI MAZGALI !

DIN PRIMA MI-AM DAT SEAMA CINE E . ERA BANCA MEA . AM
INTELES CA PANA NU O SA INCETEZ SA O MAZGALESC IN GANDUL
MEU O SA FIE NUMAI VOCEA EI .
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INAPOI IN CLASA ……

--- IMI CER SCUZE CA TE-AM MAZGALIT ….. SPUN EU.

--- MDA….E OK . ITI ACCEPT SCUZELE .

--- MERSI DIN SUFLET.

--- NICIO PROBLEMA .

SI MI-AM DAT SEAMA CA TRABUIE SA AVEM GRIJA DE LUCRURILE
NOASTRE SI NU NUMAI DE ALE NOASTRE ….

PE LUNA

ERIKA SZASZ

Ce îi place lui Eli

Într-o zi de vară, Eli se gândi că dacă o dată ar călători până în
spațiu, ar descoperi lucruri fantastice. Ea era pasionată de sistemul solar
și spațiul îndepărtat. Voia să fie primul copil care a pășit vreodată pe lună.
Credea că pe lună sunt vaci lunare sau fructe spațiale dulci, voia să ajungă
pe lună ca să iși facă prieteni extratereștri. Camera ei era plină de
abțibilduri și desene cu lucruri legate de sistemul solar. La școală făcea
planete din hârtie colorată, iar la ora de pictură picta planetele ei
preferate.
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La școală

În drum spre scoală, Eli vorbea cu cea mai bună prietenă, Maya. Ora
ei preferată era geografia. La geografie se învăța despre spațiul cosmic și
de aceea îi placea așa mult.

In călătorie

Eli se gândise să iși construiască propria rachetă spațială pentru a
călători. Lipi câteva cartoane și gata, a terminat racheta. In oraș se
construia un tren de viteză, așa că și-a asezat racheta pe șine și a pornit
spre LUNA! 3 2 1 decolarea!

Pe lună

Când a ajuns pe lună, Eli a văzut vaci lunare și fructe spațiale, a
gustat și erau dulci și zemoase. Si-a făcut mulți prieteni extratereștri. Era
fix cum iși imagina.
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UAU!

STICLA DE APA

ANDREI UNGUREANU

Intr-o zi , pe cand ma jucam in parc cu prietenii mei ,am oboist si m-
am dus sa beau apa. In timp ce beam apa, am auzit o voce
strigand.”Stop!Stop!”M-am oprit din a bea apa, m-am uitat in jur, dar nu
am vazut nimic. Apoi am continuat sa beau apa si s-a auzit din
nou.”Stop!Stop!” Apoi mi-am dat seama ca era sticla din care eu beam apa.
Eram socat cum putea o sticala sa vorbeasca. Apoi ea a spus:

-Te rog!Nu mai bea din mine.

-De ce?am intrebat,eu.

-Pentru ca daca mai bei din mine o sa uit tot, a spus sticala.
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-Aaaaaa!Ok!am raspuns eu.

Dupa aceea m-am intors la prietenii mei sa ma joc si le-am spus tot
ce se intamplase.Ei au fost socati.Si de atunci mereu am pus apa in sticala
aceea.

DIALOG CU BANCA MEA

IULIA JINGA

Banca: - Bună dimineața, Iulia!

Eu: - Bună, Bancă! Ce mai faci?

Banca: - Păi, nu prea
bine, de fapt, am niște
dureri de articulații.

Eu: - Dar de ce ai dureri
de articulații?

Banca: - Pentru că tu pui
multe cărți în bancă, îmi
agăți de mâini ghiozdanul
tău greu, (zici că ai băgat pietre în el), în plus, picioarele mele nu prea mai
pot susține toate lucrurile pe care le pui pe mine.

Eu: - Înțeleg, dar atunci de ce te mai numești Bancă, dacă nu îți place ce
faci?

Banca: - Chiar nu știu, dar hai să facem un pact. Tu nu mai pui lucruri în
mine, iar eu nu mă mai plâng de cât de multe lucruri depozitezi. S-a făcut?

Eu: - Bine, m-ai convins!

Banca: - Yey!
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Eu: - Pa, doamnă Bancă!

Banca: - Pa, Iulia!

PĂTURA

MIHAI MUNTEANU

Într-o zi, eu m-am trezit si am auzit un zgomot. Era patura mea. Se
misca. O pătură mișcătoare, nu e prea normal.”Stai ce? Chiar se
misca?Da.NU,visez.” Am decis să o intreb câteva chestii să văd daca avea
cu adevarat viață. Și i-am spus:

-Hei, păturico? Ai tu viață?

Nu se auzea nimic. Niciun zgomot. Nicio mormaială. Niciun tipat. Doar
se misca. Vâj, vâj ,vâj.

-Ce se întamplă? Cred că fac o cruce!

-Stai, stai! STAI!!!

-Ce? Ce? Pătura mișcatoare? Nu suntem in Aladin.Lasă că te arunc
acum!

-Nu!

-Am înnebunit! Ce e?

-Oprește-te și nu mă arunca. Haide să vorbim ca oamenii.

-Ca oamenii? Pai si tu ce esti?

-PĂTURA! Nu vezi orbule?

-Orb? Auzi cine imi zice mie orb! Acum haide ca te pun pe pat.

-Pfiuuuu!
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-Asta e foarte ciudat, prima oara o patura miscatoare apoi aceasta
imi spune ca sunt orb.

-Asa haide sa iti spun ce.

-Taci! M-ai intrerupt!

-Taci tu !

-Ba tu!

-Mihai, ce se intampla aici? Am auzit zgomote.

-Nimic, mami!

-Ok!

-Aproape m-a prins mama! Fă și tu liniște!

-Acum, ascultă un pic de la mine.

-Fie!

-Te rog să ai grijă cand te învelești si să nu te mai frichini asa de
mult! Te rog!

-Ok, voi avea grija.

-Trebuie să plec, paaa!

-Paa!

Morala: Aveti grijă de obiectele voastre până la final, chiar de nu au
viață.
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DE CE E CALD AFARA ?
ANTONIA DOBRE
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1 IUNIE- ZIUA COPIILOR DIN LUMEA INTREAGA

Curozitati de ziua copilului

ANDREI UNGUREANU

.

1-1 iunie - Ziua Copilului are loc la date diferite în întreaga lume, pentru
a sărbători copiii la nivel global.

2-În România, de Ziua Copilului sunt oferite copiilor de toate vârstele
bomboane, jucării, ursuleţi de pluş, baloane colorate, hăinuţe şi alte lucruri
pe care ei și le doresc.

3-De asemenea, de Ziua Copilului sunt organizate, de obicei, petreceri-
surpriză, evenimente artistice și ateliere dedicate copiilor, dansuri
tradiţionale, manifestări sportive, excursii. 

4-Ziua Copilului, ca eveniment, este sărbătorită în diferite zile, în multe
locuri de pe mapamond. Multe țări sărbătoresc Ziua Universală a Copilului în
data de 20 noiembrie.

Conferința Mondială pentru Binele Copiilor ținută la Geneva, în Elveția, a
proclamat data de 1 Iunie drept Ziua Internațională a Copilului în 1915.

Sărbătoarea este celebrată la 1 iunie în fiecare an. De obicei ea este
marcată de discursuri cu privire la drepturile și bunăstarea copiilor, de
programe TV pentru copii, petreceri, diferite acțiuni ce-i implică pe copii
ori care le sunt dedicate, ieșiri cu familia etc.

Cum se sărbătorește Ziua Copilului peste tot în lume
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5-Africa Centrală
În Congo, RD Congo, Camerun, Guineea Ecuatorială, Gabon, Chad,

Republica Central-Africană, São Tomé și Príncipe, Ziua Copilului este
sărbătorită pe 25 decembrie, în cinstea tuturor copiilor din țările
respective.

6-Argentina
În Argentina, Ziua Copilului este sărbătorită în a doua duminică din

august, sub denumirea ”Día del Niño”. Până în anii 1990, sărbătorirea avea
loc în prima duminică din august. Deoarece în unii ani majoritatea
angajaților nu erau plătiți înainte de prima duminică, data sărbătorii a fost
schimbată cu a doua duminică din august.

7-Argentina
În Argentina, Ziua Copilului este sărbătorită în a doua duminică din

august, sub denumirea ”Día del Niño”. Până în anii 1990, sărbătorirea avea
loc în prima duminică din august. Deoarece în unii ani majoritatea
angajaților nu erau plătiți înainte de prima duminică, data sărbătorii a fost
schimbată cu a doua duminică din august.

8-Australia
Australia sărbătorește Ziua Universală a Copilului pe 20 noiembrie. Unii

mai sărbătoresc de asemenea o Zi a Copilului privată în prima duminică din
iulie, în fiecare an. Cea din urmă Zi a Copilului este marcă înregistrată.

9-Brazilia
În Brazilia, Ziua Copilului este celebrată pe 12 octombrie, odată cu ziua
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Doamnei Noastre din Aparecida, sfânta care patronează această țară –
această zi fiind o sărbătoare națională.

10-Columbia
În Columbia, Ziua Copilului este sărbătorită în ultimul weekend din luna

aprilie.

Lucruri distractive pe care le poti face de ziua copilului

1-Sa te joci cu prietenii tai prin parc.

2—Sa mergi la mare.

3-Sa mergi la piscina.

4-Sa mergi la munte.

5-Sa mergi la picnic.
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RETETE USOARE DE VARA

Înghețată
IULIA JINGA

Bună, eu sunt Iulia. Ador înghețata, mai ales vara. Așa ca o să vă

prezint unele dintre aromele mele preferate de înghețată, care cred că vă

plac și vouă.

Prima dintre ele și preferata mea este ………ÎNGHEȚATA DE

CIOCOLATĂ! + =

Urmează înghețata de mentă care este și ea foarte bună.

Îmi mai place și înghetata de lămâie.

Apoi îmi place cea de căpșuni.

Altă aromă preferata este cea de afine.

Ador și înghețata de mango.
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Ultima, dar nu cea din urmă, este cea de caisă sau piersică.

Stați, stați! Am uitat să vă spun: poftă bună la înghețată!

3 REŢETE de

ÎNGHEȚATĂ DE CASĂ
NATALIA MOISAN

Ce le place copiilor cel mai mult vara …este vacanta, sa se distreze, sa
manance cirese, sa mearga la bunici, sa se balaceasca la piscina, dar cel
mai mult le place sa manance inghetata!

Pentru ca tuturor ne place inghetata si am vrea sa ne racorim cu ea in
fiecare zi de vara, va prezint 3 retete de inghetata pe care puteti sa le
faceti in casa RAPIDE, USOARE, GUSTOASE SI SANATOASE.

1. Inghetata cu OREO

Ingredinete- un pachet de biscuiti OREO, o lingura de miere de
albine, doua iaurturi grecesti 10% grasime, o lingura de zahar brun.

Se pun toate ingredientele intr-un blender, sau un tocator electric si
se ameseca putin. Crema obinuta se pune intr-o forma de inghetata
CU BAT. si se pune pentru minim 6 ore la congelator.
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2. Inghetata cu BANANE si SNIKERS

Ingrediente- un baton de ciocolata Snickers, o banana coapta, un
iaurt grecesc 10% grasime si o lingura de miere de albine.
Ingredientele se amesteca intr-un blender, apoi se pun in forme de
inghetata cu bat si se dau cateva ore la congelator.
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3. Inghetata de CAPSUNI

Ingrediente- doua iaurturi grecesti 10% grasime, 6-8 capsuni mai
coapte, doua linguri de miere de albne, o lingura de zahar brun.
Toate ingredientele se amesteca intr-un blender si se toarna in
forme de inghetata cu bat.

Incercati-le pe toate sa vedeti cat de bune sunt! In plus, fiecare
dintre voi poate inventa o reteta noua cu iaurt, fructe si miere de
albine.

POFTA BUNA!
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UN COCKTAIL DE VARA

ALESSIA BADESCU

INGREDIENTE :

--- CAPSUNI

--- O LAMAIE

--- UN PAHAR DE APA

--- BANANE

PE LANGA INGRADIENTE AM
AVUT NEVOIE DE :

--- UN PAI ---
UN PAHAR

--- O UMBRELUTA
--- BLENDER

MODUL DE PREPARARE

Intai luam blenderul si punem capsunele, adaugam bananele. Stoarcem
lamaia, adaugam apa. Pornim blenderul si il lasam un minut.La final turnam
amestecul intr-un pahar. Decoram si ….voila!
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Plăcintă cu piersici
IULIA JINGA SI OLIVIA RACOVITA

Rețeta originală din “James și piersica uriașă” 

Ingrediente:
-făina albă(300g)
-zahăr pudră(80g)
-unt rece(150g)
-puțină sare
-4 linguri de apă rece
-2 gălbenușuri
-6 piersici zemoase

Mod de preparare:
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1.Amestecați făina, zahărul pudră, untul rece, sarea, apa și
gălbenușurile, până când devin o compoziție tare apoi băgați-l la
frigider pentru 30 de minute.
2.Puneți blatul obținut într-o tavă, așezați și piersicile în tavă.

Poftă bună!

Curiozități:

-Piersicile conțin 87% apă.
-Piersicile dau o doză mare de energie și pot înlocui și o ceașcă de

cafea.

-Piersicile sunt printre cele mai răcoritoare fructe ale verii.

Milkshake de fructe de pădure

ERIKA SZASZ

Este o rețetă simplă cu doar trei ingrediente, delicioasă și foarte
răcoroasă. Avem nevoie de următoarele:
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- 1 cană de fructe de pădure congelate;
- 1 cană cu lapte;
- 2 cuburi de gheață;
- Opțional: miere sau zahăr , dacă vă place mai dulce.

Punem în blender fructele de pădure congelate, apoi punem laptele.
Adăugăm cele 2 cuburi de gheață și le mixăm până se omogenizează.

Turnăm în 2-3 pahare și servim cu paiul.

POFTĂ BUNĂ!
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RECOMANDARE DE LECTURA

IULIA JINGA

James și piersica uriașă

Sunt Iulia și îmi place să citesc. O să vă prezint o carte foarte

frumoasă, care se

numește ………………JAMES ȘI PIERSICA

URIAȘĂ.

În această carte este vorba despre

un copil pe nume James, care este trimis

să locuiască împreună cu îngrozitoarele

sale mătuși. Asta din cauză că un rinocer

uriaș scăpat de la grădina zoologică i-a

mâncat părinții.

El face o călătorie împreună cu noii lui prieteni, insectele, cele mai

amuzante și mai simpatice, întâlnite într-o piersică uriașă.

Următoarea parte a cărții vă las să o descoperiți singuri. Este o carte

interesantă și amuzantă. Încă ceva, legat de tema acestei cărți cu

piersica uriașă, voi face o prăjitură cu piersici împreuna cu prietena mea,

Oli.
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CINCI VIETUITOARE CARE TRAIESC IN MARE

De Munteanu Mihai

1. Dorada (Sparus aurata)

Face parte din familia Sparidae, ordinul Perciformes. Aceasta familie
cuprinde 155 de specii.

Este un peste care traieste in Marea Mediterana si Atlanticul de Nord.

Desi popular, acest peste are mai multe denumiri.

 Noi, spaniolii si nemtii ii spunem dorada
 francezii ii spun daurade
 portughezii si italienii ii spun orata
 grecii, bulgarii si turcii ii spun tsipura
 englezii ii spun sea beam
 koreeni ii spun Ch’amdom
 egyptenii ii spun denees

2. Pestele papagal
Face parte din ordinul Perciformes, familia Scaridae. Poate fi intalnit
in apele tropicale din toata lumea.
Din familia Scaridae fac parte in jur de 80 de specii care traiesc in
recifele de corali de la tropice.
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Numele provine de la gura caracteristica asemanatoare cu ciocul de
papagal.
Acesta se hraneste cu corali.Majoritatea speciilor au 30-50 cm dar
unele au si 1 m.

3. Pestele trompeta
Fac parte din ordinul Syngnathiformes, familia Aulostomidae si genul
Aulostomus.
Pot fi intalniti in apele tropicale din toata lumea in zone cu recifi de
corali, zone cu substrat pietros sau nisipos.
Sunt inruditi cu calutii de mare.
Inoata in ape cu adancimi de 0.5 – 30 de metri.
Pot manaca prada de marimea corpului.
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4. Pestele panglica
Face parte din clasa Actinopterygii, familia Regalecidae. Poate fi
intalnit in apele tropicale si temperate la adancimi de aproape 1000 de
metri.
Se crede ca membrii acestei familii are distributie la nivel global.
Mai este cunoscut si sub denumirile: pestele rama, oarfish, peste-
funda sau pestele gigant. Se hraneste cu crabi.
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5. Dracul de mare
Este numit si dragonul de mare, pestele dragon sau vipera de mare.
Este un peste din familia Trachinidae care traieste pe fundul nisipos al
marii, pana la adancimea de 150 m, dar si in apropierea tarmului.
Dragonul de mare poate ajunge si in zonele de mica adancime din zona
litorala atunci cand este in cautare de hrana. Poate fi intalnit in
Marea Neagra, Marea Mediterana, Marea Azov, precum si in apele
tarmurilor europene ale Oceanului Atlantic.
in anul 2010, numai in luna iulie, nu mai putin de 44 de persoane au
fost intepate de dragonul de mare pe litoralul romanesc.
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JOCURI DE VARA

ANTONIA DOBRE

Pentru a distra copiii vara, eu m-am gandit sa le aduc aminte cat de
frumos era sa te joci fara jocuri mobile pe calculator sau pe televizor.

1.HuIa Hop

Daca nu stiti inca de acest joc, in el trebuie sa rotesti un cerc pe solduri.
Acest joc se joaca in minim 4 copii. Acest obiect principal (cercul) se poate
cumpara de la Decathlon sau alte magazine de sport.

2.Football ca raci
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Acest joc are acelasi
scop ca footbalul normal, doar ca trebuie sa stai intr- o alta pozitie. In

acest joc trebuie sa stai jos, proptit pe maini si pe picioare.

3.X si 0 cu pietre

Acest joc are nevoie de 10 pietre, cinci pictate in X si cinci in 0. Iar el
are aceleasi caracteristici si reguli ca jocul original.
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4.Arunca inelul

Jocul acesta are nevoie de niste inele si cateva bete. Iar scopul acestui joc
este de a nimeri betele.

5. Sfoara

Jocul acesta are nevoie doar de o sfoara. El are nevoie de un numar par de
copii.
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6.Vanatoarea de comori

Vanatoarea de comori poate fi jucata pana si de doi copii (unul ascunde iar
unul gaseste). Pentru a juca acest joc nu trebuie sa faci prea mult efort
fizic.iti trebuie un obiect/mai multe obiecte pentru a ascunde, iar doar un
copil are voie sa ascunda.

7. Omul negru
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Pentru a juca acest joc, Omul Negru își alege un ajutor dintre ceilalți
jucători. Cei doi se depărtează de grup și aleg un număr de la 1 la 10.
Omul Negru rămâne pe loc, iar ajutorul se va intoarce la restul jucătorilor.
Aceștia se așează în cerc de mână și cântă:

Ora 1 a sosit Omul negru a venit

…

Ei continuă să cânte până ajung la ora aleasă de Omul Negru. la ora aleasă
ajutorul va cânta: “Ora X a sosit, Omul Negru a venit!”

Atunci jucătorii, inclusiv ajutorul, trebuie să fugă ca să nu fie prinși de
Omul Negru.

ACTIVITATI RECREATIVE TOCMAI BUNE DE REALIZAT VARA

CUM INGRIJESTI UN CACTUS

OLIVIA RACOVITA

Ei sunt tepisorii. Sunt draguti, stiu! Azi va voi prezenta cum sa ingrijiti unul.

 Cum ii ud?Cactusii sunt plante de desert,dar trebuie udati
macar o data pe saptamana.

 Unde ii asezam?Ei prefera locurile izolate, dar luminoase:pe
balcon, langa ferestre, langa usa de la balcon. Nu ii asezati aproape de
calorifere.
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 Ce nu trebuie sa le faci?In primul rand nu trebuie sa le rupi
tepii. Fii atent cand ii cari!

 Ce trebuie sa le faci daca totusi te intepi? Spala-te bine pe
maini su apa si tepii vor cadea singuri.

JOCURI FAINE

VICTOR STAICU

Buna, dragi prieteni!

Bine v-am gasit! Acum, ca se apropie mult așteptata vacanța de vara, m-
am gândit sa va prezint cateva jocuri distractive. Daca va place sa alergati,
“Leapsa” este jocul ideal pentru voi. Unul dintre jucatori trebuie sa ii
alerge pe ceilalți. Când reușește sa atingă un alt jucător, acesta din urma
devine cel care trebuie sa alerge după jucatori in încercarea de a atinge pe
unul dintre ei.

Un alt joc pe care eu îl joc cu plăcere este “Ratele si vanatorii”. Atenție!
Acest joc trebuie jucat oriunde nu exista obiecte ce pot fi sparte! Aveți
nevoie de o minge și cel puțin 4 jucatori, din care doi vor fi vânători, iar
restul vor fi rate. Vânătorii trebuie sa vâneze ratele cu mingea. Daca o
rata este atinsa de minge, aceasta iese din joc. Ratele pot câștiga vieți in
plus dacă reusesc sa prindă mingea in brațe. Ultima rata ramasa in joc
castiga!

Al treilea joc pe care vi-l prezint este “Tara, tara, vrem ostasi!”. Numărul
minim de jucatori este de șase. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine! Se
formeaza doua echipe. Echipele se aseaza fata in fata, in linie, la o
distanta de cativa metri una de alta. Toți jucătorii dintr-o echipa se vor
tine de mâna cu brațele întinse. Prima echipa striga: “Tara, tara, vrem
ostasi!”. Cealaltă echipa intreaba: “Pe cine?”.
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A doua echipa trebuie sa trimita jucatorul ales de prima echipa, incercand
sa le sparga “zidul”. Daca reușește, acesta se va întoarce la el in echipa cu
încă o persoana din echipa adversa. Daca nu reuseste, el va ramane la
echipa adversa. Câștiga jocul echipa care reușește sa captureze toți
jucătorii.

Acum, după atâta joaca, va propun doua retete care va vor ajuta sa va
racoriti. Prima, preferata mea: înghețata! Va prezint cea mai simpla reteta
pe care o cunosc! Aveti nevoie doar de 500 g amestec de fructe de pădure
congelate si de 500 ml frișcă lichida. Puteți adauga si zahăr dacă doriți.
Intr-un blender pasați fructele. Separat, intr-un bol, mixați frișca si apoi
adăugați piureul de fructe. Puneti la congelator si gata! Pofta buna!

Cea de-a doua reteta pe care v-o propun este cea de limonada. Sucul de la
doua lămâi îl amestecați cu 3-4 linguri de miere (sau după gust) si apoi
adăugați 500 ml de apa. Este perfecta pentru a va răcori după unul dintre
jocurile descrise mai sus, credeti-ma!

Barca de hartie origami

de Matei Chivu

Se ia o coală A4, se îndoaie pe jumătate, apoi în 4.

Se aduc colţurile de sus la îndoitura de mijloc.
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Marginea rămasă în partea de jos se ridică şi se îndoaie, atât pe partea din
faţă, cât şi pe partea din spate.

Se deschide îndoitura (seamănă cu un coif sau un pahar), se îndoaie şi se
potrivesc colţurile.

Se potriveşte colţul de jos cu cel de sus, atât pe faţă, cât şi pe spate.

Se deschide îndoitura şi se pliază invers, apoi se trag simultan cele două
vărfuri laterale, şi bărcuţa este gata.
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FLORILE VERII

Eu sunt Iulia şi o să vă arat nişte flori care înfloresc vara.

Una dintre aceste flori e evidenta, dar, tot o să vă o zic.

Prima floare de pe listă este cea evidentă, aia
fiind Floarea Soarelui. Această floare frumoasă
cu petale galbene şi centrul maro înfloreşte
toată vara.
Ea are şi seminţe comestibile pe care le găseşti
la magazine.

Altă floare de vară este Petunia.
Floarea asta este foarte frumoasă, şi înfloreşte
intruna dacă are umiditate şi îngrăşământ
adecvat. Creşte fie sub forma unei tufe, fie sub
forma unui tufiş cascada, pe care îl poţi planta în
ghivece decorative.

A treia floare la care m-am gândit este Crăiţa.
Asta este una dintre cele mai rezistente plante.
Ea produce toata vara flori, adoră soarele,
pământul bine drenat şi se inţelege bine cu
celalte flori.

A patra floare din lista mea este Ştevia de Munte.
Este o plantă perenă frumoasă, cu înalţimea de
aprox. 70 cm. Incepe să înflorească în iunie şi
înceteză in august, dacă bobocii ofiliţi sunt
îndepărtaţi la timp.
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Orase frumoase de vizitat vara

10. Budapesta, Ungaria

Asezat pe Dunare, cu dealurile Buda la vest si Marile Campii la est, Budapesta este
inconjurata de peisaje impresionante. Orasul neoclasic este superb, desi inca poarta
cicatrici din al Doilea Razboi Mondial. Orasul este construit pe izvoare calde, facand din
baile comune un must-see.

09. Bangkok, Thailanda

Capitala Thailandei şi de departe cel mai mare oraş din ţară, Bangkok este un oraş
aglomerat și cosmopolit, plin de clădiri înalte, palate magnifice, temple antice, cluburi
de noapte luxoase, pieţe aglomerate şi străzi pline de vânzatori de suveniruri și
mâncarestradală irezistibilă

Bangkok este casa frumoaselor temple budiste si a unei vieti de noapte incredibile.
Valoarea banilor face din acest loc unul destul de ieftin
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08. Izmir, Turcia

Izmir este un oras din Anatolia, vestul Turciei. Are aproape 5 milioane de locuitori,
fiind al treilea ca marime dupa Istanbul si Ankara. Orasul are o istorie de peste 4 mii
ani ca asezare locuita de oameni. Acest lucru si deschiderea la Marea Egee fac din
Izmir un loc in care sa petreci o vacanta de neuitat.

07. Capetown , Africa de Sud

Capetown are o asezare unica, fiind inconjurat de mare si plaje superbe pe de-o parte
si un peisaj muntos ce iti taie respiratia pe cealalta parte. Orasul este unul dintre cele
mai cosmopolitane din Africa, iar radacinile coloniale inca se pot vedea in arhitectura de
astazi.
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06. Chicago, SUA

Chicago este fortareata vestului american, locul de nastere al muzicii blues si un punct
fierbinte pentru muzica jazz. Orizontul orasului a adapostit primii zgarie-nori din lume,
iar aici se gasesc si cele mai bune cluburi de comedie din state.
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05. Dubai, Emiratele Arabe Unite

Daca nu esti asa interesat de istorie si preferi metropolele futuristice, Dubai este cea
mai evidenta. In oras se gaseste cea mai inalta cladire din lume (Burj Khalifa), precum
si cel mai mare mall din lume, Dubai Mall. Alte atractii sunt insulele artificiale si unele
dintre cele mai bune plaje din lume. Cand iei in considerare ca pana in 1970 Dubai era
un mic oras tribal, nu o sa-ti vina sa crezi cum arata acum.

04. St. Petersburg, Russia

St. Petersburg este considerat fereastra Rusiei catre vest. Canalele si arhitectura
neoclasica au fost proiectate de italieni, ceea ce ofera orasului un aspect european. Cu
galeriile de arta moderne si cluburile underground, care fac din oras un spectacol
noaptea, St. Petersburg iti da senzatia de oras european.
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03. Barcelona, Spania

Barcelona este orasul care combina vechiul si noul intr-un fel spectaculos. O foarte
mare parte a orasului e ca acum cateva secole, cu strazi inguste oriunde mergi, insa pe
plaja vei gasi statiuni moderne luxoase.

02. Shanghai, China

Bucuria Shanghaiului o gasesti pe strazile metropolei, unde viata de zi cu zi freamata.
Trebuie sa vezi Muzeul Shanghai, Templul Jade Buddha si piata Dongtai Road, care fac
din vizitarea orasului o experienta unica in viata.

http://www.lifeandtravel.ro/ce-sa-faci-in-barcelona/
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Londra,MareaBritanie.

Fosta capitala a celui mai mare imperiu de pe Pamant, Londra este un centru al culturii,
cu mai mult de 300 de limbi vorbite intre granitele sale. Aici poti gasi mancare, arta si
divertisment din orice colt al lumii, si poti vedea cele mai bune momente ale arhitecturii
engleze, in locuri precum Gradinile Kew si Westminster Abbey.

http://www.lifeandtravel.ro/obiective-turistice-londra/
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