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Care este cel mai recent loc  pe care l-ai vizitat ?
Am fost la Disneyland, Paris.
Ce ai văzut acolo? 
Am văzut multe magazine cu jucării, castelul Disney şi 
multeeeee parcuri de distracţie.
Descrie, pe scurt, locul văzut.
Totul este în culori de poveste. Te poţi plimba cu 
maşinuţele, te poţi da în Covorul fermecat al lui Aladin şi 
în elefanţi zburători Dumbo.
Care este cea mai frumoasă amintire legată de locul 
respectiv? 
Când am fost la Piraţii din Caraibe şi ne-am dat în nava 
lor. 
Ai recomanda locul şi altor copii ? De ce? 
Da, îl recomand. Este unul dintre cele mai frumoase 
locuri de distracţie. 

Maia (6 ani)

neuitat
locuri 

de 
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Care este cel mai recent loc  pe care l-ai vizitat ?
Am fost în Italia, la Conca, la un circuit de 
karting .
Ce ai văzut ? 
Am văzut case foarte mici si albe, un orăşel cu 
foarte mulţi palmieri.
Descrie, pe scurt, locul văzut.
Era un hotel cu un teren de fotbal şi picina, avea o 
pistă foarte lungă şi numai bună pentru carting. 
Am mers în două orăşele, unul cu un castel, 
celălalt cu multe case mici şi albe.

Care e cea mai frumoasă amintire din locul 
respectiv? 
Cea mai frumoasă amintire este locul trei de la 
concursul la care am participat.
Ai recomanda locul şi altor copii? De ce? 
Îl recomand pentru că mâncarea este foarte bună, 
serviciile sunt farte bune şi toţi sunt amabili.

Tudor (6 ani)
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Un turnn ce stătea în zare  

Cu lacrima în ploaie, 

Înalt cum e el, spunea: 

Oare unde e inima mea? 

Eu iubesc familia mea 

Atât de mult cât pe sufletul meu, 

Mereu și mereu... 

 de Maya Velici

Desene 

realizate de 

Clasa I A 
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 fost odată ca-n poveşti un ponei pe nume Caro. Era numit aşa pentru că avea carouri. 

 El avea un vis. Visul lui era să aibă pe cineva alături, un om. Voia să aibă un prieten. 

 Într-o zi, Caro s-a aventurat în pădure şi a ţipat tare: 

- Alooooo! E cineva aici? 

Dar nu i-a răspuns nimeni. Şi a strigat din nou şi din nou, până i-a răspuns cineva. Era un om, o fată 

pe nume Gina cu părul lila. Îşi căuta un animal de companie, în pădure. 

Caro s-a dus în drumul Ginei. Atunci s-au împrietenit pe dată ce s-au văzut şi au rămas prieteni până 

la adânci bătrâneţi. 
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ACROSTIH 

A utumn is the best season for fruits; A utumn is beautiful,

U nder the ground, it is wet, be careful, take

your boots! 
U nit 2 is very interesting;

T he fruits in this season are very tasty! T ake your coat, cause it’s autumn!

U mbrellas are very useful, too! U ma likes this season!

M y mother calls me in the house. M agic, rain, clouds and colours;

N ow, I’m sick! N ovember is a month in autumn.

Matei Pletea, 

3rd grade A 

Ana Lucanu, 

3rd grade A 

A utumn is the perfect season of the year. A utumn is the colourful season,

U nder the tree, it’s so so windy and rainy. U nder your roof, the rain is coming soon!

T o be an umbrella, it’s not easy at all, but I

like when I help people. 
T ake your umbrella!

U mbrellas are good objects when it’s raining. U seful object in autumn.

M y jacket is broken, so I’m very cold! M y father is sick: Achoo!

N o one can help me. Oh, no! Oh, no! N ow, he’s got to stay in bed! 

Tudor Galatanu, 

3rd grade A 

Andor Csizer, 

3rd grade A 

Acrostihul  este o formă de poezie „cu ţintă / destinaţie ascunsă, mascată“, ale cărei versuri au „în 

cap“ (dar şi pe altă coloană, pentru posesorii de „cheie“) literele dintr-un nume de persoană 

(„adorată“ / „ironizată“) scris (citit) „pe verticală“ („de sus în jos, ca la japonezi“), ori dintr-o 

propoziţie-replică, sau dintr-o lozincă. 

Cuvântul românesc a fost importat din limba franceză, cuvântul francez acrostiche venind la rândul 

său din limba greacă, unde akrostihis se compune din akros - „extremitate“, şi stihos, „vers“. 

Sursa: Wikipedia 
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ACROSTIH 

A utumn is the best season. A utumn has started;

U mbrellas are good when it rains. U mbrellas are in our hands

T he teacher shows me how to draw leaves. T ake your jackets!

U nder umbrellas, there are lots of people. U mbrellas are wet!

M y jacket is wet and I’ve got just one hat! M y mother calls me back inside;

N ow, let’s all get wet! N ow I’m sick. ☹

Bogdan Garimovici, 

3rd grade 

Tudor Banu, 

3rd grade A 

A utumn is beautiful; A utumn is great!

U mbrellas are winding fast; U mbrellas you must take!

T ake your boots for the rain! T ake your boots!

U mbrellas are getting wet; U npack them fast!

M any drops are coming from the clouds; M elons are sweet,

N ow I have to go to school. N ow let’s go eat!

Denis Baias & Radu Parcalabu, 

3rd grade A 

Daira Mate, 

 3rd grade A 

An acrostic is a poem (or other form of writing) in which the first letter (or syllable, or word) 

of each line (orparagraph, or other recurring feature in the text) spells out a word, message or 

the alphabet.
[1]

 The word comes from the French acrostiche from post-

classical Latin acrostichis, from Koine Greek ἀκροστιχίς, from Ancient Greekἄκρος "highest, 

topmost" and στίχος "verse").
[2]

 As a form of constrained writing, an acrostic can be used as 

amnemonic device to aid memory retrieval. Source: Wikipedia 
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One day, two children were playing noughts 

and crosses in their house. Outside, the 

weather was foggy. Suddenly, the dog started 

barking. In the sky there was a spaceship. In 

the spaceship there was an alien. Its name was 

Etty. When Etty landed, the children were 

shocked.  

After a while, the alien and the children 

became friends.  

Etty found out many things about his friends, 

like:  

they like egg yolks; 

he learned what fog is; 

they knew how to play tic - tac - toe; 

they like going to the restaurant. They 

like talking to the waiter. 

When it was the time to go, he didn't want to. 

But, he needed to. He took off , but after a 

while he took all of his family. They all 

became friends.  

4th B 
STORY
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Yes, I'm a girl and I like gaming. So what? I love watching Minecraft videos by 2 gamers 

named: Moosecraft and Unspeakable. I will first start with Moosecraft. 

Moose is always very weird and different from other gamers - which I really like - because he 

kinda shouts when he needs to speak out words like:  

POPPY!; 

 Hacker ! Hacker!; 

I PLAY MINECRAFT!; 

 NOOB!; 

BEKFAST!; 

 Moosemilk!; 

 O9Tunafish instead of O9Sharkboy. 

Unspeakable gaming has more subscribers than Moosecraft. Unspeakable presents on one of 

his YT (Youtube) channels redstone creations that are automatic abd he can teach me a lot of 

cool things I can do in my own minecraft world. In another YT channel he plays Bed wars or 

Sky wars in the server Hypixelwars.Net. I'm enjoying every moment of it!  

MOOSECRAFT AND 
UNSPEAKABLE 

Ilinca (10 ani)
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ÎMI PLACE …. 

IARNA 

Mie îmi place iarna deoarece mi se pare că aerul 

este mai curat și mai rece. Zăpada e un alt motiv 

de joacă. Poți să te dai pe un derdeluș, schiuri sau 

cu placa  (după preferința fiecăruia).  

Sunt multe alte lucruri amuzante pe care le poți 

face iarna, cum ar fi: 

• un tobogan de zăpadă;

• bătaie cu bulgări de zăpadă;

• iglu din bolovani de zăpadă;

• derdeluș din zăpadă;

• om de zăpadă;

• îngeri mulți de zăpadă care fac un înger

mai mare.

Ana-Maria, 10 ani 
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My Favourite Book 

y favourite book is The Wizard of 

Oz. It is my favourite because it 

is interesting and it is about friendship. 

The main characters are named Dorothy 

Gale, and her dog, Toto. Dorothy and Toto 

were living in Kansas, together with Uncle 

Henry and Aunt Em. One day, they were 

lifted by a tornado and taken to a different 

country.....the world of OZ. There she 

made three friends - Scarecrow, Tin 

Woodman and  Cowardly Lion.  

Each of them thought he was missing one 

thing they needed. For example, 

Scarecrow did not have mind and he 

wanted some, Tin Woodman didn't have a 

heart and he wanted one and Cowardly 

Lion, as the name suggested, lacked in 

courage. He wanted to be braver.  

The five friends went to the wizard of Oz 

to ask him to give each of them what they 

lacked in. They believe he is the only 

person who can help them. 

After going together through many 

adventures, when they help each other 

very much, they each get want they 

wanted. Scarecrow has mind and rules the 

Land of Oz, in Oz's place, Tin Woodman  

gets a heart and Cowardly Lion becomes 

braver. So, the story has a happy end. 

Even if a movie was made, the book is 

even more exciting than the movie, 

because it is more detailed and the 

adventures are more interesting. I totally 

recommend the book!  

Alexandra, 10 ani 
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Istoria este ora mea preferată, deoarece la istorie 

învăţăm lucruri noi despre trecutul nostru. De 

asemenea, tot în această oră facem lucruri noi; de aceea, 

eu nu m-am plictisit niciodată la ora ceasta. Aflăm şi că 

rudele noastre, dar şi noi, putem lăsa o urmă în istorie. 

Memorăm bine, deoarece domnul Dragoş Pârcălabu, 

profesorul de istorie cu care desfăşurăm ora, face multe 

glume. La istorie avem voie să scriem cu ce culoare 

vrem noi şi putem să avem grijă să nu repetăm greşelile 

strămoşilor noştri, ca să nu se ivească iarăşi un război.  

La ora de istorie scriem puţin şi mai mult povestim, iar 

domnul profesor ne explică descoperirile mai mari sau 

mai mici care s-au întâmplat de-a lungul timpului. La 

această oră, domnul profesor ştie şi reuşeşte să combine 

istoria cu moda de astăzi şi aşa se face înţeles mult mai 

bine. Pe scurt, după părerea mea, istoria este cea mai 

interesantă oră.   

Ana - Maria, 10 ani 

ORA 

           PREFERATA 

Mie îmi place ora de arte fiindcă te poţi exprima 

oricum vrei. Totodată, ceea ce desenezi reprezintă 

felul în care te simţi în acel moment. 

 Prin ceea ce desenezi, pictezi sau orice alt fel de 

artă ai face, îţi arăţi sentimentele. Este un exerciţiu 

excelent de cunoaştere prin care te poţi descoperi. 

Arta mă ajută să mă relaxeaz şi să mă exprim într-un 

mod creativ.  

Ilinca, 10 ani 

Ora mea preferată este Drama, pentru că facem 

multe jocuri. Unul dintre ele este Dixit.  

Mai facem şi prezentări, spectacole de comedie, 

teatru cu păpuşi, poveşti cu păpuşi făcute de noi sau 

de alţii.  

Luca, 10 ani 
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PREGATITOARE

Aclasa

Elevii clasei 
Pregătitoare A 
au  ascultat 
povestea 
Doamnei 
Bufniţe şi au 
încercat să o 
ilustreze cât 
mai bine.    

Voi ce 
părere 
aveţi?
S-au 
descurcat?
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CLASA a II-a A
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Emoţie de toamnă 

Toamna în imagini 
şi cuvinte
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Complete the sequence: 

4 16; 

5 25; 

6 ? 

"Make a Square" Puzzle 
Copy out the page and cut out the shapes.  

Once you have the shapes try and assemble them into a square like the 

black one shown.  

Vă propunem spre rezolvare 
câteva probleme interesante 
de matematică!
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1. Într-un sat fără electricitate – în care copiii nu au în case computere, tablete sau telefoane –

locuiesc şapte fraţi. Primul citeşte o carte, al doilea a plecat să ducă vaca la câmp, al treilea 

joacă şah, al patrulea rezolvă un rebus dintr-un almanah vechi, al cincilea pune masa, iar al 

şaselea umflă o minge. Ce face al şaptelea dintre fraţi? 

2. Doi taţi şi doi fii au găsit, în pădure, trei comori. Totuşi, fiecăruia i-a revenit câte o

comoară. Cum a fost posibil? 

3. Ce cartonaş ar trebui să se găsească în locul semnului de întrebare din careul următor?

Aţi găsit soluţia?

Şi voi puteţi propune  exerciţii şi probleme interesante pentru numărul următor al 
revistei.

Ne puteţi scrie pe adresa culori@genesis.ro
 CULORI 22
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De ce o nouă bibliotecă a şcolii?
La Genesis exista o bibliotecă a 
şcolii, însă până anul acesta a avut 
un spaţiu în care copiii puteau  veni 
doar pentru a împrumuta cărţi.

Ce putem face aici?
Cred că biblioteca reprezintă 
informaţii şi cunoştinţe, cultura, artă 
şi inteligenţă. Prin intermediul 
cărţilor descoperim diferite locuri şi 
situaţii în care am putea fi 
transportaţi, pe care le-am putea 
explora şi cuceri fiecare pentru prima 
dată.

Când putem veni aici?
Elevii pot împrumuta cărţi, în fiecare 
marţi şi miercuri în intervalul 11.35 - 
12.20.  În restul perioadelor zilnice, 
biblioteca rămâne deschisă altor 
activităţi de studiu.

Ce este nou anul acesta?

De anul acesta biblioteca are un 
spaţiu nou şi primitor. Elevii pot veni 
aici nu doar să împrumute cărţi. Ei 
pot desfăşura activităţi de lectură 
împreună cu profesorii şi învăţătorii 
lor.

 BIBLIOTECA 
DOLOR ARCU

"LECTURA 

ESTE 

O 

CĂLĂTORIE

INTERIOARĂ"

Vă aştept cu drag să descoperiţi 
lumea minunată ascunsă în 

paginile cărţilor

Interviu acordat de 
doamna învăţătoare 

Gina Gherasim
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Care era cartea ta preferată ?
Cartea mea preferată era ”Ion„ de Liviu 
Rebreanu. 
Care erau fructele tale preferate ?Fructele mele 
preferate erau pepenele şi cireşele.

Care erau orele tale preferate la şcoală ?
Orele mele preferate erau desenul, informatica 
şi psihologia.

Ce făceai după şcoală ?
După şcoală veneam acasă, mâncam, mă 
odihneam, îmi făceam temele şi învăţam, după 
aceea mă uitam puţin la televizor şi dacă mai 
aveam timp citeam.

Cum îţi petreceai weekend-urile ?
Mă jucam cu copiii pe stradă sau mă uitam la 
televizor ori desenam sau pictam.

Care era desertul tău preferat ?
Desertul meu preferat era tortul de ciocolată.

MAMI …. 

Cum arătai când erai mică ?
Aveam părul negru şi ondulat, ochii negrii şi 
tenul măsliniu. 

Care era felul de mâncare preferat când erai 
mică ?
Îmi plăcea să mănânc omletă cu ardei roşii şi 
brânză.

Câţi fraţi sau surori ai ?
Am o soră.

Care era anotimpul tău preferat ?
Anotimpul meu preferat era vara.

Ce îţi plăcea cel mai mult să faci vara ?
Cel mai mult îmi plăcea să merg la plajă 
sau să stau pe veranda casei şi să citesc o 
carte.

VITA NISLE 

INTERVIU CU MAMA

O discuţie 
emoţionantă între 
Maya şi mama ei

Maya Mateescu, clasa a IV-a A
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Şcoala acesta e un 
fel de casă cu multe 

cladiri.
LUCA

Îmi place la 
şcoală pentru că 
aici mi-am fătut 
mulţi prieteni.

ANA

Aici e diferit. 
Copiii se joacă 
mereu, chiar şi 

atunci când învaţă.
ANDREI

E grozavă!
MATEI

Îmi plac 
taberele şi 
excursiile.
ŞTEFAN

SPUN CE SIMT, GÂNDESC, CRED
DESPRE 

Ş
C
O
A
L
A

MEA

I think my school 
is awesome 

because I learn a 
lot and I can do fun 

stuff. School is 
cool.

MARA

I can say about my 
school that is very 

interesting, it makes 
me smarter and 

smarter every day and 
the teachers are very 

nice.
DAVID

I love my 
school 

because I 
meet my 
friends 

and I do 
cool 

projects 
with them.
BRIANA
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Îmi place atunci 
când putem folosi 

intrumete 
muzicale pentru a 
cânta, chiar daca 
nu ne pricepem 

foarte bine.
TUDOR

Am învăţat multe 
lucruri aici şi mi-
am făcut prieteni

SOFIA

Îmi place pentru că 
avem şi loc de 

joacă. 
MATEI

Îmi place că putem să facem ceea ce ne 
place. Eu dacă vreau să citesc, pot să 

citesc pe covor atunci când ceilalţi 
desenează. 
MAYA

Îmi place aici. E un loc 
frumos. Profesorii 

zâmbesc mereu şi ţi se 
vorbeşte frumos tot 

timpul.
ALEXANDRA

I like shool 
because it is funny 
and I have a good 
opinion about this 

school.
BRIANA

I like school because I can meet 
so many kids, I can meet nice girls 

and I can learn new things.
I can say about my school that it 

is the coolest school  ever.
OVIDIU

I like school beacause is 
funny, interesting and very 

nice for children.
PETRA
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DICŢIONAR 
          DE ŞCOLAR



Atelierul lui 
Moş Crăciun - 

mit sau 
realitate?

Iarna în imagini şi 
poveşti 

 INTERVIUL LUNII
un actor îndrăg it ne va 

dezălui câteva din secretele 
meseriei sale

Povestea 
neştiută a lui 
Moş Nicolae  

Unde ne petrecem vacanţa 
de iarnă? 

Pe urmele 
ursului 
brun

Problema
 lunii 

Arts & 
Crafts
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culori@genesis.ro

REVISTA

&
BIBLIOTECA

ORGANIZEAZĂ 
CONCURS DE CREAŢIE LITERARĂ

Scrie un text de 20-30 de propoziţii sau compune o  poezie de 
2-3 strofe pe tema IARNA şi trimite creaţia ta pe adresa 

culori@genesis.ro 
până la data de 17 decembrie şi poţi câştiga un premiu.

Mult succes!
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