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BEAR'S STORIES

JOCURI DE IARNĂ

INTERVIU EMOȚIONANT 
CU UN TĂTIC TALENTAT
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CE CITIM ÎN 
VACANȚA 
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IARNA 

A început un năpraznic 
ger, 

Fulgii cad încet din cer, 

La școală e veselie, 

Și copiii fac gălăgie. 

Crăiasa pe geamuri 
desenează, 

Flori de gheață ce 
dansează, 

Eu încep să-ngheț, 

Și serios...o spun drept! 

S-a format un covor pe 
jos, 

Peste tot e nespus de 
frumos, 

Mantie albă, strălucitoare, 

Podoabe pe ramuri goale. 

 Diana   

clasa a IV-a A 



IARNA 

Fulgi mari ca de vată 

Cad reci pe zăpadă. Florile pe geam au 
înghețat 

Și-au creat un tablou 
minunat. 

Reci podoabe-n 
ramuri goale, 

Copiii au bomboane-n 
poale. 

de Radu Ana 

clasa a IV-a A 



IARNA 

A sosit iarna voioasă, 

Pârtia e gălăgioasă, 

Fulgii cad pe pământ, 

Gerul vine în curând. 

Florile își vor pierde viața, 

Se așterne dintr-o dată gheața. 

Toată lumea e fericită, 

Casa de Crăciun e pregătită: 

Bradul e ornat, 

Totul e minunat, 

Vântul dansează, 

Casa luminează. 

Norii de vată 

Cern steluțe de zăpadă, 

Gerul cumplit 

Devine adormit. 

Totul e alb, 

Zăpada se așterne pe câmpul dalb. 

Iarna e frumoasă, 

Când stai cu familia la masă. 

Cramer Alessia 

clasa a IV-a A 



IARNA 

Afară curtea e-nghețată, 

Vremea este minunată. 

Fulgii au început să cadă, 

Și s-a așternut zăpadă. 

Ei dansează minunat, 

Frumos casele-au ornat. 

Ger cumplit  pe înserat, 

A sosit și peste sat. 

Pe la geam copii privesc, 

Cum pomii strălucesc. 

Se aștern flori înghețate, 

Priveliștile sunt minunate. 

Mateescu Maya, IV A



Winter holiday 
Once upon time, there was a boy, named 

Luca, and his brother Toma. They went 

together with their parents to a mountain 

trip in Austria. 

When they arrived they looked for a ski 

trainer. First, they skied on the small 

slopes and soon they went on  skiing on 

the big slopes where Toma fell a lot of 

times. The ski trainer kept saying “Be 

careful with the ice!”. 

After they left the ski slopes, they went 

to the luge slopes and they played with 

their friends. Suddenly, they decided to 

make a big snowman. A small boy 

climbed on the snowman and the entire 

sledge slope started falling down for 

more than 1 km. We went down to take 

it back ! Then we raced with the luges 

on the biggest slope that had 2 km then 

we go to one “Apres-ski” restaurant and 

we played and ate the authentic 

“Wurts”. 

We spent five amazing days in Austria; 

after that we went home to Bucharest 

where it was also a lot of snow.  

It was a very nice holiday! 

by Luca Preda (4B) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

If I were a bear! 
Once upon a time, there was a bear named Bear. That's me. I was born on 24th of October 2008.  I have 

a very cute sister and her name is Anca. My mom's name is Raluca and my dad's name is Andrei. I 

started to talk about stuff.  

 

"Good morning, mom! " 

"Good morning, Bear! What's up? " 

"I'm good! Where's Anca? " 

"At a friend." 

"And.... where's dad? " 

"At a motorcycle  bear party." 

 

Someone is at the door and I asked:  

 

"Who's there? " 

 

But nobody said anything. Suddenly, pineapples appeared from the sky; there were pineapples all over 

the house. Then, there were pineapples all over the city. I got scared. I started crying because the 

pineapples came to life and they were hurting me. Then, bananas came.  

This was a prank that my parents planned and Anca too. When I found out, I never talked to them 

again.   

 

Mara, III C 



The story of my life

"Hello! I am a bear and I'll tell you the story of my life. Once I was so happy because 

I went fishing with my dad a long time ago.  I wanted to catch a lot of food because 

I'd been training for this moment." 

"Son, you are very good at food hunting." 

"Thanks, dad!" 

I am a brown bear. Sorry cause I don't tell you, but I have 5 brothers and with me 6."  

At dinner we eat a deer. I was 5 years old. The next day a man took me at his house.  

I tried to go to my home, but he put me in a kennel. When I was 7 years old I 

escaped and I went home. Unfortunately, my family weren't there. I looked for 

them in the forest for an hour and I finally found them.  They were living in a very 

big tree  and I asked them : 

" Why aren't you staying in our house?" 

" Dima, you're back. We love you! Where have you been?" , my parents asked me. 

"It's a long story.", I answered.  

" What we need 

to know is 

that you're 

here and 

you're 

fine. We're 

so 

happy!" 

Dima
III C



The story of my life 

I am a bear. I eat and I drink. I like to 

eat raspberries and drink water. 

The children like me, but women and 

men don’t like me; they are afraid of 

me.  

I live in the forest, I like to sleep and 

eat. I have many friends. Their names 

are: Lucy, Broany, Chocky, etc.  

My name is Toots. 

In the morning, I play and I climb in the 

trees. After that I sleep. I love eating 

honey! My parents go in the city and 

catch the food. In the morning I eat 

honey and raspberries! 

Lucy says: 

‘Bye, I go with my parents’ 

‘Where are your parents?’ 

‘In the Magic Forest.’ 

‘O, o, o!’ 

‘Bye!’ 

‘Byee!’ 

Briana, III C 



    THE STORY OF MY LIFE 

 I’m a bear who lives in a mountain cave. But I 

don’t live here for the rest of my life. Why? 

Because a hunter wanted to shoot me and he bad 

luck.  

Meanwhile I woke up in an express called 

,,Phantom express”, which was going to a carnival. 

The name of the carnival was ,,Carnival 

Kerfuffle”and the boss was a clovn called Beppi 

the clovn.  

He was training me and now I am living at the 

Carnival Kerfuffle and I have food every day.  

ANDREI, IV B



The 

story
of my life 

In the woods there were many animals and many plants . But one day, people came to 

the woods and built an entire town in the forest.The animals were scared and ran away; 

except for one animal, which stayed there, the bear . He came to the town every day to 

take something to eat. 

The people wondered how the bear managed to come to the city. 

”Why does the bear keep coming to our houses? Doesn't he have the forest anymore?',   

a woman wondered. 

One day a man discovered why the bear kept coming into the town. 

”The bear came in the city because he didn ’t have any woods live in. 

The mair of the town created a special place for the bear to live in. 

By: Bejan Alexandra, IV B 
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Interviul ediției 
Mai întâi, vreau 

să știi că îmi 

este foarte greu 

să îți accord 

acest interviu, 

pentru că nu 

ești ziarist de la 

vreun site sau 

ziar - ești fata 

mea; știi atâtea 

despre mine, 

lucruri de care 

alții nu au habar 

și îmi e teamă de 

ce ai să mă 

întrebi. Situația e 

total 

surprinzătoare, dar 

sper să fac față.  Am încredere în tine; hai să 

începem. 

 

Ce ai visat ultima dată? 

 

M-ai prins! Nu vreau să te păcălesc! Nu mai țin 

minte! Însă eu fac altceva: îmi place să visez cu 

ochii deschiși, să fac planuri, să fac proiecte, să 

inventez lucruri. Visatul cu ochiii deschiși e 

unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le 

poate face un om. Aceasta e partea ușoară. Să 

le și duci la împlinire e partea grea, dar e atât 

de frumos… 

Visează că într-o zi vei face ceva, o familie, o 

carieră, habar nu am, ceva ce îți dorești foarte 

tare, dar visează cu toate amănuntele, dacă poți, 

și apoi fă tot ce poți ca visul să devină realitate.  

 

Cum te-ai distrat ultima dată? 

 

Oho … fac parte din acei oameni norocoși, 

care se distrează atunci când muncesc. Foarte 

tare chiar. Am pe lângă mine oameni talentați, 

pozitivi, ingenioși, care te pot face să râzi doar 

cu o singură privire. Chiar am ajuns la 

concluzia că, dacă muncesc ceva, teatru sau 

film, și nu mă distrez, nu va ieși bine. Și acum, 

când îți răspund la întrebări, mă distrez. 

 

Care a fost cea mai haioasă situație prin care 

ai trecut? 

 

Sunt multe …. Dar uite una … Odată, trebuia 

să intru într-o instituție a Statului Român și, la 

intrare, trebuia să prezint buletinul, pentru ca 

domnul portar să îmi scrie numele într-un 

registru. Fac o paranteză … tu știi că Celentano 

este doar un rol ca toate celelalte și nu semăn 

deloc cu el. În ziua aceea eram într-o perioadă 

în care nu filmam; deci, eram bărbierit și 

îmbrăcat frumos, cu costum și cravată. Voi 

încerca să îți reproduc aproximativ dialogul: 

Portarul: Buletinul, vă rog! 

Eu: Desigur! 



Portarul: Adrian Văncică? 

Eu: Dacă așa scrie acolo, da. 

Portarul: Aveți vreo legătură cu Adrian 

Văncică, actorul din Las Fierbinți? 

După o scurtă pauză, îi 

răspund: 

Eu: Nu. Ce actor? 

Portarul: Hai, dom’le, bețivul ăla din serial! 

…. Că vă cheamă la fel …. 

Eu: Îmi pare rău! Nu știu despre ce serial 

vorbiți, iar despre actorul acesta nu am auzit! E 

o coincidență …

Portarul: Dom’le, să-l vedeți pe ăla cum face! 

Eu râd și cu nevastă-mea și cu ăia mici! … Juri 

că e băut tot timpul … Chiar n-ați auzit de Las 

Fierbinți? 

Eu: Nu! Nu mă uit la televizor, pentru că nu am 

! 

Portarul: Păi să vă uitați, că e frumos … 

Și apoi, preț de 5 minute, omul a tot încercat să 

mă facă să mă uit la serial …. Că e frumos și ce 

se mai distrează el … I-am mulțumit, i-am 

promis că o să mă uit și l-am lăsat așa. Poate o 

să crezi că am fost rău și nepoliticos, dar m-am 

distrat. 

Care a fost cea mai nepotrivită întrebare care 

ți-a fost adresată? 

Eu nu prea dau interviuri, pentru că nu vreau. 

Nu știu exact care a fost cea mai nepotrivită 

întrebare, dar nu îmi plac întrebările la care am 

mai răspuns în alte interviuri și întrebările 

despre familie. Vreau să țin familia numai 

pentru mine. E important! Vei vedea, la un 

moment dat, că am dreptate. 

Dacă ai face o prostioară, care ar fi aceea? 

O prostioară? : ))) Nu știu exact la ce te 

gândești când spui prostioară, dar eu le fac în 

fiecare zi … e ușor să spui că am dat în mintea 

copiilor, dar asta face parte din meseria mea: să 

mă joc, să îmi meargă mintea și să am 

curiozități de copil. A spus Brâncuși o vorbă 

mare: ”Când ai încetat să mai fii copil, ai murit 

de mult.” Așa că și eu și tu avem dreptul să 

facem prostioare. 



Cum e să joci în Las Fierbinți? 

O bucurie. Nu mai simți cum trec douăsprezece 

ore de filmare, nu simți asta ca pe o muncă, 

absolut deloc. E o experiență cu care mulți 

actori ar vrea să se întâlnească, măcar o dată în 

viață, dar e și greu. Fiind un proiect atât de 

lung, foarte multe zile am fost plecat de lângă 

familie - aici cred că tu ai avea multe de spus. 

Să nu uităm, însă, că interviul e cu mine și nu 

cu tine :)))  

Ți-ar plăcea să fii din nou elev? 

Mi-ar plăcea să fiu din nou elev, dacă aș fi într-

o școală ca a ta, nu ca cea pe care am făcut-o 

eu. Să poți să spui ce îți trece prin cap și să fii 

luat în serios, să ai păreri care să conteze, așa 

da, mi-ar plăcea, nu altfel. Când eram eu elev 

mergeam la școală și sâmbăta. Știai? Iar 

învățătorul meu era un tip în vârstă, care ne 

bătea rău, pentru orice. Știai că ne punea să 

stăm în genunchi cu cartea în mână? Tu ai vrea 

să te întorci într-un astfel de loc? Nu cred. 

Ce ți-ai dori pentru Anul Nou? 

Va părea un clișeu, dar îmi doresc să fim 

sănătoși și să am destulă minte încât să nu stric 

am construit până acum. Îmi doresc să am idei, 

idei bune, idei despre care nu știu cum vin și 

nici de unde : ))) Poate faceți voi la oră o 

dezbatere despre asta: de unde vin ideile???  



 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 



My favorite Book 

My favorite book is “Harry Potter and the 

Secrets' room” by J. K. Rowling. 

This book is about two boys and a girl that 

wanted to find a secret room in a castle named 

Hogwarts. One day, a boy named Harry Potter 

found a ghost and a boy on a hall.   

They  became a rock and he was accused of all 

these things. 

On another day the children  found  a special 

dairy in a toilet. On the cover it was written 

 T.R. Doodler. 

The diary was special because you can  speak 

with Doodler writing. It helped you kill the one 

who transformed  the ghost and the boy in a rock. 

Harry Potter found  the Secrets room and blocked it. Actually the author of all 

the bad things that happened was Doodler and he was killed by Harry. 

I want to recommend this book because it is so interesting. 

 By:  Luca Preda, the 4th  B 



WHEN CHRISTMAS IS COMING, 

HUMANS BECOME BETTER 

One day there was a boy who didn’t have toys and books because he was 

poor. I know this thing because he used to live on my street with his mother and he 

went to a special school. I decided to be the Santa Clause in this year for them. 

I went shopping with my mother and I bought toys, books, and a sled. On the 

night of 24th of December, I went to the house where he lived and I put the presents in 

the front of the door. Next day I went outside on my sled with my mother and I met 

with the boy. He said: 

  'Hello, Andrew!' 

  'Hello, Gaby!', I answered.  

  'Last night, Santa Clause brought presents and left them in front of my door!' 

  I smiled with my mother. 

So to do well proved to be a very good thing.



Radu

...



pe adresa revistei
culori@genesis.ro



GHICITORI pentru CITITORI 

Clasele: pregătitoare au compus ghicitori şi le-au ilustrat prin desene pline de talent şi 
creativitate, iar acum vă provoacă la joc. 
In redactarea articolului, ghicitorile şi imaginile s-au amestecat. Incercaţi să potriviți voi 
fiecare ghicitoare cu imaginea corespunzătoare! 
Succes! 



 CURIOZITĂŢI DIN LUMEA ANIMALELOR 

1. Ştiaţi că girafa se poate curăţa în
urechi cu propria-i limbă?

2. Ştiaţi că melcii pot dormi trei ani fără
întrerupere?

3. Ştiaţi că delfinii dorm cu un ochi
deschis?

4. Ştiaţi că elefantul este singurul animal
de pe glob care nu poate sări?

5. Ştiaţi că unii gândaci decapitaţi pot trăi
o săptămână fără cap?

1. 
Știai ca limba unui cameleon este la fel de 
lunga ca si corpul lui? 

2. 
Puiul de cangur ramane in 
„buzunarul" mamei timp de noua luni si 
se hraneste cu laptele ei timp de un an, 
uneori chiar un an si jumatate. La 
nastere, arata ca un viermisor de 
dimensiunea unui bob de cafea si nu 
are blana.3.
Știai ca si cainii au amprente? Doar ca ale
lor nu se afla pe degete, ci pe nas. Fiecare
caine are o amprenta unica pe nas si poate
fi identificat dupa aceasta.

4. 
Tigrii au si pielea in dungi, nu doar blana. 
In total au aproximativ 100 de dungi. 
Modelul lor este unic la fiecare tigru, 
la fel ca amprentele la oameni. 

5. 
Cainii si pisicile sunt stangaci sau 
dreptaci, la fel ca oamenii. In schimb toti 
ursii polari sunt stangaci. 

6. 
Pasarea colibri este cea mai mica 
pasare din lume. Unele cantaresc mai 
putin de 1 gram. 

7. 
cartita este capabila sa sape un tunel 
de peste 90 m intr-o singura noapte. 

8. 
Gura larg deschisa a unui 
hipopotam depaseste 1 m. Cu 
toate acestea, hipopotamul e o fiinta 
pasnica.9.
Pestii sabie au cea mai mare viteza de
inot: 109 km/h.S Cel mai incet
inotator este calutul de mare, care se
deplaseaza cu o viteza de 0,16 km/h.

10. 
Papilele gustative ale fluturilor se afla 
pe picioruse. TAstfel isi cauta frunzele 
cele mai potrivite, pe care sa poata 
depune oua si care sa poate fi apoi 
consumate de omizi.11.
Strutul este o pasare care nu poate
zbura, dar poate Calerga cu o viteza de
peste 110 km/h. Ochii acestei pasari
sunt la fel de mari ca si bilele de
biliard, iar creierul este mai mic decat
ochii.12.
Rechinii au mirosul foarte bine dezvoltat
si sunt capabili sa detecteze un strop
de sange intr-un milion de stropi de apa.
Daca se rănesc, se vindecă foarte rapid.
Rareori



raman cu cicatrice si sunt rezistenti la 
tumori. 

13. 
Titlul de cel mai mancacios animal 
i-ar reveni, probabil, furnicarului gigant. 
Acesta mananca peste 30.000 de furnici 
pe zi.14.
Scarabeul poate ridica un obiect de 800
de ori mai greu decat el.

15. 
how chow este singura rasa de caini cu 
limba mov. Toti ceilalti caini au limba roz. 

16. 
chii magarului sunt astfel amplasati incat 
animalul poate sa-si vada toate cele patru 
picioare. 

17. 
Cel mai mare crab din lume poate 
atinge o greutate de 15 kg, iar cel 
mai mic are dimensiunea unui bob de 
mazare. 

Material 
selectat 

de  clasa a III-a C 



11% of people are left handed

August has the highest percentage of births

Unless food is mixed with saliva you can't taste 

it

The average person falls asleep in 7 minutes

A bear has 42 teeth

An ostrich's eye is bigger than it's brain

Most lipsticks contain fish scales

No two corn flakes look the same

Lemons contain more sugar than strawberries

8% of people have an extra rib

85% of plant life is found in the ocean

Rabbits like licorice

The Hawaiian alphabet has 12 letters

A lobsters blood is colorless but when exposed 

to oxygen it turns blue

Armadillos have 4 babies at a time and are all 

the same sex

Reindeer like bananas

The longest recorded flight of a chicken was 13 

seconds

The most commonly used letter in the alphabet 

is E

The least used letter in the alphabet is Q

The 3 most common languages in the world are 

Mandarin Chinese, Spanish and English

Dreamt is the only word that ends in mt

The names of all continents both start and end 

with the same letter

The first letters of the months July through to 

November spell JASON

If you try to say the 

alphabet without 

moving your lips or 

tongue every letter will 

sound the same

A cat has 32 muscles in each ear

Goldfish can see both infrared and ultraviolet 

light

The smallest bones in the human body are 

found in your ear

Cats spend 66% of their life asleep

Switzerland eats the most chocolate equating to 

10 kilos per person per year

Macadamia nuts are toxic to dogs

When lightning strikes it can reach up to 

30,000 degrees celsius Did you know

Each time you see a full moon you always see 

the same side

There is no such thing as a naturally blue food

M&M's chocolate stands for the initials for its 

inventors Mars and Murrie

The only continent with no active volcanoes is 

Australia

The longest street in the world is Yonge street 

in Toronto Canada measuring 1,896 

In every episode of Seinfeld there is a reference 

to Superman

Sound travels almost 5 times faster underwater 

than in air

Toilets use 35% of indoor water use

Koalas sleep around 18 hours a day

The average speed of a skydiver is 200kph 

All insects have 6 legs

That 90% of an iceberg sits under wate



Winter Jokes 





SUNTE I SUPERSTI IO I ?
- 

Aduce ghinion s  por i pantofi noi de
Cr ciun . 

Un cer senin de Cr ciun anun  un an
roditor . 

Dac  bate vântul de Cr ciun , anun
ghinion . 

Se spune c  acel obiect pe care îl ii în mân
de Anul Nou , la 12 noaptea , sau cel pe care 
pui mâna imediat dup  ora 12 va fi cel mai 
important plan al vie ii tale în anul care vine . 
Dac  ii bani în mân  , vei merge bine cu banii 
tot anul , dac  î i ii iubita de mân  , î i va 
merge bine cu dragostea tot anul , dac  ii 
paharul în mân  , va fi un an vesel .  

Dorin a pus  la miezul nop ii de Revelion
are toate ansele s  se împlineasc  . 

E bine s  ai pe masa de Cr ciun i de Anul
nou crengu e de vâsc. Aduce noroc . 

Aduce ghinion dac  ag i calendarul înainte
ca noul an s  înceap  . 

Aduce ghinion s  intri în noul an f r
niciun ban în buzunar , e bine s  ave i bani ( 
mai ales noi )în fiecare portofel .  

E bine s  nu v  g seasc  anul nou cu datorii
, altfel ve i avea datorii tot anul . 

Prima persoan  care va suna sau va bate la
u  în prima zi din noul an trebuie primit  . 
Dac  prima persoan  care va intra în cas  e 
femeie – va fi un an prost , dac  e b rbat – va 
fi un an norocos .  

Nu trebuie s  arunca i nimic din cas  în
prima zi de an nou , nici m car gunoiul ! E 
bine ca ceva sau cineva s  v  intre în cas  în 
prima zi din anul nou , nu s  ias  ! 

Face i ceva – cât de mic – care are leg tur
direct  cu munca dv. în prima zi a noului an 
pentru a v  merge bine la serviciu tot anul . 

Nu sp la i nimic în prima zi a noului an .
Prima zi din anul cel nou trebuie s  v

g seasc  în cur enie deplin  , deci e bine ca 
înaintea anului nou s  face i cur enie i în 
cele mai ascunse unghere .  

Îmbr ca i ceva nou pe 1 Ianuarie .
Nu sparge i nimic în prima zi a noului an .
Nu plânge i chiar din prima zi a noului an .
Face i mult zgomot la miezul nop ii pentru

a alunga spiritele rele ( folosind clopo ei, 
petarde , etc)  

Anul Nou va fi luminos i bun dac  se las  o
lamp  sau o lumânare aprins  pân  la ziu  . 

E bine s  v  îmbr ca i în ro u în noaptea de
Revelion . 

Se zice c  ceea ce faci în ajun de An Nou vei
face tot anul urm tor . 

Dac  m nânci mere în ajun de Cr ciun , vei
fi s n tos tot anul . 

Copiii n scu i de Cr ciun sau de Anul Nou
sunt noroco i . 
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Crăciun 
fericit 

tuturor!
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