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Felicitări tuturor copiilor care au participat 
la concursul din numărul trecut al revistei! 

Aceasta este lista participanților: 

Poezia “Iarna” Diana Dănăilă clasa a IV-a A 

Poezia “Iarna” Ana Radu clasa a IV-a A 

Poezia “Iarna” Cramer Alessia clasa a IV-a A 

Poezia “Iarna” Mateescu Maya clasa a IV-a A 

“Winter Holliday” Luca Preda clasa a IV-a B 

“If I Were a Bear” Mara Postelnicu clasa a III-a C 

“The Sory of My life” Dima Geanaliu clasa a III-a C 

“The Sory of My life” Briana Ghiță clasa a III-a C 

“The Sory of My life” Alexandra Bejan clasa a IV-a B 

Am apreciat creativitatea și 

 efortul depus în redactarea lucrărilor. 

Vă  așteptăm să răspundeți 

        în număr cât mai mare 

  la provocările viitoare! 
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Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit Unirea 
Principatelor Române, în anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan 
Cuza ca domn al Moldovei şi Țării Româneşti. 

După mai mulţi ani în care paşii spre îndeplinirea acestei dorinţe au fost „mărunţiţi” de 
atitudinea marilor puteri ale Europei, aceasta a devenit realitate, într-un context favorabil, 
care a dus, pe parcurs, la transformarea „României” de atunci într-un stat modern, aducând 
pentru prima dată câteva elemente occidentale în viaţa românilor, cunoscută ca Mica Unire 
(Marea Unire fiind cea de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia), reprezintă unificarea 
vechilor principate, Moldova şi Țara Românească, într-un Principat unit.  

Marele merit al lui Cuza a fost că a reuşit să aducă recunoaşterea internaţională a Unirii 
Principatelor Române şi, prin reformele sale din toate domeniile, a pus bazele statului 
român modern. 

Noua ţară a început să se numească România abia după abdicarea lui Cuza, din anul 1866, 
când a fost redactată prima constituţie. 

După 159 de ani de când s-au întâmplat toate acestea, ziua de 24 ianuarie 2018  ne-a făcut 
din nou să retrăim, cel puţin la nivel de poveste, aceşti câţiva paşi făcuţi de strămoşii noştri 
pentru tot ce înseamnă astăzi România.  

Astfel, elevii Școlii Genesis au întins o horă mare pentru a sărbători Unirea Moldovei şi 
Țării Românești.

ELEVII 

ȘCOLII GENESIS 

AU DANSAT 

 HORA UNIRII 



Miracolul eminescian a stat însă în faptul de a fi 
dobândit o limbă în acelaşi timp noua şi proaspătă”. 
Pentru aceasta, spune Tudor Vianu, “Eminescu n-a 
trebuit să se lupte cu limba, aşa cum au facut unii din 
emulii săi de mai târziu. I-a fost de ajuns să se aşeze în 
curentul limbii şi să-şi înalţe pânzele în direcţia în care 
suflă duhul ei”. 

Creator pentru care poezia nu este un exerciţiu 
exterior, ci un mod profund de existenţă, Eminescu nu 
putea să nu-şi pună problemele esenţiale ale artei 
scrisului, să nu se întrebe în legatură cu menirea sa de 
poet şi cu sensul artei sale. Aceste chestiuni nu au luat 
însă la el forma unor docte teoretizari, ci, cu excepţia 
unor articole, au îmbrăcat veşmântul însuşi al poeziei, în 
creaţii având, în totalitate sau parţial, caracter de artă 
poetică. 

 Mihai Eminescu reprezintă în literatură 
românească o întruchipare a absolutului, un reper mereu 
actual pentru creatori. 

Anii copilăriei şi ai adolescenţtei sunt anii de 
formare ai scriitorului Eminescu. 

Neastâmpărat din fire, Mihai disparea repede 
de-acasă înfundându-se prin codrii din împrejurimile 
Ipoteştilor, înnoptând pe unde putea. De aceea pădurea 
este evocată în multe poezii ca un loc fermecător şi 
având puteri miraculoase: "Fiind băiet păduri cutreieram, 
Dorinţă, Povestea codrului, O rămâi" şi altele. 

Poezia cadrului natural se împleteşte cu 
evocarea vârstei minunate a copilăriei, dar şi cu tema 
timpului. Acestora li se vor adăuga altele cum ar fi natura 
şi dragostea, istoria, cosmicul.  

Mihai Eminescu a creat o operă de proporţii 
monumentale, în versuri şi proză, publicată parţial în 
timpul scurtei sale vieţi. Cea dintâi ediţie îngrijită de Titu 
Maiorescu şi intitulatăa "Poesi" , a apărut la 21 
decembrie 1883 şi cuprinde antumele, adică cele peste 
nouăzeci de poezii publicate în timpul vieţii autorului. 
Ulterior s-au publicat şi postumele, adică lucrările date 
publicităţii după moartea autorului, care cuprind peste 
200 de poezii.  

Lirica sa, de o tulburătoare muzicalitate şi 
armonie, împleteşte, în spirit folcloric, chemarea iubirii şi 
cea a naturii în poezii ca "Dorinţă”, ”Sara pe deal”, ”Călin
file din poveste”, ”Povestea teiului”, ”Povestea codrului”,
”Melancolie”, ”Revedere”, ”De câte ori iubito”, ”Pe lângă
plopii fără soţ”, ”Sonete" şi altele.

Spirit romantic, vizionar, Eminescu a cultivat 
deopotrivă lirica meditativ pesimistă în: "Luceafărul”,
”Glossă”, ”Rugăciunea unui dac" sau cea a timpului
scurs ireversibil pentru om: "Trecut-au anii”, ”Floare
albastră”, ”Revedere”, ”Departe sunt de tine”, ”Se bate
miezul nopţii”, C!e te legeni" şi altele.

Pentru marele poet Eminescu natura este nu 
numai un refugiu, ci şi o stare sufletească, o prelungire, o 
proiecţie a trăairilor sale interioare. 

MIHAI EMINESCU – OMUL ŞI POETUL 

"Eminescu este marele subiect al literaturii 
româneşti. Opera lui poate fi comparată cu o cetate 
puternică a cărei cuceriri cere pregătiri numeroase" 
spunea Tudor Vianu cu peste 70 de ani în urmă, iar 
acum "S-ar cunveni, poate, să ne gândim că anul acesta 
nu se împlineşte un secol de când a murit, ci că începe al 
doilea secol al nemuririi lui. 

"Eminescu este viu în conştiinţa poporului 
nostru, este studiat, interpretat, omagiat, învăţat cu 
plăcere sau defăimat şi toate acestea la un loc dovedesc 
rolul pe care-l joacă Eminescu în cultura şi în conştiinţa 
românilor. Pe Eminescu nimeni nu-l poate uita, nu-l poate 
tăgădui: "Oricât de tare ar fi cântat cocoşii a treia oară, 
pe el nimeni nu l-a tăgăduit." (G. Bogza). Atâta timp cât 
pe aceste pământuri vor trai români iubitori de codru, de 
mare, de tei, de plopi, iubitori de dreptate şi adevăr, 
doritori de bine pentru ţară Eminescu ne va fi simbol şi 
ideal. 

Îi citim poezia şi vedem tot ce are mai frumos 
ţara noastră, auzim glasul izvoarelor şi al turmelor, 
foşnetul frunzelor, privim cu dragoste iubita şi învătăm 
sa-i spunem şoapte de dor şi atunci când cuvintele nu ne 
ajung îi şoptim versuri din Eminescu pentru că le simţim 
rupte din sufletul nostru. 

Ne aducem aminte de strămoşi, învăţăm să-i 
cinstim şi să înţelegem că "patria" nu e un cuvânt deşert. 
Privind în jur la România sfârşitului de mileniu ne dăm 
seama cât de contemporan este Eminescu. Geniul 
neînţeles şi neapreciat  trăieşte şi astăzi în sărăcie, 
proletarul se zbate pentru bucata de pâine, mersul 
înainte este şovăielnic, valorile pleacă sa-şi împlinească 
destinul în alte părţi. 

S-au scris mii de pagini despre Eminescu. 
Nume de referinţă în critica literară i-au dedicat volume. I-
au publicat studii despre teatru, despre proza, despre 
publicistică, despre viaţă, despre poezie. I-au publicat 
volume cu poeziile care i-au fost închinate atât când era 
în viaţă, cât şi după ce a trecut în nefiinţă. Ce ar mai 
putea adăuga un tânar care-l cunoaşte pe Eminescu mai 
mult cu sufletul, la acest lung şir de pagini ce i-au fost 
dedicate? E greu de spus în cuvinte, dar e sigur că-l 
simte pe Eminescu aproape, alături de el, luptându-se cu 
neajunsurile vieţii, luptând pentru dreptate, pentru viitorul 
ţării şi tânărul este convins de ne-murirea poetului şi de 
contemporaneitatea operei sale. 

Elevii școlii au omagiat ziua marelui nostru poet
printr-un moment poetic 



Sugestii 
pentru un an 

de succes 

E greu să fii 

elev, dar și 

frumos în 

același 

timp, 

deoarece 

viața de elev 

presupune 

trecerea de 

la etapa copilăriei (o etapă a jocului) la 

etapa de elev, o etapă a cunoașterii, a 

explorării, a descoperirii și a învățării 

cunoștintelor din toate domeniile 

științifice. 

Pentru a avea un an de succes, consider că 

următoarele strategii sunt potrivite pentru 

elevi: 

1. Învățarea eficientă

2. Motivația elevului

3. “Starea de bine” a elevului

1. A învăța eficient presupune: 

- să întocmești un program de studiu care să 

conțină și pauzele de masă și de relaxare; 

- să repeți materia la intervale regulate; 

- să iei pauze cât mai dese, care să conțină 

momentele de relaxare și de somn; 

- să te autoevaluezi frecvent. 

2. Auzim adesea la elevii noștri 

remarci de tipul: „teorie”, „este greu”, „nu 

mă atrage deloc”, „nu-mi va folosi 

niciodată” sau „am învățat ceva practic”, 

„nu ştiu cum, dar m-a atras, am participat 

cu atenție”. Ceea ce face diferența între 



aceste comunicări ale elevilor este 

motivația. 

Există două tipuri de motivație: 

- intrinsecă, motivația care vine din 

interiorul nostru; 

- extrinsecă, motivația venită datorită 

factorilor din exterior. 

Fiecare copil are propriul său ritm de 

învățare și de aceea este bine ca parinții să 

îl evalueze corect, înainte de a decide că 

acesta are nevoie de o creștere a 

motivației. 

Pe lângă sprijinul părinților, un rol îl are 

profesorul prin oferirea de feedback 

pozitiv, atitudinea optimistă față de elevi, 

tratarea echitabilă a tuturor elevilor, 

comunicarea deschisă și caldă, răbdarea, 

tactul, sunt abilități importante pentru un 

profesor care motivează învățarea elevilor. 

3. Fericirea este un concept simplu. 

Este vorba de faptul că,pentru a putea să 

învețe și să aibă rezultate prin învățare, 

elevii trebuie să aibă o stare de bine, să fie 

fericiți și să se simtă cât mai confortabil. 

“Starea de bine” a elevului presupune 

faptul ca fiecare elev să fie văzut ca o 

persoană autonomă, care beneficiază de un 

context favorabil dezvoltării unor relații de 

calitate cu profesorii și colegii, dar și 

învățării prin explorarea mediului 

înconjurător, fizic și social. 

Pentru ca elevul sa aibă o “stare de bine” 

constantă este nevoie să i se asigure mereu 

suportul emoțional de care acesta are 

nevoie.  

În concluzie, elevii fericiți sunt mai 

empatici, solidari, iubitori și toleranți.  

MIHAELA POPESCU , consilier școlar 



Schimbul de ștafetă dintre generații 
Proiect comun al claselor : 
Pregătitoare C și a V-a A 

O nouă activitate din proiectul 

comun al claselor pregătitoare  C și a V-a A 

intitulat „Schimbul de ștafetă dintre 

generații” s-a desfășurat săptămână aceasta 

și a avut ca subiect realizarea unor interviuri 

despre activitățile preferate de la școală. Mai 

întâi, școlarii de gimnaziu au fost cei care au 

pus întrebări celor mici pentru a afla despre 

preferințele lor, la finele unui semestru de 

școală, după care a venit rândul școlarilor 

mici să descopere fie că au preferințe 

comune cu prietenii lor mai mari (le place 

sportul, aikido, matematica), fie că cei mari 

studiază obiecte precum: biologia, 

informatica, geografia.  

Iată câteva interviuri realizate în perechi.  

Rareș Redai - clasa a V-a A  

Victor Ionescu – clasa pregătitoare C 

Î: - Ce activități de la școală îți plac cel mai 

mult? 

Victor: - Mie îmi plac ore de Lego, de 

comunicare în limba română și orele de 

limba germană. 

Rareș: Mie îmi plac orele de matematică, 

biologie, sport. 

Î: De ce îți place ora de Lego? 

Victor: Pentru că în timpul orelor constuim 

diferite lucruri din piese lego și creăm 

povești. 

Î: Rareș, ție de ce îți place matematica? 

Rareș: Pentru că este grea și eu mă descurc 

bine să rezolv exerciții și probleme. 

Î: Ce îți place la ora de comunicare în limba 

română? 

Victor: Cel mai mult îmi place să ascult 

poveștile literelor. Miss are un CD și de 

fiecare dată când studiem o literă nouă ne 

arată povestea literei. 

Î: De ce îți place biologia? 

Rareș: Îmi place biologia pentru că are 

legătură cu animalele și cu medicina, iar eu 

îmi doresc să ajung medic neurochirug. 

Î: De ce îți place limba germană? 



Victor: La limba germană facem proiecte 

interesante. 

Î: De ce îți place sportul?  

Rareș: Pentru că îmi place să fac mișcare. 

Î: Ce oră îți place mai puțin și de ce? 

Victor: Limba engleză îmi place mai puțin 

pentru că nu ne distăm așa de mult. 

Maria Mateescu – clasa a V-a A,  

Maria Matea – clasa pregătitoare C 

Î: Ce activități îți plac la școală? 

Maria Matea: Mie îmi place ora de 

ansamblu coral cu Virgil, ora de lego și ora 

de joc și joacă, dar cel mai mult îmi place 

activitatea cu Virgil. 

Maria Mateescu: Mie îmi plac cel mai mult 

orele de muzică și de matematică. 

Î: De ce activitatea ta preferată este ora de 

cor? 

Maria Matea: Aceasta este activitatea mea 

preferată pentru că învățăm cântece noi și 

minunate. 

Î: Și ce faceți la muzică? 

Maria Mateescu: La ora de educație 

muzicală, doamna profesoară, în general, ne 

povestește despre istoria muzicii, la pian și 

la canto învăț piese care-mi plac foarte mult, 

iar la teorie muzicală, doamna ne predă 

lecții legate de muzică. De curând ne-a 

predat măsura de două pătrimi. 

Î: Dar voi ce faceți la ora de muzică? 

Maria Matea: Învățăm multe cântece și la 

serbări le cântăm. 

Alexia Bârjoveanu – clasa a V-a A,  

Sara Ionescu – clasa pregătitoare C 

Î: Ce activități îți plac la școală? 

Sara: Matematica și limba engleză. 

Alexia: Mie îmi plac: debate-ul, sportul, 

matematica. 

Î: De ce îți place ora de engleză? 

Sara: Pentru că învățăm mereu cuvinte noi. 

Odată am făcut niște animale din plastilină 

și altă dată am numit părțile corpului în 

engleză. 

Î: De ce activitatea ta preferată este debate-

ul? 

Alexia: Îmi place pentru că îmi dezvolt 

vocabularul. 

Î: Ce faceți la acea oră? 

Alexia: Primim topicuri despre diverse 

situații și dăm argumente PRO și CONTRA.  

Î: Ce alte ore îți mai plac? 

Sara: Mie îmi mai place sportul pentru că 

fac mișcare și pentru că ne jucăm. 

Alexia: Și mie îmi place sportul pentru că 

jucăm diverse jocuri precum: handbal, 

baschet și dogeball. 

Felicitări tuturor! 

Așteptăm și alte inițiative de 
acest fel! 

MIRELA PASCARU, prof. înv. primar



GARY THE CHINCHILLA 

There was once a chinchilla named Gary. He lived in the Andes Mountains, in a little village 
called The Chinchilla’s Hollow. He liked to explore very much. He explored the entire mountain  
range. One time, Gary, that was in his cabin, said:  

 “I am so bored. I want to explore other parts of the world. But I don’t know how to start. I should 
go to bed. It’s late.”  
The next day, when Gary was cleaning the basement, he found a box on what wrote: Property 

of Joe the Chinchilla. His grandfather was called Joe. Gary opened it and found a journal and 
some photos. The journal was a trip one. Gary’s grandfather took it and wrote everyday into it to 
say how he was doing in the Rocky Mountains, in Canada. On the first page, Grandpa Joe, how 

Gary was calling him, wrote: 
 Day 1 

     “Dear Linda,  

I arrived in the Rocky Mountains. This forests are much bigger and much beautiful than I ever thought. There are a lot of animals like foxes, 
bears, wolves, raccoons and squirrels here. I can’t wait to explore all this wonderful parts. See you soon !   

 With love, 

     Joe” 
Gary read the entire journal. On the last page Grandpa Joe wrote the final letter to his wife, Linda, Gary’s grandmother. 

 Day 20 

     “Dear Linda, 
After 20 days in the Rocky Mountains, I was caught by some raccoons that hate chinchillas. Their leader is a mad raccoon called Randy. 
They will execute me right now. If I don’t come back, I want you to know that I love you.  

 With love, 
     Joe” 

Gary was angry. Now he found out how his grandfather died. On the bottom of the box, he found a photo of Grandpa Joe before he went in 

the trip. The journal was recovered when some chinchillas found his body thrown in a swamp.  
     “I know what I will do. I will go to Rocky Mountains and I will return all right.”  
After two days, Gary rent a jeep to go to explore the forests of Rocky Mountains. He made 12 hours to the beginning of the mountain range. 

It was a very hard way. He stopped 3 times and he saw a lot of other countries.  
     “It is night. I must sleep. But where ?”  

In that moment, the jeep fell in a hole. Gary jumped out and hit one of his feet. He was wounded. 

In the morning, when he woke up from the unconscious, a big animal was near him. It was like a big black dog. But it wasn’t a dog. It was a 
wolf. The wolf jumped to bite Gary, but the chinchilla rolled and managed to escape. He tried to climb up the hole, but the wolf put his claw 
on Gary’s tail and did not let him go. Gary took a small stone and threw it in the wolf’s left eye. The big animal was hurt and Gary climbed 

up the hole.  
     “I think I escaped, he thought.”  

But then, the wolf jumped very high and when he was in the air, he almost got Gary, but a poisoned arrow hit his neck and killed him. The 

wolf’s body fell on the chinchilla and he remained there blocked. After this, a lot of other animals took the wolf’s corpse off Gary. They were 
raccoons.  

 “Wait a moment, thought Gary. These are raccoons, and the raccoons hate chinchillas. I must get out of here” 

     “Randy, we found a chinchilla. 
 “Randy ? Maybe he is the one that killed Grandpa Joe” 

 “What’s a chinchilla doing on raccoon territory ? Hey, you ! What’s your name and where are you from ?” 

 “I am Gary and I am from Andes Mountains. I came here to explore these parts.” 
     “Well, you came in the wrong parts.”  

And then Randy punched Gary. The chinchilla fainted. 

     “Take him to the fort. Now !!!!” 
“Sir, yes, sir !”  
Hours later, Gary found himself in a dungeon.  

“Oh, where am I ?”  
“You are on my soil, now. You can’t escape. Today, it is the day you will go to the underworld, said a voice.”  
“Who are you ?”  

“I am Randy, the leader of the Raccoon Territorial Army. And you   will be my next trophy.”  
“What are you talking about ?” 
“Look, me and my army hunt chinchillas from the day we made this organization. I executed every chinchilla that came on this territory. The 
last one I assassinated was 5 years ago.” 

“For an old raccoon you like to hurt other people.”  
“So what ! Every chinchilla has to pay for what they did to us in the war time.”  
“War time ?!”  

“Yes. They defeated our race and let us suffer for a very long time. So every chinchilla that comes here it is caught by us and executed.” 
“You stupid ! You killed my grandfather and now you want to kill me too ? 
shouted Gary.” 

“The last chinchilla that I executed was relative with you ? That’s so cool ! This 
means you will meet him again. Boys ! Take him !”  
Then, two big and strong raccoons took Gary. They took him on a ramp in a 

middle of a fort. It was the raccoons fort. They tied him up on a vertical stump.  
Randy came on the ramp. He was holding a gun.  

 “1, 2, 3, goodbye !” 

When Randy wanted to shoot Gary, a boomerang hit the raccoon’s hand. 
Then, another chinchilla appeared. He had a big red bandana on his forehead, 
military trousers and a kendo stick. The chinchilla attacked the raccoons and 

made his way to Gary. 
  “Who are you ?” 
  “You will find out later. Now, stay calm. I will save you.”  

After the conversation, Randy wanted to hit the chinchilla in the back of the 
head with the gun, but he grabbed the raccoon’s arm and kicked him in the 



chest. Randy fell from the ramp. The chinchilla cut off the rope Gary was tied up with and the two ran to the gates. The strange chinchilla 
threw Gary above the little gates and he jumped too. Now, Gary was free.   

The two chinchillas ran in the middle of the forest. The raccoons cannot find them.  
“Ok, now can you say who are you ?” 
“When we arrive at my place.”  

They arrived at the chinchilla’s cabin.  
“Good, my name is Max and I saved you because I do this with all the chinchillas that are coming in the Rocky Mountains. I am here from 3 
or 2 years.”  

“And why did you come here ?”  
“All started after I found out about Joe the Chinchilla’s death.” 
“You mean my grandfather. This is why I came here. To accomplish my grandpa’s wish.”  

“Really ??? Okay, so I wanted to see why he died. And after some days I left Andes Mountains and went to these parts. When I arrived, I 
was caught by Randy and his raccoons.” 
“How did you evade ?” 

“In the night before my execution I dug a hole in the wall of the dungeon and I ran from their fort. But a raccoon saw me and tried to catch 
me. He made it. But I took his knife and had to kill him. I didn’t want to have blood on my hands, but from that day I made everything to 
survive.” 

“That’s a cool story, a real one.”  
“Do you want something to eat ?”  
“Yeah, what do you have ?” 

“Fresh trout.”  
“Please, I love fish.”  

     “Okay.”  

In the morning, Max was on his feet very early. He did not want to wake up Gary. He was sharping a knife, when he heard a noise. Max 
climbed up a tree and saw a group of raccoons heading to his camp. He jumped in the bushes and rapidly cut off a rope. Then a wood cage 
fell on the raccoons. They remained there.  

Max took his kendo stick and went to them. 
“Who sent you here ?” 
“Master Randy said to try to find you and your friend.”  

“How your leader says, you came in the wrong parts.”  
And then Max went to Gary. 
“Gary ! Wake up !” 

“Why ?”  
“We have to destroy Randy’s fort, with him too. He sent some raccoons to attack us.”  
“Fine. But we need good weapons. What do you have ?” 

“Knives, spears, bows, a boomerang and kendo sticks.”  
“Okay. I will take the bow and a kendo stick.” 
“I will use my original kendo sticks and my boomerang. Now, let’s go.”  

They ran to the fort. When they were behind it, Gary launched some arrows in the guards and they climbed up the building using ropes.  
“We’re in ! Let’s go and find Randy, said Max.” 
The two chinchillas searched everywhere. Then, from a big gate appeared Randy and a bunch of raccoons. He was handling a mini gun.  

“Run, Gary, run !!! yelled Max.” 
Gary was running. Randy was trying to shoot him, but he can’t because Gary was faster. Max jumped on some raccoons and began a fight 
with the others.  

“Stay fixed, so I can shoot you ! shouted Randy.” 
“No ! said Gary.”  
And in that moment the chinchilla fell on the ground.  

“Oh, very good ! Now, you die !” 
But, Max threw his boomerang in the mini gun, and the turret exploded. Randy was thrown at the ground. He raised up and ran in the forest. 
“Go after him ! said Max.”  

Gary jumped from the fort and went after Randy.  
Max beat all the raccoons, but a huge one came. He had big muscles and almost 2 meters.  
“I will rip you in pieces ! yelled the big raccoon.” 

“Really ? Let’s see this !” 
And the fight began. The raccoon hit, Max dodged, then the chinchilla hit, the raccoon dodged and this happened like 10 minutes. But then, 
when the raccoon wanted to punch Max, he blocked the attack with his kendo stick, kicked him in the right knee, jumped in the air and hit 
him with all his power with the stick in the head. The raccoon fell at the ground, finished. 

“I have to go and help Gary.” 
In that time, Gary and Randy were fighting near a gap. Gary was almost finished.  
“You thought you can destroy me and my army. You were wrong.”  

When Randy wanted to finish Gary by punching and throwing him in the gap, Max threw his boomerang again in Randy’s face. Then , Gary 
raised and kicked the raccoon in the chest. Randy fell in the gap and his last words were: 
“You will pay for this in the other world !” 

“Finally we got rid of him, said Max.” 
“Yeah, thanks for the help. Now, where are we going ?” 
“Andes Mountains.” 

“What ? said Gary. You want to come ?” 
“Why not. I am bored of this place. Nowhere is better than at 
home.”  

“Okay, but how are we going ?” 
“There are some jeeps at the fort. We can take one of them.”  
“Fine, let’s go.”  

After a few days, Gary and Max arrived at The Chinchilla’s 
Hollow. 
“Home, sweet, home ! said Gary.” 

“You are right ! replied Max.” 
    The two chinchillas lived in peace and remained inseparable 
like brothers.     



The BFG (Big Friendly Giant) – 
A Review By David Iosif (IV B) 

The BFG is a really 

interesting book, which is written 

by Roald Dahl, with lots of 

adventures and lots of funny 

characters, like Sophie, the BFG 

and the Queen. But, in this novel 

there are bad characters also, 

meaning the other giants.  

This book is about a girl named 

Sophie and a giant - BFG, who 

befriends with Sophie. This is my 

favorite part. They are the main 

characters. The girl doesn’t have 

parents so she lived in an 

orphanage, in London, England. 

One night, a giant took her from 

the children’s home where she lived and 

brought her in his apartment; actually in his 

cave.  

There were lots of other giants - 

some bad ones, because they were 

eating people every night.But BFG 



was special because he didn’t eat people - 

this was what made him different from the 

other giants; so Sophie was safe, as long as 

she didn’t leave the cave. 

During their adventure, the BFG met the 

Queen of England and he had lunch with her 

in the palace. Some other funnier events are 

described in this novel, but I invite you to 

discover them by yourself! I recommend 

you to read this book, to find out more about 

Sophie and her friend - the BIG Friendly 

Giant!  

The BFG uses jars for

dreams. 

What would your dream look 

like? 

The
 BFG 

DRAW YOUR DREAM! 

Send us your drawings and 
you thoughts

culori@genesis.ro 



CROSSWORD/ REBUS 

D J U M P E R D C T 

C L N G H A T B I S 

M B P S M E S S A H 

N L E K L J H E T I 

J A F I N N O F L R 

K U X R D O R I K T 

U S Y T N P T Q J Q 

N E Z P T R S M I P 

P S H O E J E L M L 

R Q S A T S H I R T 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1. Persoana care vindecă oameni
2. Copil care învaţă la şcoală
3. Un concurs şcolar se mai poate numi şi …
4. Dacă două fete au aceeaşi mamă,
înseamnă că ele sunt … 

5. O ţara plină de mistere unde au trait
odinioară faraonii 
6. Un dulap unde stau aşezate cărţile
7. Organ care pompează sângele în tot corpul
8. Opusul lui ,,bătrân” este …

P E R E T E T O C R 

M E C R E T A T P A 

M A N U A L B O C R 

G U M A E C L C X C 

B D S C R A A A A A 

C Y T E A N C R L E 

S A I R T A A I T E 

D O L D O E R O P E 

N O O R A R A C E R 

R D U S S B D A D A 

Crossword in limba romana,  

cu tema RECHIZITE,  

CLASA a IV-a

Crossword in limba engleza,  

cu tema CLOTHING,  

 CLASA a V-a 

Rebus realizat 

de clasa a II-a



MOTANUL CEL NOROCOS 

     Era un om foarte bătrân, care toată viaţa lui a navigat pe mări şi 
pe oceane. Simţind că i se aproprie sfârşitul dorea să-şi împartă 
averea celor trei copii ai săi. 
     Averea bătrânului era compusă dintr-o limuzină Cadillac, o casă 
de vacanţă cu piscină în Grecia şi o pisică birmaneză. 
     Cel mare dintre fraţi a ales limuzina, cel mijlociu a ales casa, iar 
mezinul a ales pisica birmaneză. 
     Mezinul era foarte fericit de alegerea făcută. El a ieşit cu pisica la 
plimbare. Ea era atrasă de toate obiectele portocalii. Trecând pe 
lângă un stand de bingo, ochii pisicuţei au rămas hipnotizaţi. 
Birmaneza l-a convins pe mezin să-şi cumpere un bilet. Apoi au mers 
acasă pentru a privi la televizor la emisiunea Super Bingo Metropolis. 
     Pe la sfârşitul emisiunii i-a sunat telefonul, erau cei de la bingo. El 
şi-a ales cartonul cu numarul 17 şi a câştigat o casă, o maşină Duster 
şi 500.000 lei.  
     Drept recompensă, pisicuţei birmaneze i-a cumpărat pliculeţe 
Whiskas cu carne de pui şi peşte.  

clasa a IV-a



Dezvoltarea de competenţe digitale şi comunicarea în limba maternă prin … 

Povestirea unor fapte 
Sarcina de lucru: Scrierea unui scurt text despre amintirile provocate de obiectele primite cadou, 
pornind de la următorul început „‟ Îmi amintesc despre…” şi făcând conexiuni cu textul literar “Veste 
de la bunicuţa”, de Otilia Cazimir 

CADOURILE TRICOTATE 

     Îmi amintesc despre hainele pe care mi le tricota bunica şi mi le 
făcea cadou acum câţiva ani. Erau foarte frumoase. 

     Ea încă îmi mai face haine cadou, însă acum nu le mai 
tricotează. 

 Am încercat și eu să tricotez, dar nu mă pricep prea bine. Abia 

am reușit să fac un sfert dintr-un fular, cu o singură culoare. Mama mi-a 

arătat ce a tricotat ea – o față de masa cu flori colorate, foarte 

frumoasă. 
 Îmi plac cadourile, mai ales cele de la bunici! 

 clasa a IV-a 

BICICLETA MULT DORITĂ 

     Îmi amintesc despre o zi frumoasă pe care n-am 
s-o uit niciodată. 

     Era în apropierea Crăciunului și afară ningea cu 

fulgi mari și deși. Mai erau zece zile până la venirea lui 

Moș Crăciun și gândul meu era la cadoul pe care urma 

să-l primesc. Deși era plină iarnă, eu îmi doream de mult 

o bicicletă nouă. Visam să mă întâlnesc cu prietenii în

parc, să ne plimbăm bucuroși cu bicicletele. 

     În seara de Crăciun, am avut surpriza să găsesc 
lângă brad bicicleta mult dorită. Am fost foarte fericit! 

clasa a IV-a 



ŞEPCUŢA ROŞIE 

În vremurile noastre trăia o fetiţă veselă. 

Toată lumea o iubea, dar pentru bunica ei era…ca 

lumina ochilor. Odată, bunica îi dădu fetiţei o şepcuţă 

roşie ca focul şi aşa de bine îi venea cu adidaşii, 

blugii şi tricoul nou, că toţi o chemau Şepcuţa Roşie. 

Într-o zi de dimineaţă, Şepcuţa Roşie pleca 

să-i ducă bunicii un croasant, trei banane, cinci sticle 

de Coca Cola şi Fanta, un tort uriaş de marţipan şi 

preferata ei : o shaorma cu de toate că era cam 

bolnavă, sărăcuţa, toate puse într-un coş drăguţ. 

Bunica locuia la marginea Bucureştiului, în 

cartierul Ferentari. Dar drumul până acolo era destul 

de primejdios, iar Şepcuţa Roşie nu se temea. 

     Tocmai când intra într-o florărie a apărut un 

lup de după un bloc. Acel lup era un infractor 

periculos, de care tuturor le era frică. 

 - Unde te duci, Şepcuţă Roşie? 

 - La bunica! 

 - Da’ unde stă bunica? 

 - În Ferentari! 

Lupul nu stă mult pe gânduri şi sări într-un taxi drept spre casa bunicii. 

Imediat ce o văzu pe bunicuţa, o înghiţi pe loc. După aceea  luă hainele bunicuţei şi se sui în 

pat în aşteptarea  Şepcuţei. 

Nu trecu mult timp şi apăru Şepcuţa Roşie. 

- De ce ai aparat auditiv, bunicuţo? 

- Ca să te aud mai bine. 

- De ce ai ochelari cu dioptrie, bunicuţo? 

- Ca să te vad mai bine. 

- De ce ai proteză aşa de mare? 

- Ca să te înghit mai bine! Hap, şi a mâncat-o şi pe ea! 

     Noroc cu poliţistul comunitar care a observant că s-a întâmplat ceva rău în acea casă şi a sunat 

la 112 şi le-a salvat pe amândouă! 

 clasa a IV-a 



Ștefan Ungureanu  vă propune:

TTToooppp   111000   

pppeeerrrsssooonnnaaajjjeee   dddiiinnn   llleeeccctttuuurrriii   

10. Woody – Deși a fost trădat de prietenul lui, Andy, Woody tot nu l-a

lăsat. La final, prietenia a învins. 

Povestea jucăriilor 

9. Sulley  –  este cel mai simpatic monstru, care s-a împrietenit cu o fetiță. De

când îl cunosc pe Sulley, nu-mi mai e frică de întuneric. 

Compania Monștrilor 

8. Jerry –  Este cel mai deștept șoricel, care știe să conducă și

mașini. Jerry este un șoarece care sperie motanii, dar n-ar putea s-o sperie pe pisica 

mea. 

Tom și Jerry 

7. Peter Pan  –  Peter Pan mi-a dat ideea să mă joc cu săbii. Îmi place de el pentru

că știe să zboare și e foarte curajos.

Peter Pan, J.M. Barrie 

6. Furnica  –  Îmi place furnica pentru că este mai harnică decât

greierele. Câteodată, eu semăn cu greierele, dar, de cele mai multe 

ori, semăn cu furnica. 

Greierele și furnica, J la Fontaine 



5. Furie  –  Când e supărat, Furie scoate flăcări pe cap. Dacă îi

place ce vede, poate fi și bun. Mi-ar plăcea să fie prietenul meu. 

Întors pe dos 

4. Alice –  pentru că este curioasă, a ajuns în

Țara Minunilor. Așa a trăit o zi grozavă.  

Alice în Țara Minunilor, Lewis Carroll 

3. Pinocchio  –  este un băiețel care, deși arată ca o papușă vie, ar

putea fi prietenul meu. 

Pinocchio, Carlo Collodi 

2. Mowgli  –  este curajos, curios și

are cei mai tari prieteni: o panteră și un urs. 

Cartea Junglei, Rudyard Kipling 

1. Matilda  –  la doar 5

ani, Matilda citise cărți de oameni mari. Este deșteaptă, bună și 

poznașă. 

Matilda, Roald Dahl 

Care este personajul vostru preferat? 

Vă provoc și pe voi să realizați un top cu personaje 
preferate din cărți sau din filme. 

Puteți trimite topul vostru pe adresa: 

culori@genesis.ro 



Dezvoltare personală 

Am vărsat un pahar cu apă. Acest mic 
accident mă face să: 

1. Îmi spun: “Ce neîndemânatic sunt!” şi
mă simt ruşinat, apoi mă scuz exagerat
în faţa celorlaţi, caut scuze dintre cele
mai penibile (masa e înclinată, paharul
e murdar etc) şi, în cele din urmă, şterg
apa vărsată, dar mă simt în continuare
neplăcut, simţind că m-am făcut de
ruşine.

2. Îmi spun: “Se poate întâmpla oricui.”,
mă simt relaxat şi iau o cârpă sau un
şervet să şterg apa sau chem pe
cineva care poate să mă ajute (dacă
sunt într-un restaurant, de pildă).

3. Îmi spun: “Vai de mine, îmi tremură
mâinile, poate sunt bolnav” şi mă
îngrijorez, mă duc la medic.

Evident, pot fi și alte interpretări pe care le 
dau acestui eveniment şţ, în funcție de 
aceste interpretări, mă simt şi mă comport 
într-un anume fel. Realitatea obiectivă este 
aceea că am vărsat un pahar cu apă. 
Realitatea subiectivă înseamnă 
interpetarea evenimentului prin grila 
proprie, iar interpretările noastre izvorăsc 
din atitudini, credinţe şi convingeri diverse, 
unele sănătoase, adaptative, altele 
nesănătoase, dezadaptative. 

Spre exemplu, o credinţă iraţională este 
aceea că trebuie să am mereu aprobarea 
celor din jur. Această credinţă iraţională 
produce, la rândul ei, o atitudine şi 
sentimente dezadaptative -  “dacă nu am 
aprobarea celor din jur de fiecare dată, 
atunci nu valorez nimic, sunt un nimeni”. 
Fundamentul acestei credinţe este lipsa de 
încredere în sine, ceea ce mă face să mă 
tem exagerat de greşeală, să nu mă fac de 
râs şi, atunci când mi se întâmplă să 
greşesc, să adopt un ton defensiv (“îmi 
pare aşa de rău, dar chiar mi-a alunecat 
din mâini pentru că este ud”) sau, 

dimpotrivă, să atac (“dacă îl ştergeai mai 
bine, nu îl mai scăpam”). 

Principalele credinţe iraţionale sunt: 

• Mereu trebuie să am aprobarea
celor din jur;

• Merit (trebuie să am) respectul
tuturor;

• Este îngrozitor dacă nu iese totul
aşa cum vreau;

• Lucrurile sunt ori bune, ori rele
(viaţa este în alb și negru, nu există
nimic intermediar); lucrurile trebuie
cu necesitate să iasă aşa cum
vreau eu;

Urmarea acestor credinţe iraţionale este 
interpretarea deformată a realităţii, trăiri şi stări 
neplăcute, atitudini neproductive şi 
comportamente dezadaptative, care ne 
afectează relaţiile cu cei din jur şi modul în 
care trăim. Pe scurt, calitatea vieţii noastre are 
de suferit, suntem nefericiţi şi putem chiar să 
ne şi îmbolnăvim. 

CUM SIMȚIM? 
 CUM GÂNDIM?

         CUM NE COMPOTĂM? 



Ce este de făcut să nu cădem în capcana 
gândirii iraţionale şi a comportamentelor 
disfuncţionale? 

1. Testarea realităţii obiective. Se poate
face cu simpla întrebare “Pe ce te
bazezi?/ Care sunt argumentele?/Cine
spune că…?”

2. Evitarea suprageneralizărilor de tipul “
niciodată”, “întotdeauna”, “nimeni”,
“toată lumea” (de exemplu: “Toată
lumea procedează aşa”. Chiar absolut
toată lumea?)

3. Găsirea altor posibile interpretări pentru
acelaşi eveniment după modelul:

- Am vărsat un pahar de apă: cum mă 
simt? 

- Ce gânduri/ credinţe/ convingeri/ 
atitudini şi ce interpretare personală mă 
face să mă simt astfel? Care sunt 
dovezile obiective în sprijinul acestei 
interpretări?  

- Ce altă interpretare poate avea 
evenimentul respectiv?  

- Cum mă face să mă simt şi să gândesc 
această reinterpretare? Cum mă 
determină să acţionez? 

4. Abandonarea lui “trebuie cu
necesitate” în favoarea lui “ar fi de preferat 

să…” 

Copiii şi adulţii pot să îşi controleze 
emoţiile, gândurile şi acţiunile prin 
reinterpretarea realităţii obiective. Putem aplica 
tiparul de mai sus în orice situație.    

Dacă facem acest lucru des şi cu voce 
tare, de faţă cu copii, atunci este foarte 
probabil ca şi ei să învețe acest stil de gândire 
raţional, funcţional, adaptativ. De asemenea, 
ori de câte ori observăm că micuţii noştri cad 
pradă gândirii iraţionale, este util să îi ajutăm 
să iasă din capcană și aceasta până când vor 
învăţa şi vor aplica singuri, în absenţa noastră, 
acest tipar de gândire sănătos. 

De asemenea, o atitudine flexibilă şi o 
mai mare toleranţă faţă de noi înşine şi faţă de 
ceilalţi ne va ajuta ca, indiferent de împrejurări, 
de obstacole şi adversităţi, să avem atitudini 
sănătoase, să gândim raţional şi să ne 
comportăm adaptativ diverselor situaţii de 
viaţă, trăind mai fericiţi fiind cine suntem.    



Baschetul 
Baschetul este un sport de echipa care se desfasoara intre doua echipe a cate 5 jucatori, intr-un 

teren de baschet dreptunghiular, in care fiecare echipa incearca sa inscrie prin aruncarea mingiei 

in cosul advers. Acest sport este unul dintre cele mai populare sporturi de pe tot globul. 

La baschet ai nevoie de un anume fel de minge, pentru a putea să 

o bati sau să driblezi cu ea.

În aproape fiecare școală există, în balon sau în sala de 

sport, 2 coșuri de baschet. 

Fiecare echipă, club și scolă are propriile echipamente 

de baschet. 



Unii oameni susțin că baschetul 

este mai complex decât fotbalul. 

Pe terenurile de baschetet sunt trasate niște linii conform regulamentelor oficiale. 

Acestea vor fi trasate cu aceeasi culoare (de preferinta alb), vor fi clar vizibile si vor avea o 

latime de 5 cm. 

                Ștefan Ungureanu 



În numărul următor:: 
Revista 

Culori
vă provoacă 

să contribuiți la realizarea următorului număr! Ne puteți scrie pe adresa 

culori@genesis.ro 

abordând oricare dintre subiectele de mai jos: 

recomandari & recenzii carte/ teatru/ film 

perlele ale colegilor de clasă 

unde?/ cum am petrecut vacanta de iarna?/ recomandări 

educatie financiară pentru copii 

iubirea este …. (Continuă idea și exprimă-ti părerea) 

schiul - între sport si pasiune 

the mirror (me, myself and I)  

masina viitorului - descoperiri/ inventii 

confesiunile unui elev de clasa a v-a 

Regatul invizibil – Sunt prea mici pentru a putea fi observați, dar microbii sunt o mare 

problemă 

mailto:culori@genesis.ro
https://www.timeforkids.com/partner/pwc/g4/
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