JUST 4 MAGAZINE

JUST 4 MAGAZINE

JUST 4 MAGAZINE

TINERE CONDEIE
Aventurierele
de Alexandra Ivan - Clasa I C
A fost odată ca niciodată o familie care locuia în pustiul Savanei australiene.
Această familie este formată din patru persoane, două fetițe și doi părinți. Pe
una dintre fetițe o cheamă Olivia, iar pe surioara ei, Eva. Într-o sâmbătă
părinții lor au fost plecați și fetele au rămas singure acasă. Ele de abia a șteptau
să înceapă jocul de va-ți ascunselea. A început jocul! Olivia număra iar Eva se
ascundea. După ore de distracție Olivia a găsit albumul străbunicii. Străbunica
lor era aventurier, iubea aventurile neînfricate. Răsfoind albumul, fetele găsesc
o parte dintr-o hartă care parea a fi harta unei comori neprețuite. Găsesc un
mesaj care spune: PARTEA URMĂTOARE DIN HARTĂ SE GĂSEȘTE
ÎNTR-UN TEMPLU EGIPTEAN. Fetele și-au făcut bagajele pentru călătoria
neînfricată. Lista de bagaje a inclus: busolă, lanternă, pelerine de ploaie și
pozele scoase la imprimantă a templelor aflate în Egipt. A început căutarea de
comori!
Au plecat cu avionul în Egipt. Fetele au trebuit să treacă Nilul pentru a ajunge
la primul templu. Au căutat și nu au găsit nimic. Următorul templu era la fel
gol. Au căutat în toate templele și la sfârșit a rămăs doar unul neverificat. Ele
erau foarte triste căci dacă nu găseau indiciul aici nu mai erau opțiuni. Olivia
și Eva aici nu găseau nimic. S-au asezat pe o băncuță și au dat din picioare
până au împins un covor, iar sub el se afla o ușă secretă. Au intrat pe u șă și au
găsit o parte din hartă și un mesaj: PARTEA URMĂTOARE DIN HARTĂ
ESTE ÎN IGLOO FĂCUT DE STRĂBUNICA VOASTRĂ ÎN
GROENLANDA. Plecând din templu ele cumpăraseră două amulete și
aflaseră că sunt magice. Din aceste amulete ieșeau câte un dragon magic care
putea îndepleni 10 dorințe. Ele au spus dragonului că vor să se teleporteze

până în Groenlanda. Și iată că sunt in Groenlanda.
Ajungând în Groenlanda Olivia a rugat dragonul magic să le dea
o sanie. Fetele au văzut un derdeluș care strălucea în razele
soarelui deloc cald.
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Acel drum inghețat ducea la un igloo. S-au dat cu sania pe derdeluș în
timp ce ningea cu fulgi mari de zăpadă. Au ajuns la igloo și fără succes
nu au găsit nimic. Au căutat în 100 de igloo fără să găsescă nimic, dar
au zărit unul care era ultima lor speranță. Se uitau la el și era plin de
țurțuri înghețați. Au intrat, iar printre pereții reci au găsit o hartă și un
bilet care transmitea: PARTEA URMĂTOAREA A HARTEI ESTE LA
POALELE UNUI VULCAN DIN HAWAII. Încă o dată fetele au apelat
la dragonul magic să ajungă la destinație, în Hawaii.
Și uite că au ajuns în Hawaii! Ele zăriseră un băiețel care le făcea cu
măna și dorea să le ofere bicicleta lui căci nu aveau cu ce să se
deplaseze. Călătorind cu bicicleta pe insule pline de peisaje ca de
poveste, totul verde, spectaculos de frumos. După o vreme au ajuns la
un vulcan care părea să erupă în orice moment. Pământul era atât de
cald încât nu puteai păși pe el fără încălțăminte. Lava se auzea ca apa
clocotită în ceainic. Au avut noroc și au găsit o peșteră care ascundea o
altă bucată de hartă și un mesaj care spunea: PARTEA URMĂTOARE
DIN HARTĂ ESTE ÎN MAGAZINUL VRĂJITOAREI DIN
ECUADOR. Și oare cum vor ajunge în Ecuador? Au călătorit cu
bicicleta pânâ la malul oceanului poate vor găsi ceva care le va ajuta să
ajungă la destinație. O țestoasă înțeleaptă s-a oferit să le ducă unde
aveau nevoie fetele. Călătoria pe cochilia țestoasei a fost minunată, să
treci prin valurile reci al oceanului, să întâlnești pești zglobii care înotau
în joacă. Au luat rămas bun de la țestoasă pe malul oceanului și iau
mulțumit de drum. Merseră ce merseră până au zărit un băiețel care
făcea sport, l-au întrebat dacă știe cumva unde este magazinul
vrăjitoarei. Și ce noroc au avut pentru că băiatul știa unde este.
Ajunseseră în fața magazinului care arăta vechi și sinistru, le era frică să
intre în el, dar au strâns tot curajul să caute mesajul. Intrând au vazut-o
pe vrăjitoare. Ea le-a pus o condiție: dacă nu reușesc să găsească harta
vor rămâne pe veci în magazinul ei. Au căutat ore întregi dar nimic.
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Eva a izbucnit în plâns când credea nu va mai scăpa din magazin.
Olivia a încercat s-o liniștească, să-i șteargă lacrimile cu un șervețel
găsit în pachetul de pe raftul magazinului. Și ce surpriză că Eva văzuse
în cutia de șervețele ultimul indiciu care le ducea spre marea comoară.
Au îmreunat bucățile de hartă și harta indica țara Canada, lângă cascada
Niagara se va găsi comoara. Dragonul le-a ajutat încă o dată să ajungă
direct la Niagara. Cascada se auzea din îndepărtare cum curgea apa
plină de viață făcând curcubee la lumina soarelui. Și-au pus pelerinele
care le protejau de apa cascadei și s-au apucat de căutat. Au găsit o
peșteră după cascadă, au căutat în ea și ,ce să vezi, au găsit comoara
neprețuită care avea în ea diamante, bijuterii, bani și numeroase poze
din călătoriile străbunicii. Fetele s-au bucurat de comoara lor.
-Străbunica ne-a lăsat toate astea pentru noi? întrebă Eva
- Cred că da! spuse Olivia
S-au întors acasă și au deschis un muzeu cu aventurile străbunicii ca să
se bucure toată lumea de aventurile trăite de străbunica lor.
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Familia Andrei
de Raul Bilboc – Clasa I C
Odată că niciodată, a fost un bărbat care locuia la o casă într-o
pădure. Căsuța era construită din lemn.
Aveau o curte foarte mare. El locuia cu so ția lui căreia îi
plăcea să se îmbrace în vrăjitoare. Cei doi aveau un băiețel de nouă
ani și îl chema Vlad.
Lui Vlad îi plăcea sportul, alerga mult prin curte și purta pe cap o
șapcă.
Într-o zi, părinții lui l-au întrebat:
-Vlad, la ce activități ai vrea să mergi?
-Mi-ar plăcea să merg la cursuri de cântat și de sport.
Profesorul de sport avea un fluier de argint cu care fluiera la
antrenamente.
Într-o iarnă, afară era o zăpadă foarte mare. Era o zi de
miercuri, iar mama lui Vlad i-a chemat pe Vlad și tatăl sau să
construiască împreună un om de zăpadă.
În acea zi era atât de frig afară încât Vlad și-a luat cea mai
groasă căciulă pe cap.
După distracția în zăpadă, cei trei au intrat în casă. Mama s-a
dus la bucătărie să gătească cartofi la cuptor. Între timp, Vlad a folosit
calculatorul pentru a-și face temele, apoi și-a luat cartea despre porci
mistreți să citească și să caute lucruri mici cu lupa.
Seara, mama i-a citit lui Vlad povestea lui preferată cu
unicorni.
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Just 4 Dinos
De Clara Paraschiv – Clasa I C
Pe-o planetă-ndepărtată,
Mare, roșie, uscată,
Unde-i soare ziua toată
Și nu ninge niciodată,
Trăia o specie ciudată
De savanți de mult uitată.
Erau reptile uriașe,
Unele puțin vrăjbașe,
Altele chiar drăgălașe.
În orice caz, silitoare,
Vorbărețe, muncitoare.
Lunea era zi de școală:
Scriau frumos cu cerneală
În ordine și rânduială.
Săreau coarda fiecare
Dimineața pe răcoare
La ora de-nviorare.
(Se dădeau în balansoare
Numai în pauza mare)
Mai târziu, toți cântau la cor
Ajutați de dirijor
Iar pe postul de tenor
Era albastrul carnivor
Cunoscut ca Pulpișor.

JUST 4 MAGAZINE

Apoi, la ora de lectură,
Profesoarei ei cerură
Să le citească o carte
Despre zâne talentate,
Vrăjitoare ne-nfricate,
Cu dragoni și cu de toate.
Miss Vegețica i-a rugat
Să scrie un basm preferat
Cu sirene-ncântătoare,
Despre jungle tropicale,
Despre pume fioroase,
Despre mese copioase
Cu bomboane delicioase,
Un basm pe gustul lor
Să-l citească-n viitor
Cu talent și cu răbdare
La ora de comunicare.
Ultima oră, ce să fie?
Ora de geografie.
Pulpișor acum învață
Despre-o planetă măreață.
Patru anotimpuri are:
Copiii se joacă-n soare,
Se bălăcesc voioși în mare,
Adună frunze căzătoare,
Iar iarna, cu fulare,
Cu ghete groase si mânuși
Merg veseli la săniuș.
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E o planetă minunată!
Pulpișor ar vrea s-o vadă,
Să se joace cu zăpadă.
Însă el e carnivor
Și nu i-ar fi prea ușor
În vremea zăpezilor.
La cinci școala se termină,
Părinții-ncep să vină.
Vegețica le explică:
Mai au o problemă mică
La mate de rezolvat
Înainte de culcat,
Pe o pernă grea, pufoasă
Dup-o zi așa frumoasă.
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Primăvara
de PĂUNA LUCAS, clasa a II-a A
Primăvara a venit,
Noi de iarnă am scăpat,
Toți copacii-au înflorit
Tare ne-am mai bucurat.
Florile au apărut
Cu tot cu mirosul lor,
Printre razele de soare
Mii de pete de culori.
Iarbă verde peste tot,
Ghiocei au apărut
Pe toți vreau să îi adun
Toți acasă să îi duc.
Șapte fluturi sunt pe câmp
Zboară sus și zboară jos,
Ale lor culori voioase
Fac spectacol grandios.
Ce frumoasă-i primăvara
Rândunici copaci și flori,
Mă bucur atât de mult
Mare dar e pentru noi!
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Fotbalistul Vladi
De Medeea Staicu, Raisa Miru ță și Onofrei Carla Lucia,
clasa a II-a A
Vladimir cel creț,
Ce se crede măreț,
El cu freza lui de vis,
Parcă e în paradis!
Fotbalist cum este el,
Țanțoș merge pe teren.
Antrenorul lui îi spune,
”Joacă și tu cu înțelepciune!”
Fotbalistul preferat,
Este Messi cel adevărat.
El cu mingea lui driblează,
Pe toată lumea impresionează.
În final noi vă spunem :
El va fi copilul minune!
Miss și termosul gigant
de BECH IRENA ȘI GEOADĂ SOPHIA, clasa a II-a A
Într-o zi de primăvară, Miss a plantat o floare. Ea a crescut într-un
termos gigant.
-Trebuie să îl iau cu mine la școală! a zis Miss Cătă.
Miss a tras și a tras, dar termosul nici nu s-a clintit. Ea l-a chemat
pe Sorin. Ei au tras și au tras, dar termosul nici nu s-a clintit. Sorin
l-a chemat pe Luca. Împreună au tras și au tras, dar degeaba.
Termosul nici nu s-a clintit. Luca a chemat pisica. Ei au tras și au
tras, dar degeaba.
- Hai să chemăm vecinii! A zis Miss.
Ei au tras și au tras, dar fără folos.
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- Cred că avem o macara în curte, mă duc să o aduc, a zis vecina.
Vecina s-a dus să ia macaraua.
- Acum chiar trebuie să meargă, a zis vecina.
Vecina a prins termosul cu macaraua.
- Yay! A zis Miss. Acum pot să iau termosul cu mine peste tot.
- Dar cum o să îl bagi pe ușă? a zis Luca.
- Ăăăăăăă...Nu m-am gandit, a spus Miss.
- Nu îmi spune că a fost tot degeba! a spus Sorin.
- Ba se pare că a fost... a zis vecina.

Omiduța supereroică
de Victor Cojocariu, clasa a II-a B
Într-o zi de vară, în orașul omizilor, o omidă pe nume Andrei
care era aventuros, a descoperit o legendă străveche despre un smarald
misterios.
Omida Andrei s-a dus la casa prietenei lui pe nume omidu ța Sara.
Omiduța Andrei i-a cerut ajutorul Sarei.
- Sara, vrei să mă ajuți în aventura mea de a găsi smaraldul
misterios?
- Desigur, Andrei.
Omiduțele se pregăteau să plece. Omiduțele au fost gata de călătorie.

JUST 4 MAGAZINE

După un drum obositor omizile au ajuns la templul în care se afla
smaraldul.Pe harta scria că sunt trei capcane. Prima capcană era să nu
scoți niciun sunet sau dacă scoți un sunet pereții se vor apropia de voi.
A doua capcană este să nu călcați pe patrățelele care au semnul
infinitului sau templul se va umple cu apă. A treia capcană este să
rezolvi o problemă de matematică foarte grea sau dacă alege ți numărul
greșit se va prăbuși templul.
Omiduțele au ajuns la smarald nevătămate. Omiduța Andrei a
atins smaraldul și o lumină l-a înconjurat pe Andrei și l-a costumat
într-un supererou și chiar i-a dat puteri de supererou.
Într-un moment au fost teleportați înapoi în orașul omizilor.După o zi,
o căpușă mare și rea, a atacat orașul omizilor. Andrei s-a luptat cu
căpușa și a învins căpușa.
După acea zi, viața lui Andrei s-a schimbat. Andrei a devenit
un supererou.
Perla si Tridentul
de Rotărescu Sophia, clasa a II-a B
A fost odată ca niciodată un regat subacvatic. În regat nu trăiau
oameni , ci sirene. Împaratul Poseydon și Împarateasa Algarina i și
doreau o fiică. Într-un final , în familia regală s-a născut prima fiică.
Tot regatul s-a înveselit și au petrecut zi si noapte. Împărăteasa i-a
dat numele: PERLA.
Dupa șase ani:
Perla se juca cu tridentul tatălui său. Ea știa că nu are voie, dar s-a
jucat cu el. Împăratul Poseydon s-a supărat pe Perla, atunci când a aflat de
neascultarea fetei lui. Împaratul și Împărăteasa au plecat din ora ș iar Perla a
fost tare tristă. Fiind singură, și-a chemat prietenii la palat. Vrăjitoarea cea
rea a venit neinvitată. Perla s-a speriat și a anun țat gardienii iar ei au reu șit
să scoată vrăjitoarea din palat. Vrăjitoarea nu a mai fost vazută niciodată.
Când părinții Perlei s-au întors din călătoria cea lungă, au aflat de
întâmplare și s-au bucurat că Perla era în via ță.
Copila și-a învațat lecția: să nu mai dea petreceri fără acordul
părinților.
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Tărâmul jucăriilor
De GABOȘ IULIA
Andreea avea foarte multe jucării: plușuri, păpuși, mașinuțe și altele.
Dorința ei era ca jucăriile să poată vorbi. Într-o zi când stătea în pat și nu
știa ce să facă, jaguarul ei de pluș sări pe ea.
-Bună! spuse jaguarul. Eu sunt Romi!
-Tu vorbești? întrebă Andreea mirată.
-Sigur că da! Toate jucăriile vorbesc!
Dintr-odată, toate jucăriile ieșiră de prin cutii, dulapuri și începură să
vorbească și să meargă. Andreea le ascultă vorbind despre aventurile lor,
unde s-au născut, care sunt familiile lor și ce le place să facă. Chiar
atunci Andreea se trezi la ea în pat cu jaguarul pe ea și toate jucăriile pe
jos.
Oare fusese vis sau realitate?
La baltă
Dilmac Muhammed Can, clasa a III-a A
Într-o zi de vineri, Andrei s-a dus la mama lui și a întrebat-o:
Mami, pot să merg la baltă să pescuiesc?
Îmi pare rău, Andrei, dar avem multe treburi. Trebuie să mă ajuți!
Nu vreau, mami!
Ba da, am nevoie de ajutorul tău!
Andrei, nedorind s-o ajute, fugi din casă și se duse la baltă. Nu a reu șit
să prindă niciun pește. Se întoarse acasă și spuse:
Mami, îmi pare rău că nu am ascultat cerințele tale! Scuză-mă!
Da! O să te iert, dar acum avem treabă.
Bine! Te voi ajuta, mami!
Uite așa, în ziua aceea, Andrei a înțeles că trebuie să-i ajute pe părinți
atuni când au nevoie de ajutor.
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Cookie – cățelușul pierdut De Mara Cojocaru clasa a III-a A O feti ță
pe nume Ella, locuia într-o căsuță de la marginea orașului. Ea avea
părul blond și ochii căprui. Ei îi plăceau foarte mult cățelușii. Așa că,
ziua următoare, mama ei i-a făcut surpriză un cățeluș! Ella era a șa de
fericită, încât a țipat de bucurie! Ea a numit cățelușul „Cookie”,
deoarece el este alb, cu pete negre. Cei doi s-au jucat toată ziua
împreună. Nu se mai puteau despărți deloc. După o săptămână, Ella
avea să fie în clasa a-IV a. Școala ei se numea „Școala Longwoods”.
Ea abia aștepta să meargă acolo. Ellei îi plăcea foarte mult la școală,
mai ales că avea două prietene foarte bune, pe nume Anitta și Willow,
care-i făceau și ziua, dar și școala mai bune. „Școala Longwoods” era
la trei străduțe de casa Ellei, așa că drumul nu durează mai mult decât
cinci minute. După ce și-a luat la revedere de la mama sa, ea și vecina
ei, Anna, mergeau singure până la școală. Anna spuse: -Bună, Ella!
Hai la școală! -Bună, Anna! Bine, hai să mergem! spuse Ella. Când
înaintară, mama Ellei plecase și ea. Cățelușul Cookie rămăsese singur
acasă. El mânca bobițe și văzu că geamul este deschis. Cookie se
ducea înspre geam, înainta și înainta... Șiiiii... sări pe fereastră! După
ce sărise, el se plimba un pic în fața casei,apoi ieșise pe trotuar. S-a
speriat de multe ori, deoarece mașinile erau foarte zgomotoase.
Cookie s-a și ciocnit de oameni, dar și de câinii mari. După câțiva
kilometri de mers, înțelese că era pierdut.
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Între timp, Ella era la școală. Ea se simțea super, super bine. Văzuse
niște lecții, care urmau să fie făcute în ziua următoare și își cunoscuse
toți profesorii, dar și toate materiile. Ella se gândea la altceva, dar nu la
Cookie, ci la anul școlar, care avea să fie foarte bun. Mama ei era agent
imobiliar. Lucra din greu pentru job-ul ei preferat, dar nici ea nu
pomenise că, Cookie ar fi fugit de acasa. Ea credea ca stă cuminte în
casă. După un lung drum de mers, Cookie găsise un locșor în care s-a
odihnit puțin. Când nu i-a mai fost somn, el a pornit din nou la drum.
Ella era încă la școală. Ea se distra de minune cu prietenele ei cele mai
bune. Ele repetau ce să zica la ora de istorie. Fiecare fată se uita în
manualul de istorie, căutând o lecție foarte grea, pe care o puteau învă ța
pe de rost. Fetele se uitau foarte, foarte atent la fiecare lec ție și se
ascultau unele pe celelalte. Se amuzau de fiecare dată când ziceau
prostii. Asta au făcut în pauza mare, de două ore.După ce terminaseră,
își luaseră la revedere, deoarece era timpul să plece acasă. Ella a fost
bucuroasă că a luat-o mama ei de la școală, dar nu și când erau în casă.
Ele nu-l puteau găsi pe Cookie. Ella era așa de speriată, încât a început
să plângă. Mama ei a încercat să o liniștească, dar degeaba. Și mama ei
era speriată. Mama îi spuse Ellei: -Nu mai plânge, scumpo! Sigur îl
găsim. -Maaaaami, dar e nou și era și jucăuuuuuș!!! spuse Ella. -Știu,
dar trebuie să ne calmăm, deoarce nu o să-l găsim pe Cookie dacă
plângem și ne smiorcăim! Trebuie să îl căutăm, apoi anunțăm poli ția. Bine, dar putem să începem să-l căutăm? spuse Ella. -Nu, pentru că
trebuie să mâncăm, apoi căutăm. zise mama. -Bineeeeeeee! După ce
mâncaseră, Ella și mama ei au început să caute, dar degeaba. Cookie nu
era nicăieri. Ella era foarte tristă. Au căutat de trei ori la rând, dar că țelul
nu era niciunde. Mama Ellei a încercat să-l caute pe Cookie, dar nu era
de găsit nici sus, nici jos. Ea și Ella erau foarte, foarte triste.

JUST 4 MAGAZINE

Mama îi spuse Ellei: Nu fi tristă! O să-l găsim pe Cookie! Trebuie să
fie pe undeva... Bine, dar putem anunța poli ția măcar? spuse Ella.
Sigur că putem! Stai să îmi iau telefonul de pe comodă1. OK! După
aceea, mama ei luase telefonul de pe comodă și
sunase poliția. -Bună ziua! Cu ce vă putem ajuta? -Bună
ziua! S-a pierdut un câine, pe nume Cookie. -Și cum arată câinele
dumneavoastră? -Este alb, cu pete negre, are ochii căprui și o zgardă
albastru deschis, cu o plăcuță din argint. -Am înțeles! O să trimit 6
polițiști pentru căutarea lui Cookie. Este bine? -Da, foarte bine! Vă
mulțumesc foarte mult! -Cu plăcere! Asta este datoria noastră: să
ajutăm! -La revedere! Apelul se încheiase. Mama îi spuse Ellei că
poliția o să-l caute pe Cookie. După două zile, Cookie era epuizat și
s-a întors în locșorul de sub pod. Tot ce voia el era să fie acasă, așa că
a pornit pe calea de unde a venit. După o zi, Ella deja era super
îngrijorată pentru Cookie. Mama ei era la fel. Ella abia dacă mai
răspundea la ore, iar mama ei abia dacă mai lucra. Amândouă erau
triste. Ele numai la Cookie și la dispari ția lui se gândeau. Ella le-a
spus și prietenelor ei, Anitta și Willow. Ele erau șocate. I-au spus că o
să ajute și ele cât de mult pot. Petru ca ele două sunt surori, au
aceleași gânduri, ceea ce-i
place Ellei. După
toate orele de curs, a urmat pauza mare de două ore. Ele s-au jucat și
au vorbit toată pauza. După cele două ore, Ella trebuia să plece acasă.
Ea i-a explicat mamei ei tot ce a vorbit cu Anitta și Willow. Când au
ajuns acasă, ele au văzut ceva alb cu negru... oare ce era?
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ERA COOKIE!!! Cookie venise în sfârșit acasă. Ella și mama ei au
alergat spre Cookie și el a alergat spre ele. Ella l-a luat pe că țelu ș în
brațe. Acesta a lins-o pe obrazul ei fin și roz. Toată lumea era fericită,
mai ales Ella. După o oră de când a venit Cookie acasă, Ella și-a
anunțat cele mai bune prietene, Anitta și Willow. Ele au fost foarte
bucuroase de găsirea lui Cookie. La fel și Ella. Ella și mama ei s-au
jucat toată ziua cu Cookie.
SFÂRȘIT
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POEZIE DESPRE AUREL VLAICU
De
Diana Matei
Clasa a III-a B Aurel Vlaicu a fost inteligent Şi chiar foarte
vigilent! A devenit un geniu, Care lucra cu heliu. Un avion a construit
Şi visul i s-a indeplinit! Toată România îl cunoaşte Pentru
invenţii faimoase! Un vis implinit
Eric Cucuteanu
Cand eram mic, visator Mi-am dorit un fratior Mama mereu refuza "Sa
n-aud!", imi replica. Chiar daca eu insistam, S-o conving nu reuseam.
Anii au trecut usor, M-am rugat cu drag, cu dor. Si, iata, intr-o buna zi,
Vestea cea mare sosi: Mami aducea pe lume Fratiorul meu, minune.
Acum, in fiecare dimineata, Ma trezeste o dulceata Sunt fericit si mult
iubit, De fratiorul scump si mic.
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Primăvara
III-a
Natura
Albinele
Printre

Autor Alexandra Zaharia
B
Primăvara
e
zumzăie
flori

Păsările
Cu
Florile
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Copiii
Printre
Ei
Ca

vin
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sunt
petale
aleargă
pomii
merge

vor
sa
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vadă

Clasa a
frumoasă,
zgomotoasă.
neîncetat,
neuitat.
noi,
vioi.
înmiresmate,
colorate.
ferici ți,
înflori ți.
plimbare,
animale.

Fluturii
stau
pe
flori,
Cu
milioane
de
culori.
O
albină
stă
la
soare,
Așteptând din nou să zboare. Bocănilă de Damir Dobre Iepurașul meu
iubit, Tu ești cel mai zăpăcit, Cu lăbuțe mititele, Ochișori ca două stele,
Pofticios și drăgălaș, Cel mai dulce iepuraș!
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Primăvara
de Andu Stănescu Primăvara a sosit, Ghioceii au
răsărit. Păsărele ciripesc, Copăceii înfloresc.
Fluturașii zboară în jur,
Iarba se mai înverzește. Multe floricele cresc, În covor multicolor.
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Salvarea lui Snaky Smallz
de Ilinca Simion și Mara
Pădureț, clasa a IV-a A Această poveste a luat naștere în urma
exercițiul adus de Miss la ora de lb română, și anume: Story Cubes.
Aruncă zarurile și folosește imaginile pentru a spune o poveste! Noi
am avut următoarele imagini, pe baza cărora am țesut povestea: pistol,
șarpe, hartă, baghetă, lanț, coroană. A fost odată ca niciodată o
prințesă intergalactică pe nume Ariana. Avea o coroană în care erau
încrustate cele mai strălucitoare stele din cele mai îndepărtate galaxii.
Părul șaten și lung îi acoperea pe umeri costumul mov intergalactiv,
iar în mână ținea mereu un pistol unic în Univers. Ariana avea un
șarpe mic, numic Snaky Smallz. Dar...într-o zi, a dispărut! Așa că, fata
a decis să îl caute prin toate galaxiile. Mai întâi, nava ei spa țială a
aterizat pe Planeta Sclipiciului. Acolo, Ariana s-a urcat în craterul unui
vulcan din apropiere. În valurile de lavă ale muntelui de foc se vedea
un petic de hârtie. A găsit una dintre cele mai căutate hăr ți din
Univers. Arăta unde se adăpostea Agusta, cea mai cunoscută
răufăcătoare din toate galaxiile. Poate acolo era Snaky Smallz!Prin țesa
s-a urcat în nava ei spațială și a pornit spre Planeta Sauron. Era o
planetă roșie, plină de praf. În fața ei se afla marele templu al Agustei.
La capătul scărilor stătea Agusta și, lângă ea, era Snaky Smallz, legat
cu un lanț de fier. - Eliberează-l! strigă Ariana. - De ce? întrebă
răufăcătoarea Agusta. -Pentru că l-ai luat fără motiv, răspunse prin țesa.
- Dacă îmi dai la schimb, pistolul tău.Îl vreau foarte mult. Ariana se
gândi bine și veni cu un plan.Se duse la nava ei și, cu bagheta magică,
duplică pistolul special primit de la tatăl ei, stăpânul Universului.
Pistolul putea să facă orice îi poftea inima prințesei.
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Se întoarse la marele templu de aur și îi dădu Agustei dublura. Foarte bine! Acum ți-l dau pe acest șarpe dezgustător, zise ea. Înșfăcă
obiectul și fugi în templu. Micul șarpe coborî treptele și se târî spre
Ariana. - Ce muuult mi-ai lipsit! sâsâi reptila. - Și mie mi-a fost dor de
tine! Fugiră spre navă și plecară fericiți acasă.
SFÂRȘITOrașul secret
de Vlad Hangiu, clasa a IV-a A
Lini ștea începu să
cucerească casa Anei după ce noaptea se așternu peste întregul
Hallywood.Greieri cântau, păsări dormeau, dar Ana se trezi. Era toiul
nopții și îi era foame. Se duse în bucătărie și se uită în frigider. Văzu că
mâncărurile dansau. Mirată, se șterse la ochi. Nimic nu mai dansa. Își
puse la microunde doi cârnați. Când au fost gata, i-a mâncat. A urcat și
s-a dus spre camera părinților, dar nu îi mai găsi. Își reaminti că aceștia
i-au spus că vor fi plecați la un concert. Ieși afară să ia o gură de aer și
să admire florile dar, când deschise ușa, căzu într-o groapă săpată de
cățelul ei. Simți cum cădea în gol. Cineva sigur continua groapa...dar
cine? Cățelul era în cușcă și se trezi. Îi era poftă de un os și se uită în
adâncitura făcută.Văzu cum cade stăpâna.Iubitor cum era, se hotărî să
o însoțească. Fata era singura care avea grijă de el. Când ajunseră jos,
se prăbușiră într-un lac. Înotară până la mal. În apa cristalină se
reflectau pereții peșterii care erau făcuți din tot felul de pietre
prețioase, la 30 metri înălțime față de sol. Când se întoarseră, zăriră
nucleul pământului înconjurat de un glob mare de sticlă.
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Lumina pe care o emitea era liniștitoare și avea culoarea de un
portocaliu spre roz. Cei doi se întinseră uzi pe nisipul fin, a șteptând să
se usuce, lângă o cascadă uimitor de frumoasă, de parcă ar fi fost
magică. Au adormit lângă orășelul cu case din lemn. Locul era Raiul pe
Pământ.
Frații de pe dealul Widgeton
de Nicola Gîrdoc, clasa a IV-a A
De când erau mici,
frații de pe dealul Widgeton, uraganul Fane și tornada Vreme Rea, se
jucau împreună și se completau unul pe altul. Erau ca două piese de
puzzle. Pentru că erau fenomene ale naturii, cei doi se jucau mereu în
curtea lor, iar când observau copii veseli printre spa țiile mici ale
gardului colorat, se opreau din alergat, oftau, se uitau la soarele
sclipitor de pe cerul senin, apoi își imaginau cum ar fi fost dacă erau și
ei copii normali, jucându-se cu ceilalți și mergând la școală. După toate
aceste lucruri, începeau să plângă și fugeau la mama lor, pentru o
îmbrățișare călduroasă.
Crescând, frații au învățat să își controleze
puterile, daar tot nu aveau voie să se joace cu alți copii. De și erau tri ști,
măcar aveau cu ce să își ocupe timpul:puteau exersa controlul puterilor.
Într-o toamnă timpurie, Fane și Vreme Rea se jucau în curte, când au
simțit că norii încărcați cu lacrimi au început să plângă. Lor le plăcea să
stea în ploaie, dar aceasta era roșie, nu se știe din ce cauză. Au zbughito în casă și au întrebat-o pe mama ce se întâmplă. Ea, calmă, le-a spus
că o dată la zece ani, când frunzele argintii încep să cadă din copacii
bătrâni, va urma o ploaie roșie. Pe cer se va înălța o Lună-Plină-Ro șie.
Acest fenomen va oferi puterea ca toată lumea să se schimbe, pentru o
săptămână, în ce își dorește cel mai mult. La auzul acestor vorbe, frații
s-au umplut de bucurie. Ziua următoare, se vor transforma în copii.
Mama fraților se uita veselă pe geam, imaginându-și copiii veseli,
jucându-se cu pui de om. Vremea Rea, răbdător, îi zise fratelui său să
nu se mai agite. După o lungă discuție despre răbdare, cei doi au mers
la masă, apoi s-au băgat în pat..
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Următoarea zi, când s-au trezit, frații au remarcat că erau
oameni. Erau foarte fericiți. Au servit micul dejun și au mers în jurul
dealului. S-au jucat toată ziua .Acea zi s-a transformat într-o săptămână.
Când s-au schimbat la loc, deși erau tri ști, se simțeau împlini ți și
bucuroși pentru că au rămas cu o amintire frumoasă.
Orașul secret
de Eva
Hizanu, clasa a IV-a A Atunci când un astronaut nu coboară înapoi pe
Terra, ce se întâmplă cu acesta? În povestea mea este răspunsul.
Astronauții obișnuiesc să se îndepărteze puțin cam mult de Pământ, iar
unii nu se mai întorc. Ei bine, aceștia ajung în Ora șul Secret. Ora șul se
află în spațiu, la milioane de kilometri distanță de planeta Pluto. Este o
planetă mică, foarte frumoasă. Este secretă, deoarece toate tainele din
lume se află acolo. Nu sunt mulți oameni, dar locul e minunat. Zile
mohorâte nu există. Soarele arzător strălucește pe cer, iar seara se duce
somnoros la culcare. Luna, însoțită de steluțe argintii, se ridică pe cerul
ca smoala, ca o adevărată regină. Câmpiile sunt de catifea, în iarbă se
află mulți trandafiri parfumați. Animalele sunt toate cu puteri magice.
Este o plăcere să auzi în fiecare dimineață glăsciorul sub țire al
vrăbiuțelor, să locuiești într-o casă făcută din dulciuri. Dacă ar ști toți
locuitorii Pământului despre acest loc, ar fi cople și ți. Mun ți stânco și
sunt puțini, dar sunt de o frumusețe de nedescris. Aceasta este Planeta
Orașul Secret. Poate că, în viitor, oamenii vor găsi o cale de a ajunge
mai departe, să îl descopere.
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Munții aurii
Briana
Epure-clasa IV B
Mirea Ruxandra-clasa IV B
Tataru Tudor –clasa IV B
Popescu Andrei- clasa IV B Din cabana mea cea mică,văd o mică
rândunică, Ea începe să lucească și poteca mi-o arată. Am ieșit pe loc
din casă, să merg prin pădurea deasă. Prin pădure merg și merg,
urmărind un stol întreg, Mii de păsări aurii cu pene limpezi si vii.
Penele lucesc în zori, reflectându-se în nori. Pe o piatra eu cobor, zărind
lacul cel stralucitor, Eu în lac intru den-dată, văzând aurul ce-l poartă,
O lumină se ivește și o gaură sclipește. Eu în gaură intrând, munții aurii
crescând, Munții aurii ii văd și poteca se termină. Frumusețea mă
vrăjește și sclipirea ma uimește, Eu pe iarbă am călcat, simțind că ceva
s-a întâmplat; Visul meu s-a terminat, iar de îndată m-am intristat.
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Rețeta prieteniei
Doru Maria-clasa IV B
Tihon Anastasia-clasa IV B
Dinca Ilinca-clasa IV B
Cosat
Sebe Alexandra-clasa IV B Au fost odată Un băiat și o fată, Foarte
apropiați, Deoarece erau frați. Nume asemănătoare aveau, Prietenie si
Iubire se numeau. Dar, într-o zi înnorată, Casa lor pe sus a fost luată
De un mânios și aprig vânt, Un adevărat dușman pentru cei de pe
Pământ. În aventură copiii au pornit Să în țeleagă al prieteniei mit. Sau plimbat pe lângă heleșteu Și l-au găsit pe al Lacului Zeu. Acesta
le-a zis Că ce-a fost nu mai poate fi rescris, Însă, dreptul la o dorin ță
au primit, Deci la drum ei au pornit. Prietenie era lihnit, A șa că fra ții
la o casă s-au oprit. Din colibă un moșneag a ieșit Prietenos plăcinte
le-a servit.
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Moș Zâmbet, căci așa îl chema, Le-a arătat ce prietenia însemna. S-au
gândit cei doi amici Că prietenia nu se găsește decât aici. Și a șa, cei doi
au constatat Că o poțiune pentru prietenie va fi ușor de administrat, Iar
de moșneag leacul va fi recomandat.
Zâna
bucătăreasă
Dugan Derya-clasa IV B
Sintie Violota-clasa IV B Hai sa facem
gogosele si chiar niste minciunele, din drojdie, apă, faină, iese-o coca
foarte fină, plus unul sau două ouă, ca să vă placă si vouă, si se lasă la
crescut, amestecul obținut. Se intende-apoi pe masă, cu făcălețul din
casă, coca data prin faină, sa nu se prindă de mână. C-un pahar gol si
curat, treci apoi la decupat, decupezi pe-o masă mică, rând pe rând, o
gogoșică.
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In uleiul foarte-ncins, pe un foc gata aprins,
se prăjesc intr-o tigaie, gogoșile ca-ntr-o baie si pe-o parte si pe alta,
pana ce gogoașa-i gata. Se pudrează frumușel, cu zahar farin ni țel.
Dulci, pufoase, aromate, se pudrează toate-toate, dupa ce s-au mai răcit,
treci repede la servit. Dacă vrei,servește două, dar mai lasa-ne si nouă,
daca-ti plac, servește trei, daca poti, ia cate vrei!
Școala mea este
foarte frumoasă și curată. Toți ne simțim bine și ne jucăm foarte multe
jocuri. Totul este frumos și suntem foarte fericiți. Învă țăm foarte multe
lucruri. Doamna învățătoare este foarte bună și drăguță. Școala ne oferă
șanse de a învăța multe lucruri noi și de a descoperi lumea. Petrec mult
timp la școală cu colegii mei și sunt foarte fericit. Fiecare zi petrecută
la școală este o bucurie pentru mine. Sunt foarte fericit că merg la
această școală unde am parte de cea mai bună educație. Sunt sigur că voi
rămâne cu foarte multe amintiri frumoase și prieteni buni din ace ști ani
minunați de școală. Iubesc această școală și sunt fericit că merg aici.
( ”Școala mea”, Rareș Preda, clasa a IV-a C)
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Suntem toți în clasa a IV-a Chiar dacă e la sfârșit Acușica trece luna
Clasa a V-a a și venit. Câteodată mă gândesc Dacă a fost complicat Aș
spune totuși că nu Totul ne-a fost explicat. Vine acum clasa a V-a Miss
din clasă va pleca Întrebarea acum apare: Oare ne vom descurca? („Un
pas până în clasa a V-a”, DOBRA ANA ISABELLE ȘI SONEA
DIANA, Clasa a IV-a C)

JUST 4 MAGAZINE

Gânduri la finalul clasei a V-a
de
Eliza Bărbulescu Ne apropiem cu pași repezi de finalul clasei a V-a, un
an plin de emoții și experiențe noi. Îmi amintesc că la început de an
așteptam cu toții cu sufletul la gură intrarea unui nou profesor pe u șa
clasei noastre. Am avut norocul să avem o dirigintă pe care deja o
cunoșteam, de care eram atașați și în care aveam deja încredere deplină.
Miss Bianca a fost mereu alături de noi, ne-a încurajat și ne-a ajutat să
ne acomodăm mai ușor cu gimnaziul. Provocările acestui an au fost
noile materii, primul contact cu limba germana și tezele. Mai presus de
toate, pandemia și restricțiile sale ne-au împiedicat să ne cunoaștem mai
bine atât noii colegi, cât și profesorii. Școala online, cu bune și rele, ne-a
ajutat să ne vedem chipurile și, mai ales, zâmbetele. O ocazie bună de a
ne apropia unii de alții și de a ne cunoaște mai bine au fost proiectele pe
care le-am realizat în echipă, la diverse materii, în diverse formule.
Probabil acesta a fost cel mai mare câștig, pe lângă noile cuno știn țe
acumulate. Sunt recunoscătoare pentru mediul plăcut în care învă țăm și
pentru sprijinul pe care îl primim de la profesorii noștri!
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MASTERCHEF JUNIOR

“PRINCIPIUL UNUI ZÂMBET

COMPLET IMPLICĂ UN CORP
SĂNĂTOS”
Clasele pregătitoare
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AM DECIS ÎN UNANIMITATE SĂ ALOCĂM UN PROCENT
MARE ALIMENTELOR
SĂNĂTOASE. VOM CREEA
VARIANTE DE GUSTĂRI LA CARE NU VE ȚI PUTEA
REZISTA!

Ingrediente
magice:
- portocale
- banane
- căpşune
- afine
- unt de arahide
- cremă de
brânză
- kiwi
- castraveţi
- sticks
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GUSTĂRILE NOASTRE:
CAPODOPERE VIZUALE,
OLFACTIVE ȘI GUSTATIVE!
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Rețetă –Lalele de primăvară
Ingrediente
-3 ouă
-sare
-1 linguriță de muștar
-3 scobitori
-3 fire de ceapă verde
-3 frunze de leurdă
Se fierb ouăle, se freacă gălbenușul tare cu puțină sare și
muștar și se umple albușurile crestate sub formă de lalele. Se
înfige scobitoarea în albuș și se prinde de firul de ceapă.
Poftă bună!
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Brioșe a la Erica
Ingrediente:
2 ouă
120 grame făină
75 grame zahăr
50 grame unt
40 mililitri lapte
1 lingurită sare
1 lingurită praf de copt
1 lingurită esentă de vanilie
20 grame bomboane ornamentale
Mod de preparare:
Cu ajutorul unui mixer se amestecă zahărul cu untul. Peste acest
amestec se toarnă: laptele, sarea, praful de copt, esentă de vanilie si
făina. Se amestecă aceste ingrediente si se adaugă cele două ouă.
Compoziția se asază într-o tavă specială pentru brioșe folosind două
linguri. Se încalzește cuptorul la o temperatură de 175 grade după care
se introduce tava în cuptor timp de 20 minute. După ce s-au copt și
răcit, se ornează cu ajutorul bomboanelor.
Va doresc poftă bună!
ERICA GRIGORE,clasa a II-a A
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Rețetă de clătite
Ce îți trebuie pentru a face clătite:
două ouă
un praf de sare
făină
1,5 litri lapte
un castron
tigaie, pensulă, polonic și o spatulă
puțin ulei
Cum se prepară:
se amestecă cele două ouă cu praful de sare, se pune laptele și se
amestecă puțin până se obține o compoziție destul de lichidă
se unge tigaia cu puțin ulei, se pune un strat subțire de aluat (nu foarte
subțire) se prăjesc pe ambele părți
Și se continuă tot așa până se termină aluatul.
Clătitele se ung cu gem sau Nutella.
Vă doresc poftă bună!
ADELA JANTEA, clasa a II-a A
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Un prânz delicios

Eu sunt Edi si vreau să împărtășesc cu voi prima mea experien ță ca
bucătar- coaste de porc marinate și puse pe grătar
Primul pas este sa ai un grătar încins.
Al doilea pas este sa pui pe coaste sare, piper, boia, ulei de măsline,
cimbru, rozmarin, lămâie .
4. Le lăsăm o seară la marinat.
5. Le tăiem în bucăți separate.
6. Le prăjim pe grătar.
7. Le servim calde alături de o salată.
Poftă bună!
Va atașez și o poză ca să vă motivez pentru a găti și voi…

JUST 4 MAGAZINE

„Albă-ca-Zăpada”, Uluocak Aleyna și Fota-Cosma Ilinca,
clasa a IV-a C
Cum se prepară foile: un ou, 8 linguri țe de zahăr pudră, 8 linguri de lapte
și făină cât cuprinde. Din această compoziție se fac trei foi care se coc pe
fundul tăvii.
Crema: ½ l lapte, 4 linguri de făină, 250 g zahăr, coaja și zeama de la o
lămâie, 200 g margarină. Se pune laptele la fiert, se adaugă zahărul, cele
patru linguri de făină și se amestecă până se îngroașă. Se pune la răcit.
După ce s-a răcit se adaugă margarina.
Cum se asamblazează: se pune o foaie, cremă, foaie, cremă, foaie. Se
lasă la rece până a doua zi și se pudrează cu zahăr. Se taie forma pe care
o dorim. Poftă bună!

Această rețetă se bazează pe rețete de pancakes pe
care le poți mânca în orice moment al zilei.
Avem nevoie de:
-250 ml de iaurt/kefir
-2 ouă
-2 linguri de unt topit
-făină
-bicarbonat de sodiu
-praf de copt
-un bol mic
-sare
-un bol mare
-ulei
-o lingură mare
-o lingură mică
-o tigaie
-un polonic

Zamfir Anna
clasa a III-a A
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PANCAKES SĂRATE PENTRU TOATĂ ZIUA
Pentru a face pancakes sărate avem nevoie de rețeta de pancakes
dulci dar, evident, fără sirop și fructe.
Prima dată facem pentru micul dejun. Trebuie să facem un ou ochi
cu puțină sare și piper.
Tăiem mărunțel ceapa verde, roșiile și castraveții pe care le punem
deasupra oului așezat pe ¾ clatite. Așa ies 2 porții,
Acum facem pentru prânz. Prima oară trebuie să tăiem bucățele
mici, mici de avocado și roșii,
pe care le punem între clătite. Al doilea pas este să tăiem bucăți mici
de bacon și le prăjim
într-o tigaie, 2-3 minute, apoi le punem și pe ele între clătite.
Ultimele lucruri pe care le avem
de făcut sunt de a pune niște salată pe lângă clătite și niște cașcaval
ras pe deasupra.
Acum vă pot spune : “Poftă bună!”
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PANCAKES DULCI PENTRU TOATĂ ZIUA
Mai întâi punem într-un bol, două ouă pe care le amestecăm cu
250 ml de iaurt, două linguri de zahăr și două linguri de unt topit.
În alt bol punem 140 gr de făină cu o jumătate de linguri ță de
bicarbonat de sodiu, o linguriță de praf de copt și un sfert de
linguriță de sare. Apoi, amestecăm bine, bine și adăugăm și cealaltă
compoziție, amestecându-le și pe acestea împreună, până când nu
mai au cocoloașe. După aceea, le lăsăm 20 de minute pentru a se
odihni și le mai amestecăm încă o dată.
Încălzim o tigaie, punem o lingură de ulei pe ea, o ungem și
ștergem un pic tigaia cu un șervețel pentru a absorbi excesul de
grăsime. Cu un polonic, punem aluatul în tigaie într-o formă de cerc
de 7-10 cm, 1-2 minute pe fiecare parte. Vom obține 7 clătite.
Așezăm clătitele una peste alta. Deasupra punem
sirop/gem/ciocolată topită, niște fructe de pădure și vă pot spune:
“Poftă bună!”
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Pască cu ciocolată
Paici Toader Andrei, clasa a III-a A
Georgescu Claudiu, clasa a III-a A

Ingrediente blat
• 245 g făină
• 150 g unt
• 2 gălbenușuri
• 200 g zahăr pudră
• 1 praf de sare
• Arome: vanilie,rom,lămâie

Ingrediente umplutură
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g brânză dulce
300 g mascarpone
9 ouă
100 g stafide
200 g zahăr
4 linguri griș
Arome:vanilie
O ciocolată topită
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Preparareaaluatului
• Se amestecă 125 g unt moale cu zahărul pudră, gălbenușurile și sarea
• Se toarnă peste unt făina
• Se frământă aluatul

Preparareaumpluturii
• Se înmoaie stafidele
• Se separă gălbenușurile de albuș
• Se amestecă gălbenușurile cu brânză dulce, mascarpone, zahăr,
stafide, griș
• Se bat albușurile spumă
• Se încorporează albușurile bătute spumă în compoziția de brânză
• Se amestecă și se încorporează ciocolata topită

Pregătireaformei de copt
• Pentru cantitățile de mai sus avem nevoie de o
formă de tort cu diametrul de aprox. 25 cm
• Se tapetează forma cu unt și făină
• Se pune aluatul în tavă, presându-l cu mâna,
inclusiv pe pereții tăvii (aluatul este sfărâmicios
și se modelează cu mâna)
• Se toarnă compoziția în tavă
• Se ornează după preferințe și se dă la cuptor 45
de min la foc potrivit (180 C)
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Înghețată cu ananas
Pralea Raluca, clasa a III-a A
Ingrediente:
500 g ananas
100 mm lapte de cocos
O lămâie
50 g miere
O nucă de cocos
Pasul I:
Tăiem ananasul în bucăți.
Stoarcem o jumătate de lămâie.
Pasul II:
Punem în blender câteva bucăți de cocos,
ananasul tăiat, suc de lămâie
și lapte de cocos.
Pasul III:
După mixare, punem sucul obținut în forme pentru înghețată și dăm
la congelator pentru patru ore.
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CUPCAKE
town! (p)
Marti, 24/05
2022 SHOP Best cupcakes
Karina in
Dogaru,
Sonia Ianuc, Daria
Deschiderea!
Mirzu, clasa
a V-a A Ce este magazinul? O scurta descriere

Nu stiu daca sunteti pregatiti sau nu, dar tocmai s-a deschis in
Romania, Bucuresti, cel mai cel magazin cu prajiturele de toate
tipurile (forme, culori, arome sau mirosuri unice)! Majoritatea
lumii este mai mult decat multumita cu magazinul pana acum.
Un client a recunoscut ca sunt “nemaipomenite”, iar altul a
adaugat “Nu stiu ce puneti in ele, dar cu siguranta mai vin!” De
fapt, 9 din 10 clienti recomanda magazinul cu 5 stelute!
Antreprenorii magazinului, mentionati mai sus, se ocupa in
continuare de imbunatatirea magazinului, adaugand arome noi in
fiecare zi. Magazinul este decorat intr-un stil Boho, foarte colorat
si diferit de ce vezi de obicei in cafenelele din Bucuresti. “Nu ne
vom opri pana cand nu ne-a incercat toata lumea prajiturile” au
fost cuvintele exacte ale celor 3 fete care detin magazinul atunci
cand au fost interogate de catre paparazzi in legatura cu succesul
business-ului.
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In cele ce urmeaza, vom prezenta cateva dintre ofertele de nerefuzat
ale afacerii. Oferte Sa aruncam o privire asupra ofertelor pe care le
asigura si le pune la dispozitie afacerea:

Magazinul se afla pe
Strada Cristalelor, numarul
333, langa Stardrinks.

Preturi? Not a worry! Cupcake shop
dispune preturi cel putin acceptabile
cand este vorba de prajituri. Magazniul
te poate surprinde cu o bautura gratis la
fiecare 3 prajituri cumparate. Ciocolata,
Vanilie, Cirese, Bubble gum, Capsuni,
Mere si Ghimbir sunt doar cateva dintre
multele arome disponibile in cofetarie.
La fiecare prajitura cumparata, ai o sansa
de 20% de a gasi un cod secret in
ambalaj, pe care il poti scana pe aplicatia
Cupcakes For The Good pentru un
discount de 10% la urmatoarea comanda.
Incearca-ti si tu norocul! Cupcake Shop
este in colaborare si cu Starcakes,
Starbux si Stardrinks, deci ai sa gasesti
prajiturile magice ale Cupcake shop-ului
si in aceste magazine. Daca credeai ca nu
poate deveni si mai bine, Cupcake Shop
are o optiune de Drive-through, unde
clientii pe fuga sau in drum spre birou se
pot servi cu o briosa sau doua, sa isi
indulceasca ziua. Pana la urma, oricine
are nevoie de macar o briosa pe zi,
nu? 😊
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Nu va panicati, bineinteles ca exista optiuni si pentru cei mai lipsiti de
timp sau chef pentru a pleca de acasa: puteti comanda, tot cu ajutorul
aplicatiei Cupcakes For The Good. Livrarea este rapida, clientii au
estimat 5-10 minute pentru cei din Bucuresti si 20-30 minute pentru cei
din afara Bucurestiului. Poti recunoaste o masina Cupcake Shop prin
design-ul viu colorat si banner-ul de pe usile masinii, unde scrie
“Cupcake Shop”. Antreprenorii anunta ca urmeaza sa adauge metoda
“Fast Pick-Up”, unde clientii vor comanda de pe aplicatie si vor veni sa
preia comanda in magazin (vor fi scutiti de coada de oameni). Sa nu
credeti ca aceasta cofetarie este ocupata sau aglomerata. Intr-adevar,
coada este lunga dar nu apuci sa astepti nici 2 minute in ea. Angajatii
sunt foarte prietenosi si rapizi. Aceste oferte sunt doar actuale,
antreprenorii sustin ca vor exista oferte saptamanale, in special pentru
categoria de briose “4Kids”. Ah, nu v-am spus inca? Aceasta categorie
consta in mini-cupcakes, bio si glutten-free iar categoria “mistery box”
contine doua prajituri la intamplare, alese de client cu ochii inchisi.

Sonia
Ianuc
Antreprenor
incepator, nou
In
domeniu
Karina Dogaru
Antreprenor
incepator, nou
In
domeniu
Daria
Mirzu
Antreprenor
incepator, nou
In domeniu 12
ani
12 ani
12 ani
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Lista cu preturi: Cupcakes: Usual: 10 lei/buc 4Kids: 8 lei/buc Mistery
Box: 20 lei/buc
Bauturi: La sticla: 3,50 lei/buc La pahar: 2,99
lei/buc Boba: 10 lei/buc
Altele: Inghetata la con: 9 lei/buc
Inghetata la pahar: 8,50 lei/buc Lava cake: 20 lei/buc Happy hour:
50% discount pentru toate comenzile intre ora 8 si ora 10 diminea ța.
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Școala prin ochi de copil
Sunt elevă în clasa întâi. Miss Cătă este învățătoarea mea. Miss
Cătă este o învățătoare care iubește copiii.
Ea ne învață în fiecare zi lucruri noi și interesante. Copiii o
plac mult pentru că este răbdătoare și ne încurajează mereu.
Text realizat de Daria Ailenei
Mă numesc Daria și sunt elevă în clasa întâi. Am colegi buni și
prietenoși. Eu și colegii mei învățăm foarte bine.
În clasa întâi am studiat: Matematică, Comunicare în limba română,
Engleză, Lectură, Educație Financiară.
În clasă suntem șase fete și opt băieți. Noi ne distrăm împreună.
Text realizat de Daria Ciambur
O zi din viața mea
(Nicolas Frățilă - Clasa I C)
Cred că toți știți, în general, ce se întâmplă în prima parte a zilei la
școală. Învățăm, ne jucăm, facem teme. Ceea ce vreau să va
povestesc este ce fac eu după școală. Ajung acasă, mă schimb în alte
haine și mă spăl pe mâini. Pe urmă mă joc pe consola și ascult
muzică. De fiecare dată încep o nouă lume de Minecraft. La ora
șapte mănânc și stau de vorbă cu mama sau cu tata. Apoi mergem la
culcare gândindu-ne la noua zi ce va începe dimineață.
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Călător prin lume
AUSTRIA
În luna mai am vizitat Austria.
Austria este o țară situată în Europa și are capitala la Viena. În Viena putem vizita
divrse obiective turistice: Parcul Prater, Palatul Schonbrunn, Roata Uriașă, Grădina
Zoologică
Am vizitat Grădina Zoologică împreună cu părinții mei. A fost cel mai frumos loc
vizitat în Viena.
Grădina Zoologică din Viena este cea mai veche grădină zoologică din lume. Aici
se găsesc peste 700 de specii de animale: urși panda, lei, tigri, elefanți, pinguini,
păsări și multe alte animale.
În Viena putem face și o mulțime de activități distractive. Mi-a plăcut să mânînc
înghețată și să mă plimb cu trăsura trasă de cai.
Lorelai Sacal

CĂLĂRAȘI
Călărași este un oraș interesant pentru că are mulți pui de pisică. Mai este
interesant și pentru că are un bazin de înot mare, olimpic. Orașul are două parcuri:
Parcul Mare și Parcul Dumbrava.
Orașul Călărași are o grădină zoologică aproape de parcul Dumbrava. Aici
întâlnim multe animale. As
Orasul Călărași are prețuri mai mici decât orașul București. Călărași are și
foarte multe biserici.
Text redactat de Horia Jeciu, clasa IA

Idei de
vacanțe
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DUBAI

Prezentare realizată de Mihaela Dumitrescu, clasa IA
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Constanța este un oraș port la Marea Neagră. Portul Constanța este
principalul port din țara noastră. În port am văzut multe bărcuțe și
vapoare.

Acvariul Constanța este situat pe faleza din Constanța. Acolo am
văzut multe specii de pești care trăiesc în Marea Neagră , dar și alte
mări.Statuia lui Ovidiu este situată în Centrul istoric al ora șului.
Constanța. Ovidiu a fost un mare poet roman exilat în Tomis. Tomis
este vechiul nume al orașului Constanța. Constanța este un ora ș
istoric.
În imagine sunt ruinele unor locuințe dintr-un cartier foarte vechi.
Text realizat de Daria Ailenei, clasa IA
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Vacanța in Italia (Kevin Enculescu – I C) În vacanța de Paște am
mers cu părinții mei în Italia. Prima oprire a fost Milano unde am
mâncat cea mai bună pizza și cea mai gustoasă înghețată. Am vizitat
Catedrala din Milano (Domul). A doua destina ție a fost Lacul Como
unde am avut parte de o priveliște de vis. Lacul era înconjurat de
munți și apa era limpede cu o culoare superbă azurie. Ultima zi am
petrecut-o în Veneția unde am mers cu gondola și am mâncat cele
mai bune paste. Desertul pe care l-am savurat se nume ște tiramisu.
Vacanța a fost minunată!

MIRUȚĂ RAISA Excursie Punta Cana Împreună cu familia am
hotărât la început de an, în luna ianuarie, să mergem într-o vacan ță
exotică, în Republica Dominicană. Am rezervat un hotel în Punta
Cana, cea mai mare stațiune situată în partea de sud a insulei, cu plaje
splendide de nisip alb și pâlcuri dese de palmieri.Drumul a fost destul
de lung, în total am zburat 14 ore, cu o escală în Madrid. Temperatura
în Punta Cana este mai tot timpul anului în jur de 30 de grade, deci
foarte cald, iar apa este perfectă pentru bălăceală, 20/25 de grade.
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Punta Cana se află la o diferență de 6 ore în urmă față de România,
fiind situată între Oceanul Atlantic și Marea Caraibilor. Frumuse țea
insulei este deosebită, de la munți spectaculo și și până la plajele
întinse cu vegetație tropicală, cascade și peșteri spectaculoase. Punta
Cana este o destinație de petrecere dar și de relaxare, drumeții, sporturi
acvatice și timp de calitate petrecut împreună cu familia și prietenii.
Vacanța mea în Maldive
GEOADĂ SOPHIA
Cum a fost în Maldive: -Maldive este formată din multe
insulițe -Aceste insule sunt foarte mici -Pe insulă găsești: nisip, plante,
gâze, păsări, lilieci și flori -Pe malul oceanului sunt mul ți rechini care
nu atacă -Poți găsi și caracatițe, cele mai comune sunt cele maro -La
recif poți găsi rechini mult mai mari -Poți să faci sporturile:
scubadiving, snorkeling, volei sau badminton -Cel mai frumos este să
înoți cu peștii de multe ori pe zi -Când te duci seara pe ponton, po ți să
vezi pisici de mare -Acolo ajungi doar cu hidroavionul sau cu barca Există și insule cu verdeață care nu sunt locuite -În Maldive se
mănâncă mult pește, fructe și nuci de cocos În ocean sunt toți peștii pe
care ți poți imagina.
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Capitala Franței este Parisul, iar ea are multe obiective turistice
frumoase și interesante. În Paris hotelurile au camere frumoase și
curate, doar că sunt foarte mici, deci nu e indicat să î ți iei un bagaj
mare, deoarece nu o să ai unde să ți-l desfaci și chiar dacă găsești un
loc o sa fie foarte greu să mergi prin cameră. În Paris este foarte u șor
să te deplasezi fără mașină, transportul în comun este bine dezvoltat,
precum metrouri sau tramvaie care te duc la cele mai importante
atracții turistice. Cele mai delicioase croissante le vei mânca în Paris
sau în orice alt oraș din Franța. Sunt renumiți pentru produsele de
patiserie și marea varietate de foietaje. Tot ei sunt pasionați de
brânzeturi și de vinuri. Poate cea mai mare atracție în acest oraș este
Turnul Eiffel, simbol al Franței. Iți recomand să îți cumperi biletul
online pentru a evita cozile de la ghișee. Un sfat – daca ai rău de
înălțime să nu urci în Turnul Eiffel. Acesta este o constructie pe
schelet de oțel înaltă de 324 m. Turnul are 3 niveluri pe care le poți
vizita, primele două le poți urca pe scări și poți participa chiar și la
concursul de urcat scările care se desfășoară în Turn. Merita să depui
efortul pe scări pentru priveliștea minunată pe care o ai de la etaj.
Muzeul Luvru este cel mai mare muzeu de istorie și de artă din
Franța. Dacă vrei să îl vizitezi trebuie să ai răbdare, deoarece sunt
cozi uriașe. Operele din muzeu sunt de o mare varietate, de la picturi,
sculpturi, desene până la ceramică sau alte obiecte de artă. În acest
muzeu se află și renumita pictură “Mona Lisa” / “Gioconda” pictată
de Leonardo daVinci. În fața muzeului se află o piramidă realizată
din sticla și metal care este chiar intrarea principală în muzeu.
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La 32 de km de Paris, sau maxim o oră cu trenul, ajungi la
Disneyland, singurul parc de distracții Disney din Europa. Disneyland
este un parc de distracții foarte mare, vizitat de foarte mul ți turiști, a șa
că riști să te pierzi de parinții tăi sau de prieteni daca nu ești atent.
Daca ai cautat distracție, de asta ai parte aici. Ai o mul țime de
montagne-russe-uri din care să alegi, de la cele mai lini știte cum ar fi
“Pirații din Caraibe” la cele mai zdruncinătoare precum “Star Wars”.
De aici îți poți cumpăra multe suveniruri cu personajele tale preferate
din filmele Disney. De neratat este focul de artificii de la sfâr șitul zilei
care este deasupra renumitului Palat Disney. De aici î ți po ți cumpăra
multe suveniruri cu personajele tale preferate din filmele Disney. De
neratat este focul de artificii de la sfârșitul zilei care este deasupra
renumitului Palat Disney.
Daca î ți mai rămâne timp, nu rata
un tur al orașului cu barca pe Sena sau o plimbare pe Podul Iubirii
unde poți agăța și tu un lacăt cu numele persoanei iubite. („ Ce poți
face un weekend în Paris?” Turean Alexia, clasa a IV-a C)
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SPANIA - BENIDORM
Patrick Ghi ță.,
clasa a V-a A Haideti sa descoperim impreuna acest oras superb din
Spania si anume Benidorm. Este o frumoasa statiune pe malul Marii
Mediterane,cu plaje foarte mari,cu multe locuri de joaca si terenuri
de fotbal si volei pe plaje.Dupa ce ne-am petrecut timpul la soare
putem merge la Terra Natura care este o gradina zoologica mare,unde
animalele au locuri special amenajate ca in habitatul lor natural. Aici
gasim locuri de relaxare si locuri de joaca cu tiroliana si multe
restaurant cu mancare si meniuri speciale pentru copii.Daca ne dorim
un suvenir putem cumpara de la magazinul special amenajat la iesire.
In aceeasi zona este si parcul de distractii Terra Mitica,unde doritorii
de senzatii tari si adrenalina pot merge sa se distreze. Nu trebuie sa
ratam mancarea specifica spaniolilor si anume PAELLA in diferite
combinatii cu legume,carne sau fructe de mare. Salatele si pastele cu
fructe de mare sunt delicioase si in special sepia preparata in diverse
feluri.
Sper ca v-am facut curiosi si, cum se apropie vacanta de
vara, puteti merge impreuna cu familia la Benidorm si nu o sa
regretati!
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Pasiuni
Mă numesc Rareș Ioan iar pasiunea mea este înotul .
Practic înot incă de la 2.5 ani împreună cu sora mea, Maria .
Dorința mea este să devin campion național .
În fiecare iarnă merg la schi. Acesta este
sportul meu de iarnă preferat. Eu sunt foarte
bun la acest sport. Particip la concursuri de
slalom uriaș și folosesc schiuri omologate
pentru concurs. Schiurile mele au 130 cm
lungime.
Am schiat pe multe pârtii din România.
Pârtiile pe care am schiat erau albastre(ușor),
roșii(mediu) și negre(dificil). Dintre acestea
prefer pârtiile roșii.
Îmi place să sar peste
dâmburi și să schiez cu viteză.
Text realizat de David Pișcu, clasa IA
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Prezentare realizată de

Milan Apostol, Clasa IA
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Mă numesc Lorelai Sacal și sunt elevă în clasa I. Marea mea
pasiune este gmnastica. Merg la gimnastică: luni, marți, miercuri, joi,
sâmbătă și duminică.
Gimnastica presupune forță fizică, echilibru, multe exerciții. Este unul
dintre cele mai vechi sporturi din lume. Există concursuri de
gimnastică în multe țări la nivel național și internațional.
Când nu sunt la gimnastică sau la școală, îmi petrec timpul cu
prietenii mei: pisicuța Mișa și Pritti și Șuchi, porcușorii mei de
guineea. Porcușorii mănâncă: mărar, castraveți, pătrunjel, varză,
bobițe speciale. Mișa este o pisică specială. Ea este mofturoasă și
alintată.
O iubesc mult!

Noi suntem elevii clasei I B. De curând am aflat ce înseamnă MENS
SANA IN CORPORE SANO, adică mintea noastră este sănătoasă
dacă avem și un corp sănătos. Și cum nouă ne place foarte mult să
facem sport și în clasa noastră sunt mulți copii pasionați de sport, neam gândit să ne bucurăm împreună cu voi, restul copiilor de la
Școala Gimnazială Just 4 Kids, de realizările sportive și de satisfacția
pe care o primesc colegii noștri de la pasiunea lor.
ILINCA MIRUNA LUPU, Clasa I B, medalie de aur înot
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Ilinca Miruna
Lupu, culoarul 5

OTILIA RATEA, Clasa I B,
DAVID IANCU, Clasa I B
practică FOTBAL
Sportul lui preferat este ÎNOTUL.
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RADU ȘI RĂZVAN LEONTE , Clasa I B, adoră să facă mișcare

Pasiunea lui VLADIMIR ADĂSCĂLIȚEI este TENISUL.

Și MAYA PĂUN, Clasa I B, este pasionată de TENIS.
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MARA PARASCHIV, Clasa I B, practică sportul alb, TENISUL, de
câțiva ani.

OLIVIA DINU și IOANA POTERAȘ sunt pasionate de GIMNASTICĂ
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MATEI COPCEAC, Clasa I B, se visează
un mare KARATIST.

Pasiunea lui ANDREI SEBASTIAN STANCIU este SCHIUL

Pasiunea mea – Fotbalul
(Eric Necula – Clasa I C)
Începând cu vârsta de 4 ani mi-am rugat părinții să ducă la antrenamente
de fotbal. Îmi place fotbalul pentru că este un joc cu mingea iar
momentele în care câștig sunt minunate. Fac parte dintr-o echipă și avem
un antrenor. Antrenamentele noastre se desfășoară în aer liber sau în
balon. Intrăm în teren 4 câte 4. Echipa mea preferată este FCSB și sper
să devin un fotbalist așa bun cum este Dani Coman.
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Pasiunea mea - Jocurile video
(Chris Telefan - Clasa I C)
Deși am primit prima consolă în 2018, m-am dedicat jocurilor începând
cu anul 2019. Am șase console, cea mai veche fiind din 1994, un PS 1, iar
cele mai tari ,după părerea mea, sunt PS 5 și Nintendo. Cel mai vechi joc
video este Pong. Eu petrec între una și trei ore jucându-mă pe consola.

Pasiunea mea - Astronomia și matematica
(Vlad Turchievici - Clasa I C)
Îmi este greu să aleg o singură pasiune, așa că voi discuta pu țin despre
astronomie și matematică. Îmi place să privesc stelele, să urmăresc
filmulețe despre spațiu și să citesc multe cărți pe acest subiect. De
asemenea, la școală sunt foarte bucuros când începe ora de matematică.
Din când in când îmi umplu timpul rezolvând calcule și învă țând formule
matematice de la tata. De acum înainte voi trimite mesaje folosind
numere.
De
exemplu:
4,26,17,2
=
Bună!
Pasiunea mea – Mineralele
(Filip Neagu – Clasa I C)
Pietrele sunt frumoase dar pot fi greu de găsit. Există pietre de toate
felurile, chiar și maro. Cea mai rară este diamantul albastru iar cea mai
valoroasă este mica. De asemenea, ametistul este foarte frumos. Pietrele
mele preferate sunt agatul albastru, ochiul tigrului și amazonitul. Eu am o
colecție de aproximativ 20 pietre.
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Pasiunea mea - Mineralele (Sara Sandu - Clasa I C) Pasiunea mea o
reprezintă mineralele. Îmi plac deoarece sunt vechi de aproximativ 5,2
milioane de ani. Cele mai prețioase sunt cristalele. De la Vlad am aflat
cum poți verifica autenticitatea cristalelor. De asemenea, există și roci
vulcanice. Acestea sunt făcute din lavă topită. Îmi doresc să am toată
colecția de roci și minerale. Pasiunea mea - Muzica (Sophia Coman Clasa I C) De ceva vreme am descoperit o nouă pasiune - muzica. Dj-ul
meu preferat este Diplo iar melodiile mele preferate sunt Genius și
Turn back time. Îmi place să pun muzică pe Shazam și Spotify, pe
galerie sau Topic. Mamei mele îi plac Lana del Rey și Hawaii. De
asemenea, îmi place să dansez împreună cu prietenele mele.

Pasiunea mea – Sportul (Bianca Voicu – Clasa I C) Îmi place sportul
pentru că mă face fericită. Fac sport atât la școală cât și în afară ei. La
școală, la ora de sport, fac baschet, iar la opționale fac karate și
gimnastică. În afara școlii fac sport cu mama, acasă, și tenis de două
ori pe săptămâna la Junior Pro Tennis.
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Superman, prietenul meu (Tudor Florea - Clasa I C) Astăzi, Miss ne-a
întrebat cu ce supererou ne-am dori să fim prieteni. Primul care mi-a
venit în minte a fost Superman. Aș fi atât de fericit! Dar a ș avea și
multe întrebări de pus: Cum zbori prin aer? Cum ai ob ținut aceste
superputeri? Tu te-ai născut ca și noi sau ai fost creat într-un alt fel? Tu
ești adevăratul Superman salvator? Cred că, după ce mi-ar răspunde la
întrebări, am reuși să fim prieteni adevărați și l-aș ajuta în misiunile
sale! Pisica mea, un mister (Amalia Batog - Clasa I C) Pe pisica mea o
cheamă Blue. Ea este cea mai cuminte pisică însă nu prea știe de
îmbrățișări. Deși, odată când eram supărată a venit la mine și m-a
îmbrățișat. Mereu clipește cu un ochișor. Am încercat să îi ghicesc
gândurile. Cred că pe mine mă iubește, la mami și tati în bra țe se simte
bine și în siguranță iar de Natalia îi este frică, crezând că îi face rău.
Oare chiar asta gândește? VLADIMIR FIRICĂ
Fotbalul este un
sport foarte greu. De asemenea, este un joc foarte popular în Brazilia,
pentru că acolo copiii, în timpul liber, își iau mingea și merg pe plaja sa
joace fotbal. Eu nu pot să joc fotbal toată ziua, chiar dacă îmi doresc,
pentru că merg la școală. Însă, după orele de curs, îmi iau nerăbdător
mingea și merg la fotbal. Practic acest tip de sport de la vârsta de 4 ani
și îmi place în continuare la fel de mult! Visul meu este să devin un
mare fotbalist!
Eu ♥ fotbalul!
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MACARIE ALBERT Kempo Kempo este un sport de contact. A
apărut în Grecia antică şi a fost dezvoltat în China. Include mai multe
discipline de arte marţiale. În timp a devenit cel mai complex sport cu
tehnici mixte.

AMEDEEA GHIOCA Gimnastica Eu am ales acest sport deoarece îmi
place să fac exerciții de gimnastică. Mama mea a practicat, de
asemenea, gimnastica și ea mă încurajează mereu. Sunt înscrisă la un
club din București și fac parte dintr-o echipă de 26 de fete, cu care am
devenit prietenă bună. Facem antrenamente de 3 ori pe săptămână, dar
îmi place foarte mult, chiar dacă uneori e un sport dureros și strict. Le
iubesc foarte mult pe cele trei antrenoare, Tina, Alina și Raluca, cu
ajutorul lor am luat mereu locul I la concursuri și chiar ne-am calificat
la Concursul Internațional din Croația. În sala de antrenamente mă
simt ca acasă. Sunt foarte mândră de echipa mea și cred că suntem o
echipă puternică. Noi suntem campioane!

JUST 4 MAGAZINE

Tenisul un sport de succes
Pe
antrenoarea noastră de tenis, o
cheamă Angela. Ea ne-a învățat
atacul, serva, rever, cross și dreapta.
Ne-a învățat să jucăm pe puncte și să
ne așezăm, să dăm mingii din aer.
Noi ne-am înscris împreuna și jucăm
cu mingii portocalii. Facem tenis de
doi ani și așteptăm să ne ducem la
concursuri și turnee de tenis. Ne
place tenisul pentru că este un sport
foarte
frumos
și
grațios.
Recomandăm tenisul pentru că este
bun pentru un corp sănătos. Autori:
Rebecca Vlădescu și Eva Lăzărescu

Pasiunea mea – gimnastica
Moroeanu Antonia, Clasa a IIIa
A
Bună! Sunt Antonia și
am început să fac gimnastică
sau să îmi placă să fac de la
vârsta de 8 ani. De ce îmi
place? Îmi place gimnastica,
deoarece am văzut filmulețe cu
fete care făceau gimnastică și
am vrut să încerc și eu. Cu ce
mă ajută și ce reprezintă? Mă
ajută să fiu flexibilă și este un
sport bun pentru corp. Unde am
ajuns să fiu? La prima oră de
gimnastică eram puțin timidă.
Am exersat mult și am evoluat,
pornind de la începători și
ajungând la avansați. Sunt
foarte fericită de progresul
meu!
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Muzica – pasiunea mea Florea Sofia, clasa a III-a A
Gașca mea Azi e ziua noastră Și vrem să ne plimbăm. Suntem toți
colegii Și astăzi ne distrăm. E vineri dupăamiază Și școala s-a sfârșit.
Nu am mai stat pe gânduri, În parc noi am ie șit. Refren: x 2 Da, Da,
Da, daa, asta e gașca mea! Maxim ne vom distra! Mașini și
tiribombe, Trăsuri și trenuleț, Jocuri interactive, Pe toate le doresc!
Gogoși și acadele, Dulce vată pe băț, Înghețată aromată Și multe
bunătăți. Refren: x 2 Da, daa, asta e gașca mea! Da, daa, maxim ne
vom distra!
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Stimati cititori,
Ma numesc Patrick Christian Vasile, am varsta de
10 ani si sunt elev in clasa a III-a B la Scoala Gimnazială JUST4KIDS.
Pasiunea mea este sportul, disciplina Kickbox-ul, pe care am
inceput sa l practic de la varsta de 8 ani, il practic cu pasiune si
dedicare. Am participat la concursuri nationale si am castigat prin lupta
locul I. Kickbox-ul este un sport complex, care nu numai că men ține
corpul în formă, dar îmbunătățește și starea generală de sănătate.
Mișcările și loviturile controlate, efectuate cu disciplină şi abilitate fac
minuni. Practicarea kickbox-ului ajută la îmbunătă țirea echilibrului,
flexibilității, coordonării și rezistenței. Kickbox-ul este, de asemenea, o
modalitate foarte bună de antrenare a întregului corp, în timp ce se
învață mișcări de auto-aparare. Așadar kickbox-ul este deseori practicat
pentru auto-aparare, fitness general, sau ca un sport de full-contact.
Ma antrenez la Asociația Club Sportiv “Absolut Fight”, sub
mâna forte, dar determinată a maestrului Cristian Iordache, ce are în
spate o experiență de 10 ani ca antrenor si care a activat de la 8 la 32
ani ca sportiv. Alaturi de antrenor foarte multi copiii se antrenează și
visează să fie mari campioni la sau mari vedete la MMA, Kickbox,
Box sau Grappling. Prin atitudine mea de luptator sper sa castig titlul
de Campion National si sa reprezint cu mandrie Romania in lume.
Incurajez toti copiii sa faca sport, orice sport care le place si ii
motiveaza, sportul insemnand viata, sanatate, fericire.
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PASIUNEA MEA HOCKEYUL
Numele meu este Dinu
Nicolae Hanafi și sunt elev în clasa a a III –a B la Școala
Gimnazială Just4Kids.
La vârsta de cinci ani bunicul meu m-a
dus să patinez la patinoarul din Mall-ul Liberty. După doua zile ne-a
abordat un domn și ne-a întrebat dacă dorim să ne înscriem la Clubul
de hockey Husky. A doua zi, domnul antrenor mi-a adus și costumul
de hockeyst . După ce l-am îmbrăcat, am sim țit că nu l-a ș mai da
jos . De atunci, am mers la antrenamente in fiecare zi și am avut
numeroase meciuri victorioase. Primii trei ani am fost căpitan la
echipa jucător. De doi ani încoace am preluat postul de portar. Anul
trecut am fost selectat la Echipa Națională U12 și am fost transferat
la Echipa Allianz Țiriac, echipă a cărui finanțator este domnul Ion
Țiriac. Anul acesta am participat la competiția națională Liga THL.
La finalul competiției ne-am calificat pe primul loc. Meciul câștigător
a fost un meci de coșmar care s-a decis la penalty. Cu această ocazie
am reușit să apăr 2 lovituri de penalty din tot atâtea șuturi. Astfel, la
finalul turneului am fost desemnat cel mai bun portar al
campionatului. La final am fost declarat cel mai bun portar din
campionatul național de U12.
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Clubul nostru de lectură
Bună! Noi suntem Eric și Sofia
din clasa a III-a B. In clasa noastră se organizează un club de lectură.
Elevii trebuie să aleagă o carte de citit prin vot, pornind de la
recomandările doamnei învățătoare. După alegerea cărții, avem la
dispoziție o lună pentru a o finaliza de citit. La finalul lunii respective,
doamna învățătoare organizează diverse activități prin care ne verifică
dacă am citit cartea. Intr-o lună am participat la o Șezătoare literară
unde fiecare elev s-a costumat în personajul preferat și a extras bilețele
pe care erau scrise întrebări adresate de către doamna învă țătoare
despre povestea din carte, am servit ceai, turtă dulce și bombonele. În
altă lună am participat la Parada personajelor și am răspuns la
provocări pentru cititori. Ne-am costumat și ne-am prezentat personajul
preferat. Cea care ne-a plăcut cel mai mult a fost Căutarea de comori și
mesajele din sticlă. Deoarece în cartea citită era vorba despre pira ți,
doamna învățătoare ne-a organizat o căutare de comori și mesaje care
erau în sticlă. Acest club este util pentru noi, întrucât ne dezvoltă
vocabularul, creativitatea și spiritul de echipă.
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Acestea erau provocări pentru cititori, iar comorile au fost bănu ți de
ciocolată ascunși în cufere. Acest club este util pentru noi, întrucât ne
dezvoltă vocabularul, creativitatea și spiritul de echipă.
O
experiență inedită la Simulatorul de Zbor
Matei Bîcă Bună ziua, eu sunt Matei Bîcă, elev la Școala
Gimnazială Just4Kids și aș vrea să vă prezint excursia cu colegii mei la
Jetav (Simulatorul/Școala de zbor din București). Era o zi frumoasă de
primavera când am plecat într-o excursie cu colegii din clasă la
Simulatorul de zbor. Ajunși acolo am intrat într-o cameră magică în
care era simulatorul de zbor al avionului denumit Boeing 737, unde
erau foarte multe butoane, pe care voiam să le apăs, dar îmi era frică să
nu stric ceva.
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-Dar, doar uitați-vă câte butoane erau! Cum să nu îți vină să le
apeși pe toate! Din fericire, m-am abținut să nu apăs butoanele, așa că
am primit o diploma! -Chiar ați crezut că aș putea primi o diplomă
pentru a nu apăsa butoane într-un simulator de zbor? -Nu! A fost doar o
diplomă de participare! Morala: Nu apăsa pe butoane la întâmplare
într-un simulator de zbor! :)
Colecția mea
Patricia Pascalin Aceasta este
colecția mea de monede și bancnote de prin țări străine și din țara
noastră. Într-o zi, când făceam curățenie într-un sertar am găsit o cutie
roșie în care erau multe bancnote și monede.Toate păreau vechi, așa că
am fost impresionată să le studiez. Cele mai interesante bancnote din
colecție sunt cele din perioda comunismului și cele din Egipt.
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Apoi, peste câteva zile la ora de educație financiară trebuia să aducem
bani vechi. Eu am dus toată cutia cu bani și am present colegilor
colectia mea de bancnote și bănuți vechi. Aceștia au apreciat colecția
mea, iar unii au fost chiar uimi ți. Clubul nostru de lectura Buna, eu
sunt Eric din clasa a III-a B.In clasa noastra, se organizeaza un club de
lectura. Elevii trebuie sa aleaga o carte de citit prin vot, pornind de la
recomandarile doamnei invatatoare. Dupa alegerea cartii,avem la
dispozitie o luna pentru a o termina.La finalul lunii respective, fiecare
elev se costumeaza in personajul preferat si raspunde la intrebari
adresate de doamna invatatoare.Acest club este util pentru mine,
intrucat imi dezvolta vocabularul, creativitatea si spiritul de echipa.

JUST 4 MAGAZINE

Pasiunea mea, calculatorul
Maximus Vraciu, clasa a IV-a A
Pasiunea mea pentru calculatoare a început la vârsta de 9 ani, când am
jucat mai multe jocuri distractive și am efectuat teme cu ajutorul mai
multor aplicații. Utilizez calculatorul când vreau să caut informații
pentru o temă de la școală sau pentru un proiect de cercetare, dar și
pentru a mă relaxa. Jocurile în engleză mă ajută să știu mai bine
această limbă. Calculatorul te ajută să fii creativ, să î ți faci prieteni în
mediul virtual, bineînțeles, sub supravegherea părinților. M-a ajutat să
țin pasul cu școala, în online. Pe viitor, aș vrea să fiu programator.
Sportivi în acțiune Nita Tudor-clasa IV B Militaru Andreiclasa IV B KYLIAN MBAPPE Kylian Mbappé Lottin (născut la 20
decembrie 1998) este un fotbalist profesionist francez care joacă
ca atacant pentru clubul din Ligue 1 Paris Saint-Germain și naționala
Franței . Considerat unul dintre cei mai buni jucători din lume, el este
cunoscut pentru dribling , viteză și finisare. Mbappé și-a început
cariera de senior cu clubul din Ligue 1 Monaco , făcându-și debutul
profesionist în 2015, la vârsta de 16 ani. Cu ei, a câ știgat un titlu în
Liga 1, Jucătorul anului din Ligue 1 și premiul Golden Boy .Acolo,
Mbappé a câștigat patru titluri Ligue 1, trei titluri Coupe de France , a
fost desemnat de două ori Jucătorul Anului în Ligue 1 și a terminat
ca cel mai bun marcator al Ligue 1 timp de trei sezoane consecutive.
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Este al doilea cel mai mare marcator din istoria clubului. In 2017, a
semnat pentru rivalii din ligă, Paris Saint-Germain. cu un împrumut
inițial, care a devenit permanent în 2018 printr-un transfer în valoare
de 180 de milioane de euro plus suplimente, făcându-l atât al doilea cel
mai scump jucător , cât și cel mai scump adolescent.Transferul in alta
liga a lui Mbappé inca nu sa mai schimbat.Acum asteptam ca Mbappé
sa ajunga in Spania pentru transferul la Real Madrid.Acesta La nivel
internațional, Mbappé și-a făcut debutul la seniori în Franța în 2017, la
vârsta de 18 ani. La Cupa Mondială FIFA 2018 , Mbappé a devenit cel
mai tânăr jucător francez care a marcat la o Cupă Mondială și a devenit
al doilea adolescent, după Pelé , care a marcat în o finală a Cupei
Mondiale . El a terminat ca al doilea cel mai mare marcator comun,
când Franța a câștigat turneul și a primit premiile pentru cel mai bun
tânăr jucător și cel mai bun jucător francez al anului pentru
performanțele sale.
Un fotbalist de excepţie Cojocarasu
Gabriel-clasa IV B Stoica Darius-clasa IV B Fosalau Ana Sofia-clasa
IV B Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (născut 5 februarie 1985,
Funchal, Madeira, Portugalia), cunoscut ca Ronaldo, este un fotbalist
portughez, care evoluează în prezent la clubul Manchester United și la
echipa națională de fotbal a Portugaliei. Ronaldo este considerat unul
din cei mai buni fotbaliști din toate timpurile, alături de rivalul său
Lionel Messi. Este primul fotbalist portughez care a câ știgat Balonul
de Aur de cinci ori, și al doilea jucător după Messi care câștigă Gheata
de aur de trei ori.

JUST 4 MAGAZINE

Evoluțiile sale de la Campionatul UEFA sub 17 au atras atenția
oamenilor de fotbal din întreaga lume. A fost observat prima dată de
fostul antrenor al lui Liverpool, Gérard Houllier, pe când avea 16 ani.
Cu toate acestea, Liverpool l-a refuzat, deoarece l-a considerat prea
tânăr și neexperimentat. Pe 29 octombrie 2005 marchează al 1000-lea
gol al lui United în Premier League, într-o înfrângere la
Middlesbrough. Pe 11 iunie 2009, Manchester United acceptă oferta
celor de la Real Madrid de 80 de milioane de lire sterline. După
ajungerea în Madrid, Cristiano declară că Sir Alex Ferguson i-a fost ca
un tată în sport. Considerat drept unul din cei mai buni doi fotbali ști
din lume din generația sa (alături de Lionel Messi) și unul din cei mai
buni jucători din istoria fotbalului, Cristiano Ronaldo joacă într-un mod
ofensiv, fie pe postul de atacant, sau de mijlocaș, și este cunoscut
pentru abilitățile sale bune de finalizare, pasare, driblare, poziționare,
alergare, dar și pentru o bună executare a loviturilor libere.
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Fotbalul este un joc de echipă care a fost înfiin țat în secolul al
XIX-lea în Anglia. Prima echipă a fost Shelfield F.C., fondată în 1857.
Mingea era una din piele, pe care rareori o mai găsești. Prima echipă de
fotbal din România a fost înființată în anul 1904 și se numea FK
CSIKSZEREDA. Fotbalul din trecut nu era ca cel de acum, deoarece
mingea nu mai e la fel și nici comportamentul jucătorilor. Cel mai bun
jucător român care a impresionat aproape toată lumea se numește Gică
Hagi. Prima echipă din România care a câștigat Campionatul European
a fost Steaua, datorită portarului Hermud Duckadam. Ea a câ știgat
campionatul contra FC BARCELONA. („File din istoria fotbalului”,
Rareș Vasiloiu, Clasa a IV-a C) Fundașul – jucător specializat în
prevenirea golurilor adversarilor Mijlocașul – jucător care organizează
jocul atacant al echipei și oferă pase decisive atacanților, totodată el
ajută fundașii, încercând să oprească atacurile opuse încă de la început
Atacantul – jucător al cărui rol este acela de a marca goluri împreună
cu cei din dreapta și stanga lui („Pozițiile jucătorilor în terenul de
fotbal”, Udrea Mihnea, clasa a IV-a C)
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GENERALITĂȚI Baschetul, un sport de echipa de origine Americana.
A fost jucat prima oara in 1891. Baschetul este practicat in prezent de
milioane de oameni si tot atatia il apreciaza ca fiind un sport popular
atat pentru petrecerea timpului liber de calitate, cat si pentru
mentinerea unei sanatati optime. Reguli: Maxim 5 jucatori/echipa
Scopul jocului este de a inscrie puncte in cosul echipei adverse.
Folosirea exclusiva a mainilor pentru a dribla, a pasa si a marca cosuri
cu mingea. Jucatori de baschet cunoscuti LeBron James Michael
Jordan (retras) Shaquille O’Neal Kobe Bryant Magic Johnson
Gheorghe (Ghiță) Mureșan
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Pozitii ale jucatorilor PG Point Guard SG Shooting Guard SF Small
Forward PF Power Forward C Center T Terenul: 28 Metri Lungime,15
Metri Latime Linie de centru Cate un cos la fiecare extremitate a
terenului si semicercuri. Autori: Vasilescu David, Tone Alexandru,
Andeescu Vlad
clasa a V-a B

Cea Mai Importanta Liga Este
NBA
America
Echipe
Cunoscute
NBA:
Lakers
Chicago Bulls Phoenix Suns
Miami Heat
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Tineri artiști
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FRUMOSUL este nepieritor
Noi suntem elevii clasei I B și vă vom arăta, pas cu pas, cum să
realizați un ornament din plante natura pentru a va decora frumos
biroul, sau camera, sau, de ce nu?, să îl oferiți cadou.

Aveți nevoie de...Un vas ceramic, burete special pentru flori, flori
naturale si o foarfecă.
Așezăm cu grijă toate materialele pe o masă și începem să înfigem , pe
rând, florile în buretele special de florărie, care este îmbibat cu apă.
Întâi așezăm frunzele și continuăm cu florile, așa cum ne place și ne
dorim.
Noi am obținut acest ornament floral, dar suntem siguri că și ale
voastre vor fi foarte frumoase.
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Paștele-machetă Instrucțiuni: 1.Pictează platforma și căsuța. 2.Lipește
casa și iepurele 3.Lipește decorațiunileși scrie ,,Paște fericit!”
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Natura – desen în creion Marinescu Emma, clasa a III-a A Timpul
petrecut în aer liber este o imagine clasică a copilăriei. Natura oferă
atât un loc plăcut, cât şi obiecte cu care copiii se pot juca şi învăţa.
Natura – lumea naturală a Universului Colea Sofia, clasa a III-a A
Natura reprezintă scena naturală unde putem realiza experien țe proprii.
De asemenea, joacă un rol vital pentru că ne oferă aer curat/ proaspăt,
apă potabilă, mâncare și materii prime pentru a ne construi adăpost.
(„Ben`s story”, Zamfira Mayra și Satnoianu Andreea, clasa a IV-a C)
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Iarna în natură
De Andrei Cosat Sebe Tema:
Iarna în natură
Descriere:
Acest desen reprezintă un peisaj de iarnă nocturne în care se remarcă o
variație de culori calde și reci. Cerul este dominat de o lună mare,
puternic luminată. Albastrul cerului este de o culoare puternică,
punctată de galbenul stelelor. Brazii întunecați reprezintă o separare a
cerului de pământ. Un râu mititel reflectă cu o nuan ță albastru-mov
lumina lunii și conturează malurile albe ale râului . Mod de realizare:
Pe o coală de hârtie, am realizat conturul lunii, al brazilor, al apei și al
malului. Am folosit creta-pastel pentru a crea efectul de realitate și
adâncime al desenului.

Pastila de zâmbete Copilul: -Te-ai uitat la știrile de la ora 12? -De
ce? Întreabă tatăl. -Am fost la o cursă cu ma șina ta. -Păi și unde e
mașina acum?! Spuse tatăl enervat. -Întrebarea corectă este unde a
fost deoarece a explodat. (Fara Gruia, clasa a IV-a C)
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CEZARA - CURIOZITATE, EMMAEMPATIE CARLAVOIOSIE ARTICOLUL
PENTRU REVISTA SCOLII
GIMNAZIALE JUST4KIDS CEZARA CHERECHES, EMMA
STAN, CARLA MANOLOVICI Clasa a V-a A
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Categoria:Desen
Tip:Grafit
Nume:Fata
cu
Stelele
Nume elev:Alexandra Maria Stoica
Clasa: VI –A

Nume:
Prenume:
Clasa:
a
Lucrare: Pictura
lucrata in ulei

Margarit
Ingrid
VIa
tip peisaj
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Amalia
Ionescu
Sectiunea
aleasa:creatii
artistice
Clasa
a
VI-a
A
Tabloul este o pictura alb-negru, pe
care s-a cusut cu ata, forma unei
fete.
Albul si negru au fost adesea
folosite pentru a descrie lucrurile
opuse precum binele si raul, ziua si
noapte,
etc.
Negrul - este ambasadorul
luxului, dar in acelasi timp o
culoare cotroversata. Pe de o parte
este asociata raului, pe de alta parte
durabilitati si increderii, elegantei.
Albul – este o culoare a puritatii
si simplitatii, transmite inocenta ,
rafinament si bun gust.

JUST 4 MAGAZINE

EMOȚIILE ȘI SĂNĂTATEA
ANXIETATEA Cred ca toți am avut o perioadă mai lunga sau mai
scurtă de anxietate. Este o stare constanta de nefericire, de
nemulțumire. Școala este un mare factor de stres pentru copii. Eu
am descoperit niște metode de combaterea stresului și a anxietății: Regula 3-3-3, această regulă este una foarte simplă, prima
data găsește 3 obiecte care le vezi apoi 3 sunete care le auzi apoi 3
parți din corpul tău care se mișcă. Simplu, nu? Regula 1-2-3-45, este cam același lucru ca cea de mai sus. 5 obiecte care le vezi, 4
chestii care le simți, 3 sunete care le auzi, 2 mirosuri care le sim ți și
1 obiect care se mișcă. Respirație anti-anxietate. Inspiră numărând
lent până la 4 apoi ține aerul în plămâni timp de 2 secunde, scoate
aerul puternic pe gura timp de 5 secunde și repetă până te sim ți mai
bine. Un pas spre vindecare, i-ați un carnețel și scrie în acesta ce
poți să faci ca ziua de mâine să mai bună. Dar ca să meargă trebuie
să și pui în practică ce scrii acolo.
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Anxietatea inaintea testelor Este o perioadă încărcată de examene şi
teste pentru sute de mii de tineri. Este momentul să arate ce pot şi ce
au învăţat. Cu toţii ne temem de examene pentru că există acel gând că
oricât de bine te-ai pregăti, tot se poate întâmpla ceva! Sigur însă,
astfel de gânduri sunt mai mult manifestarea temerilor pe care fiecare
le are, expresii emoţionale ale tensiunii interioare, fiind evident pentru
oricine că rezultatul la un examen este direct proporţional cu gradul de
pregătire. Se poate întâmpla să nu îţi aminteşti nişte detalii, să îţi cadă
un subiect mai puţin cunoscut, dar în esenţă, cine s-a pregătit
corespunzător, va face faţă cu brio! Când eşti cu 2-3 zile înaintea unui
examen, timpul pentru învăţare s-a cam terminat. Este chiar
contraindicat să mai înveţi (sub aspectul acumulării de informaţii) cu
atât de puţin timp înainte. Informaţiile noi au nevoie oricum de 2-3
zile pentru a se stabiliza în memorie şi adesea faptul de a “înghesui”
totul pe ultimii metri mai mult crează confuzie mentală şi stres. Cea
mai importantă în acest moment devine pregătirea psihologică pentru
examen, construirea acelui mindset care să îţi permită să dai tot ce ai
mai bun, să te poţi mobiliza la maxim ca să performezi pe măsura
pregătirii!
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-Dacă te ajută şi te relaxează, cât astepți să înceapă examenul, stai
cu prietenii şi colegii şi discutaţi orice. Discuţiile cu colegii pot fi
bune sau nu, de la caz la caz pentru a-ţi abate atenţia de la emoţii
(în funcţie şi despre ce colegi este vorba – dacă sunt unii mai
emotivi şi mai speriaţi – este recomandat ca exact cu 30 minute
înainte de examen să eviţi să stai cu ei pentru că îţi vor transmite
din nesiguranţa şi temerile lor, exact ce nu ai nevoie acum, în timp
ce dacă sunt unii mai veseli şi optimişti, relaxaţi – ei sunt un anturaj
potrivit). Chiar și așa, nu uita că mintea are nevoie să fie “încălzită”
înainte de a intra în examen, exact precum un sportiv care se
încălzeşte pe margine înainte să între pe teren. - : Un bun “truc”
pentru a te concentra (bun în acelaşi timp şi să scapi de emoţii) este
să “începi” examenul cu 30 de minute mai devreme! Practic dai
timp minţii să facă tranziţia de la starea de excitare emoţională la
starea de concentrare funcţională necesară. Nu poţi realiza asta întrun minut, aşa că pur şi simplu începe munca de concentrare cu o
jumătate de ora mai devreme (dacă începi să te concentrezi abia îîn
momentul în care intri în examen este prea tarziu, î ți va lua timp să
faci tranziția de la o stare mentală la alta). Iata ce trebuie să faci: (1)
pregăteşte de acasă o listă a ta de 3-5 subiecte ce ţin de materia
respectivă. Retrage-te într-un colţ şi realizează în mintea ta o
“tragere la sorţi” din subiectele respective (să zicem că “tragi”
subiectul 2) şi pur şi simplu apucă-te să îl rezolvi ca şi cum ai fi în
examen: ia efectiv o foaie de hârtie şi un pix şi schi țează
rezolvarea.
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Realmente! Cu cât reuşeşti să “simulezi” mai realist atmosfera de
examen cu atât mai puternic va fi efectul pentru tine! Când vei intra în
sală, mintea ta va fi “încălzită”, concentrată, funcţiile cognitive
necesare vor fi deja activate iar informaţiile de care ai nevoie,
accesibilizate. Vei fi uitat deja de mult de emoţii, vei fi calm/ă şi
concentrat/ă aşa cum se cuvine! (evident, nu intra în examen cu acele
schiţe şi foi de lucru, să nu pară că vrei să copiezi). Chestionar Am
luat interviu la 15 copii, personalitati diferite au raspumsuri diferite, sa
vedem... Ai emotii inainte de teste? 9 copii au spus DA 4 copii au spus
NU 1 copil a spus DEPINDE Ai reusit sa gasesti o solutie pentru
emotii? 8 copii au raspuns cu NU 2 copii au raspuns cu DA 5 copii au
zis ca au gasit dar nu functioneaza mereu Cum te pregatesti inainte de
teste? 3 Copii au spus ca nu se pregatesc 10 copii au spus ca invata din
manual si caiet 2 copii au spuns ca au alte metode Starea de spirit iti
influenteaza notele? 6 copii au spuns DA 8 copii au pus NU 1 copil a
spus ca NU STIE
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Notele daca sunt mici te afecteaza? 8 copii au spus DA 4 copii au spus
NU 3 copii au spus ca DEPINDE Care este cea mai grea materie dupa
parerea ta? 3 copii au spus matematica 1 copil a spus engleza 1 copil a
spus educatia sociala 2 copii au spus TIC 1 copil a spus biologie 1
copil a spus geografie 6 copii au spus germana Ai copiat vreodata? 7
copii au spus nu 5 copii nu au dorit sa raspunda 3 copii au spus da
Tatăl meu a spus: Tu ce crezi?
Autor:
Maria Rotaru- V B
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Standing on
a nice
sunny
with
a cold drink in hand
My
dream
job beach, sunbathing
By Mara
Andrei
on summer vacation sounds like a dream right? Unfortunately, as we
get older there is less and less time for vacations thanks to our jobs.
Now let’s talk about jobs. Each of us has a passion, a talent or a hobby
that they’d like their job to be centred on. It would be ideal if each of
us could have a job that we like but in some cases it’s a bit difficult.
So let’s talk about some general conditions/preferences that would
make an ideal job: High salary- of course each and every one of us
needs money. For food, for taxes, for rent and maybe other things we
like or want to buy. Nice office/building- most jobs are done inside
buildings and of course we want a building that looks nice and that is
comfortable since no one would like to work in a ruin (unless you’re a
historian) Nice co-workers- having nice co-workers that you can work
with is very important since cooperating could be a big part of your
job so having co-workers that do their part and that help you do yours
would be great
Few working hours- as many people have said
‘’less is more’’. Many people work up to 18 hours a day and not for
much (money/results) so working a few hours but doing a lot in them
is far better and effective.
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Personal dream job Honestly my dream job would be to be a
psychologist/psychiatrist, a school counsellor or a history teacher since
I really enjoy teaching and helping people. I would like to work around
8/9/10 hours, have a high salary and to genuinely enjoy what I’m
doing. In conclusion finding the perfect job is very hard but with work
and dedication you can achieve your goals and turn your job into your
dream one. In the perfect job there is: cooperation, respect, creativity,
equality and silence (you can make a joke sometimes, otherwise the
atmosphere will be boring and a little bit of entertainment can make
you a bit more productive). In the perfect job the boss treats you like
he treats another CEO, from an another company, for example. This
thing creates a balance and rarely will lead to an argument. At your
perfect jobMyyou
mustjob
beBy
positive
happy, clasa
because
if you have
perfect
Daniel and
Marandiuc,
a VI-a
external problems, no job would be perfect for you. An another
important thing is the surroundings. If the surroundings are clean,
fresh, your brain will be relaxed and the productivity will increase. As
about the money, I can say they are that important, but you can’t be
rich from a job, you can be rich from the principle “money must work
for you”.
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So in order to enjoy your job, you should explore some other options
of passive income that can offer extra freedom and after this you will
be happy for your achievement and the productivity will, again,
increase. The productivity is made from your feelings. So, finally I
want to recap everything I’ve said. In the perfect job there is equality,
cleanliness, respect, creativity, silence (not always) and these all make
a wonderful, balanced atmosphere. As a 6th grader I haven’t yet
decided what specific job I’d like, however there are some boxes this
job
will
have
to
tick:
1. The salary, I would like to have a high and stable paycheck that
DREAMme
JOB By
a VI-a
will MYallow
toEduard
liveAlbu,a clasacomfortable
life.
2. The work hours, I don’t think I’d like to work more than 9 hours a
day, I think the perfect schedule would be 9-18 Monday to Friday. 3.
MY DREAM
JOB
Stability,
here’s something
I don’t think many of you thought about,
however stability would be a big factor in my opinion, I wouln’t like
to be stressed out about losing my job and having to look for a new
one.
4. Co-workers, as an absolute introvert I find co-workers really extra,
therefore
I’d
prefer
little
to
no
co-workers
In conclusion a high paying, stable job would be the dream.

.
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Reporterul de serviciu
Interviu realizat de elevul clasei I B, Matei Copceac, cu colegul său
David Ioan Militaru, la întoarcerea acestuia din Statele Unite ale
Americii
unde a participat la concursul „Revolution Talent
Competition” Miami ,Florida
Reporter (Matei Copceac) : Salut, David! Știu că ai fost plecat in
America. În primul rând cum ți s-a parut un zbor atât de lung și cum
te-ai acomodat cu diferența de fus orar?
[David Militaru]: Zborul a fost lung, am stat 12 ore în avion, de seara
până dimineața. Am dormit, m-am uitat la filme și m-am jucat în avion
până am ajuns.
Nu am fost obosit, doar ca ma deranja ca nu puteam sa sun acasa ziua
pentru in Romania era noapte.
Reporter (Matei Copceac) : La ce concurs ai participat?
[David Militaru]: Am participat la concursul „Revolution Talent
Competition” Miami Florida, impreuna cu fratele meu Andrei.
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Reporter (Matei Copceac) : Ce loc ați ocupat?
[David Militaru]: Am câștigat locul I la categoria DUO STREET
DANCE și locul 7 din toate categoriile de dans din concurs.
Reporter (Matei Copceac) : Da, au participat echipe din mai multe țări?
[David Militaru]: Da, au participat echipe din muuulte alte tări, nici nu
știu eu câte.
Reporter (Matei Copceac) :Ți s-a părut greu concursul? A fost distractiv?
[David Militaru]: A fost greu, pentru că a fost prima dată când am
participat la un concurs de dans, pe o scenă atât de mare și în altă țară.
Am avut emoții mari. Dar m-am distrat extrem de mult!
Reporter (Matei Copceac) : După concurs ați avut și zile libere pentru
vizitat?
[David Militaru]: Da, după concurs am avut o săptămână liberă.
Reporter (Matei Copceac) : Ce locuri interesante ai vizitat și care ți-a
plăcut cel mai mult?
[David Militaru]: Am vizitat foarte multe locuri din Miami. Am fost la
plajă, la Miami Beach, am vizitat muzeul de grafitti Wynwood Walls, am
fost la un meci de baschet NBA, Parcul Național Everglades unde am
văzut foarte mulți aligatori și crocodili, am fost în Keywest și am văzut
borna care arăta că mai erau 90 mile pana în Cuba, am vizitat casa lui
Hemingway și cel mai spectaculos a fost la NASA.
Aici am văzut navele spațiale APOLLO 14 și ATLANTIS, racheta care
ateriza ca un avion normal.
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Am fost în simulator de decolare a navelor spa țiale, am văzut buca ți
mici de Lună aduse din spațiu de astronauți, costumele astrona ților,
laboratorul de control de unde lansau rachetele. A fost așa de tare să văd
atâtea lucruri într-o zi!
Reporter (Matei Copceac) : Mulțumesc mult pentru interviu! E ști
foarte talentat și așteptăm vești și de la următoarele participări la
concursuri!
[David Militaru]: Și eu îți mulțumesc, Matei, dar trebuie să știi că, la
întoarcere, am participat și la un concurs de dans din Ploiesti, Empire
Dance , unde am câștigat tot locul I și medalii și diploma și
trofeu.Urmează sa participăm, eu și fratele meu Andrei, la un concurs în
Constanța și îmi doresc să câștigăm și acolo!
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INTERVIU
MEDEEA STAICU – RAMONA COSTENCO
1. De ce te-ai gândit să fondezi o școală cu soțul tău și nu cu altcineva?
Întotdeauna am fost fascinată de copilărie și mi- am dorit să rămân în
slujba ei. Soțul meu a împărtășit cu mine acestă dorință si iată- ne
alături de voi! Nu suntem doar o familie, suntem cea mai bună echipă și
din punct de vedere profesional. Eu sunt creativă, responsabilă,
ordonată și mereu atentă la detalii iar el este activ, hotărât și foarte,
foarte bine organizat. Pentru noi trebuie să existe un echilibru în viaţă:
un echilibru al deciziilor, al familiei şi oportunitatea de a învăţa și preda
ceva nou în fiecare zi.
2. Iti place meseria pe care o ai ?
Da, o ador! Îmi place să fiu înconjurată de copii, deoarece copiii îmi
oferă povești frumoase, lecții importante, bucurii dar și multe, multe
împliniri. Pentru mine, copilăria este cel mai frumos anotimp al vie ții
care adună în el toate bogățiile și frumusețile ei și renaște an de an, în
luna septembrie. Fiecare toamnă anunță ceva nou, un început de drum
pe care pașii voștri merg îndrăzneți, mânați de dorința de a-l străbate
fără piedici. Când am fondat școala am promis că voi fi acolo, alături de
voi, responsabilă si atentă pentru fiecare pas al vostru făcut pe
frumosul drum al cunoașterii.
3. Te vezi făcând altceva ?
Nu, deoarece copiii îmi oferă cel mai solid program de autocunoaștere
si dezvoltare personală și mă ajută să îmi depășesc permanent limitele
personale și profesionale. Fiecare zi este altfel, mă bucur de realizările
voastre, mă implic permanent în proiecte noi și astfel, rutina nu există.
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4. Cum te vezi peste 10 ani ? Peste 10 ani cu siguran ță voi fi alături de
voi, de copiii claselor a II- a de acum, la festivitatea de absolvire a
clasei a XII-a, deoarece în câțiva ani Scoala Gimnazială Just 4 Kids va
deveni Liceul Just 4 Kids. Ne vom bucura curând de noul Campus Just
4 Kids care va aduce un suflu nou, menit sa vă dezvolte abilita țile
academice dar și sportive pe care le aveți. 5. De ce ai ales numele Just 4
Kids? Am analizat mult până să facem acestă alegere. Ne doream un
nume în limba engleză deoarece urma un curriculum cu accent puternic
în acesta zona. Am plecat la drum cu ideea de a construi permanent
pentru voi, nu neaparat mai multe sedii, ci mai degrabă o educa ție de
calitate. Logoul școlii conține mai multe culori sub forma unor căramizi
colorate, așa cum cum sunt sediile nostre. Acesta este povestea numelui
Just 4 Kids.
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Interviu cu o mică actriță
Ruxandra Lazăr și Carina Lăpu șneanu,
clasa a IV-a A R: Bun venit la emisiunea Micul reporter! Azi o avem
invitată pe Carina. Dacă nu știați, ea este o mică actriță. C: Multumesc
pt invitație! R: Perfect! Hai să începem seria de întrebări! Ai avut
pasiunea pentru actorie de mică? C:Da! Am filmat mai mute reclame,
documentare, de pe la 4 ani. Multă lume mă întreabă dacă eu sunt fata
de acolo. Da, eu sunt și e amuzant să fiu întrebată. R: Te-ai gândit
vreodată să renunți ? C: NU! În niciun caz! Iubesc să fac asta. R: Ți-a
plăcut să filmezi la Prancer? C: Da, a fost un film în engleză, pentru
Hollywood. R: Care va fi noul tău film? C: Noua mea filmare va fi un
documentar despre o pădure și va trebui să stau 2 săptămâni pe un
munte, într-o cabană. R:Minunat! Cum e să fii actriță în timp ce e ști și
elevă? C: Păi...este multă presiune, lipsesc mult, pierd mult, dar
recuperez. R: Mulțumim pentru sinceritate! Avem o nouă întrebare. Ce
îți place cel mai mult: film sau teatru? C: Eu le-am făcut pe amândouă.
Cel mai mult îmi place filmul. R:Câte piese de teatru ai jucat? C: Am
apărut în 9 reclame, 4 scurtmetraje, 2 filme, 4 piese de teatru. R: Cum e
viața de actor? C: Chiar dacă uneori este stresantă, grea, să stai în frig,
fără mâncare sau cald, este minunat! Sunt ore multe de filmare, de
repetiții, dar ador ceea ce fac! R: Mulțumim pentru răspunsurile sincere
și îți dorim succes! C: Mulțumesc!
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The Simpsons Ce îți place să faci în timpul liber? Merg cu bicicleta.
Care este cântecul tău preferat? Am mai multe cântece preferate. Ai un
animal de companie? Da, am un iepure. Numele lui este Hopper. Ce ai
vrut să fii când erai mic? Un veterinar. Îți place cafeaua? Nu. Ai fost
vreodata mușcat de un șarpe sau de un păiajen? Nu. Ți-a plăcut să crești
în Australia? Da. Care este cartea ta preferată? Seria Harry Potter Care
este sportul tău preferat? Fotbal. Care este mâncarea ta preferată?
Pastele.
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Care este desertul tău favorit? Cheescake. Care este animalul tău
preferat? Iepurele și ghepardul. Ce vârstă ai? 33 de ani. („Interviu cu
Armand- profesorul nativ de limba engleză” ,Zugravu Sandra și
Grigoriu Maria, clasa a IV-a C)
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￼ Sectiunea de intrebari: 1. Care este materia ta favorita? 2. Spune-ne
ceva despre materia favorită. 3. Ce iti place sa faci in timpul liber? 4.
Cum ți se pare scoala și programul ei?

Maria Rotaru Maria care sunt materiile tale favorite? Materiile
mele favorite sunt: matematica, educatia tehnologica, engleza
si sport. Spune-ne ceva despre materiile favorite. Matematica
este foarte folositoare in domeniul care ma pasioneaza.
Educatia Tehnologica este o ora relaxanta care ne invata cum
sa fim sanatosi. Engleza este foarte importanta in domeniul
care ma pasioneaza. Sportul ne invata cum sa fim sanatosi. Ce
iti place sa faci in timpul liber? In timpul liber imi place sa
desenez, ascult muzica, stau cu pasarea mea. Cum ti se pare
programul scolar? Programul mi se pare destul de lung, dar
vineri este destul de convenabil. Cum ti s-a parut anul scolar?
Mi s-a parut lung plin de urcusuri si coborasuri, dar a fost
destul de placut in acelasi timp, deoarece mi-am facut prieteni
noi.
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Matei Georgescu Care sunt materiile favorite?
Sportul, istoria. Spune-ne ceva despre materiile
favorite. Sportul este bun pentru ca ma tine in forma,
iar istoria ne ajuta cu multe cunostinte despre trecut.
Cum ti se pare scoala si programul ei? Mi se pare rau,
pentru ca ma trezesc la 7 si termin la 16.00. Ai vreo
realizare de care esti mandru? Am trecut clasa. Cum ti
s-a parut anul scolar? Plictisitor. Ce planuri ai in
vacanta de vara? Fotbal.
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Eva Gheorghiu Care sunt materiile favorite? Istoria,
arte, matematica, germana, engleza, romana.
Spune-ne ceva despre materiile favorite.
Matematica este logica, la fel si romana. Istoria are
legatura cu trecutul nostru, al oamenilor si cu ce era
pe vremuri si cum este azi. La Arte imi place sa
pictez si sa desenez. Ce iti place sa faci in timpul
liber? In timpul liber ma joc sah, ma uit la animeuri si desenez. Ai vreo realizare de care esti
mandra? Pictatul si performanta in sah. Cum ti s-a
parut anul scolar? A fost OK.
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Anonim Care este materia favorita? Materia
favorita este istoria. Spune-ne ceva despre
materia favorita. Imi place foarte mult deoarece
este o realitate din trecut. Ce iti place sa faci in
timpul liber? Sa ma joc Genshin Impact si sa
desenez/pictez. Ai vreo realizare de care esti
mandra? Nu am. Cum ti s-a parut anul scolar?
Stresant si cu multe teme.
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DIN EXPERIENȚELE VÂRSTEI
Interviu realizat de Diana Mihăescu,
Alexia Vlaicu, Eva Gheorghiu, Erika
Pavel
CONCURSURI SI TEZE Dupa cum
stim, elevii pot participa la
concursuri de performanta pentru a
vedea nivelul propriilor cunostinte.
In acelasi timp, exista si tezele, un
lucru nou pentru noi, copii claselor a
V-a, care se stabilesc ca dificultate
intre teste si concursuri sau
olimpiade. Acestea sunt interviurile
luate unor copii care au participat la
astfel de actiuni: CANGURUL
(CONCURS SCOLAR) Eleva a
clasei a V-a B Î.-Cum au fost
exercitiile la Canguras? R.-Au fost
usorare, dar cele de la final au fost
mai dificile. Î.-Cum ti s-a parut toata
experienta? R.-Cu dureri de cap, sa
fiu sincera. Nu pot sa zic ca nu a fost
interesant, dar cu siguranta a meritat.
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TEZE
Eleva a clasei a V-a B Î.Cum ti s-au parut primele tale teze? R.- Au fost destul de usoare, dar am
avut nevoie de multa pregatire. Î.-Care dintre teze ti s-a parut mai
usoara? R.-La romana mi s-a parut mai usor, deoarece este propria mea
limba pe care o vorbesc in fiecare zi. La matematica a fost mai greu,
pentru ca a trebuit sa retin formule si numere. Eleva a clasei a V-a B Î.Cum au fost primele tale teze din primul tau an de gimnaziu? R.-A fost
destul de tensionat, dar si placut. Trebuia sa repeti tot ce ai invatat si
erai presat de timp pentru un subiect destul de lung. Î.-Care teza ti s-a
parut mai usoara? R.-La romana a fost mai usor, dar sincer nu prea imi
amintesc subiectele. OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA
ROMANA Eleva a clasei a V-a B Î.-Cum a fost experienta ta la
Olimpiada de Romana? R.-A fost in regula. Prima etapa a fost mai
usoara. La a doua etapa mi s-a parut mai dificil ca trebuia sa descriu
gimnastica oculara. Î.-Ai fost in alta scoala? R.-Da, si a fost bine, dar
mi s-a parut ciudat sa fim supravegheati de doua doamne pe care nu le
cunosteam. Una dintre ele era mai amabila, cealalta mai stricta. In
acelasi timp era si ciudat ca stateam langa o eleva de clasa a VII-a.
OLIMPIADA DE MATEMATICA Elev al clasei a V-a B Î.-Cum a fost
prima ta Olimpiada la Matematica? R.-A fost o experienta de neuitat,
deoarece erau foarte multi copii, cat si profesori necunoscuti. Î.-Cum ti
s-a parut organizata Olimpiada? R.-A fost organizata cat de cat ok,
pentru ca nimeni nu era obisnuit cu un astfel de lucru.
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Multa seriozitate si implicare a fost acordata acestei Olimpiade. M-as
intoarce oricand. Elev al clasei a V-a B Î.-Cum a fost experienta ta la
Olimpiada de Matematica? R.-A dost foarte interesant, pentru ca doar
cativa copii au reusit sa se califice mai departe. Î.-Cum ti s-au parut
exercitiile? R.-Foarte grele. La a doua etapa am rezolvat doar 8/20, iar
apoi, miraculous, m-am calificat. Am pus 7/8 la nimereala. 2.
TALENTE SI SPORTURI Multi dintre copii claselor a V-a au hobby-uri
sau activitati care ii relaxeaza, ca orice copil de varsta lor. Aceste
activitati pot fi de toate felurile si pot fi facute oriunde. In aceasta parte
a articolului, va vom prezenta o varietate mare de pasiuni ale copiilor
din clasa a V-a B: Eleva a clasei a V-a B -intalnire cu prietenii -desen:
motiv: te poti exprima mai usor Eleva a clasei a V-a B -cantat la chitara:
distractiv/relaxant, descriere: la inceput este dificil, dar dupa ce te
obisnuiesti relaxant, cantat: “Coffin dance”, “We will rock you”. Eleva
a clasei a V-a B -desen: desenat: fete, persoane, motiv: relaxant Eleva a
clasei a V-a B -pian: motiv: relaxant, greu, cantece: “Oda bucuriei”,
“Baby shark” -pictat: motiv: ocupa timpul, pictat: peisaje Eleva a clasei
a V-a B -dans: balet, motiv: mai usor de exprimat, timp: 7 ani (nu mai
face acum)-desen: motiv: relaxant, te poti exprima mai usor Elev al
clasei a V-a B -basket: motiv: sport de echipa, usor de jucat/inteles,
timp: 2 ani, Tactic basket club (numele echipei), joaca in campionat
Eleva a clasei a V-a B -voleI: motiv: joc de echipa, ce iti pace: toti copii
din echipa isi pot ajuta coechipierii, cand: joi, sambata, duminica, luni
Eleva a clasei a V-a B -desenat: motiv: relaxant, desenat: fete/fe țe, cand:
la scoala, cu cine: singura, timp: 1 luna, ce ti place: te poti exprima
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Eleva a clasei a V-a B -gaming: motiv: poti intalni persoane noi
(online), interesant, timp: de cand clasa a IV-a, cand: dupa scoala/in
timpul liber, ce-ti place: e o lume virtuala Elev al clasei a V-a B football: motiv: poti castiga bani/pentru fizic, timp: acum 9 ani, cand:
afara, ce-ti pace: ca e cel mai bun, cu cine: colegii de clasa, profesorul:
tatal lui Eleva a clasei a V-a B -desen: motiv: interesant, timp: de la 3
ani, cand: aproape in fiecare zi, desenat: persoane, ce-ti place: te
motiveaza. Speram ca acest articol v-a fost pe plac, acestea fiind
experiente ale unor noi elevi din ciclul gimnazial. Multumim publicului
interesat de ideea acestui articol, dorind sa revenim anul viitor. Vacanta
frumoasa tuturor!
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INTERVIEW By Andra Marinescu and Maria Seiciu, clasa a VI-a So,
have you ever asked yourself what the best job might be? We can’t
answer this question, but we did interview two perfect students from a
“private” school on their opinions.This is how it went: What’s your
dream job? Andra: I think that anything that has to do with money
would be great because everybody loves money. It doesn’t matter what
your dream job is, everyone would accept a large salary with it. So, the
conclusion is that we love money and money loves us. Maria: In my
opinion, a dream job is not just an ordinary job that you get to win
money. A dream job is a job that you enjoy doing (I would love if it
gave me lots of money as well) and that help you become the best
version of yourself. I believe that my dream jobs, are perhaps either to
be an English teacher somewhere in the USA or be an author, afterwards
retired in a small village.Why do you like this job? Andra: I
(surprisingly) have a dream job, its anything that has to do with houses,
especially architecture but also home decor. I like these because they
can pay me well, (and I want to get paid well because money is life) and
they also offer me joy, since I always had a love for decorating houses
and their structure. (houses=life) Maria: I like the jobs I stated before
(English teacher and writer) because I love English and I really want to
start a career out of this beloved language and make as much money as I
can and be famous at the same time. Do you think earning money
makes you happier than meeting new people around the world? Andra: I
don’t necessarily like meeting new people, but I love travelling, and it
makes the choice hard. I have to repeat that I love money, I have a
strong belief that money makes life better (since it’s the way I can make
life easier and more interesting) but I think I prefer travelling (and
meeting new people), since I can learn more about different countries
and their culture, (and those people could help me many times in the
future, regarding different types of problems).
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future, regarding different types of problems). Maria: All I can say is
that the best job for me is one where I meet many kinds of people from
around the world and get to know more and more things about their
countries/traditions/etc. But, even if you get to meet a lot of people and
make new friends, money is important because you live with money.
The two things I need in my life are: money and friends to support me
in my hardest moment. (ex: Andra, Alexandra, Cristina, Ingrid, Sara,
Amalia, etc.) Any other details about your dream job? Andra: I have a
few things I can add to my previous statements, and that is a
comparison between my 2 dream jobs and my views on them. In my
opinion, being an architect is a hard job, and it requires a lot of work,
but I think it’s worth it. I love house design as well, so of course that's
my plan B. Also being a house designer is nothing too complicated, and
anyone could do it, so it would be easier to earn, of course, money.
House designing doesn't pay as well though, so I’m a bit disappointed
when it comes to that, which is why I’m not too excited about the idea.
Maria: Yes, there are some details I would like to talk about, and they
are related to my life as both of my dream jobs. To start, I wish to go in
another country to work, one that would pay me well. But, if I will be
an ordinary author in a retired village, I would totally ask my (bestdraga) best friend Andra to help me with my home design.
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Idei de experimente
IONIȚĂ ȘERBAN
EXPERIMENT - Evidențierea amidonului din cartof
MATERIALE:
Cartof
Măr
Tinctură de iod
PRINCIPIU:
Amidonul din cartof+oid=albastru
EXPERIMENT:
Pe o felie de cartof se pune o picătură de iod și observăm apari ția culorii
albastre, ceea ce demonstrează prezența amidonului în cartof.
Pe o felie de măr se pune o picătură de iod și nu se observă apari ția
culorii albastre, deoarece mărul nu conține amidon.
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PĂUNOIU DESPINA ”VULCANUL SCHIMBĂTOR” Avem nevoie
de: - un pahar mare de plastic transparent (sau o sticlă de plastic, dar
de preferat un pahar) - apă - 3-4 linguri de bicarbonat de sodiu (4-6
linguri dacă dorim 2-3 erupții) - o lingură de detergent de vase - 1-3
linguri de tempera/vopsea lavabilă/colorant alimentar - o ceașcă de
oțet (pentru început, apoi sigur vei mai dori) * De realizat în aer liber
sau în chiuvetă, cadă, cutie de plastic 1. Umple paharul cu 2/3 apă. 2.
Adaugă bicarbonatul, detergentul de vase și vopseaua sau colorantul.
3. Pune paharul în nisip, noroi, zăpadă, cadă sau unde dore ști. 4.
Amestecă bine ingredientele în pahar. 5. Adaugă ușor o țetul. 6. După
prima erupție poți să adaugi altă culoare și, poate, încă una. Privește
totul cu atenție și zâmbet! Poți face un clip video și fotografii! Ne-am
bucura să le vedem!
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Experiment – Tunul Materiale: -bicarbonat de sodiu -o țet -linguri ță pipetă -eprubetă cu dop Preparare: Se pun două linguri țe de bicarbonat în
eprubetă. Peste bicarbonat se pun câteva picături de o țet, cu pipeta. Se
pune dopul și se agită ușor eprubeta. Experiment - Cerneală invizibilă Ai
nevoie de: un tocător, o hârtie albă, un cuțit, un bol mic, o lămâie, un
bețigaș de urechi, mănuși de bucătărie. De asemenea , vei avea nevoie și
de un cuptor. Pasul 1 Taie lămâia pe jumătate și stoarce-i zeama în bolul
mic. Odată ce ai stors toată zeama, pune pulba și coaja lămâii la co ș sau
la containerul cu compost. Apoi spală-te pe mâini și usucă-te pe mâini.
Pasul 2 Înmoaie bețigașul de urechi în zeama de lămâie și scrie un mesaj
sau desenează ceva pe hârtie. La început vei putea vedea liniile pe care le
trasezi dar apoi, uscându-se, zeama de lămâie va deveni invizibilă.
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Pasul 3 Cu ajutorul unui adult, setează cuptorul la 200. Pune hârtia pe
o tavă de copt și când s-a încins suficient cuptorul, folosește mănușile
pentru a o băga înauntru. Pasul 4 După jumătate de oră, marcajele
invizibile trebuie să fi devenit vizibile. Cu ajutorul unui adult, scoate
tava din cuptor folosind mănuși de bucătărie și las-o să se răcească pe
o suprafață termorezistentă. Pasul 5/Ultimul pas Imediat ce tava s-a
răcit, ia hârtia - va fi fragilă. Căldura cuptorului a uscat hârtia și ar
putea fi chiar și niște urme de arsuri în locurile unde hârtia s-a încălzit
foarte tare. Acum ști cum să faci un mesaj secret sau harta unei
comori!
Autor: Răzvan Sârbu
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Ploaia în pahar
Sofia Safonov, clasa a IV-a A
Materiale necesare: Un pahar transparent; Apă; Spumă de ras;
Cerneală. Pași: Umplem paharul cu apă, astfel încât să rămână în
partea superioară 1-2 cm liberi. Apa va juca rolul aerului din
atmosferă; ,,Construim” nori cu ajutorul spumei de bărbierit; Punem
câteva picături de culoare albastră și observăm ce se întâmplă. Apoi
mai adăugăm câțiva stropi în conținutul norișorilor și observăm că
odată ce norul este plin, ploaia va începe să cadă. În laboratorul știin ței
Știai că noi reușim să stăm în picioare datorită gravitației? Dacă
aceasta nu ar exista, noi am pluti în aer. Gravitația este for ța care atrage
obiectele pe Pământ. Aceasta acționează ca un lipici invizibil, ținând
totul pe suprafața Pământului. Isaac Newton este astronomul,
matematicianul si fizicianul care a descoperit for ța gravitației și a
formulat “Legea gravitației universale a lui Newton”. Există o poveste
populară care spune că acesta a făcut descoperirea când un măr a căzut
și l-a lovit în cap. Toate obiectele au gravitație, iar cu cât este mai mare
un obiect, cu atât forța de atracție este mai puternică. Gravitația ajută
Pământul să rămână la distanță față de Soare, astfel încât să nu
înghețăm sau să ardem. Gravitația nu se poate opri, așa că stai lini știt,
nu vei pluti decât dacă te faci astronaut!
(„Gravitația”, Buciu
Luca, clasa a IV-a C)
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Idei de jocuri
HAI SĂ NE DISTRĂM!
COZIANU ȘTEFAN
Pentru această revistă, eu m-am gândit să scriu
despre un joc, pe care mi-aș dori să îl creez cândva. Jocul gândit de
mine se numește "HAI SĂ NE DISTRĂM". Pentru acest joc este
nevoie de: un zar, o tablă de joc și maximum cinci jucători. Tabla de
joc nu este una clasică, dar conține un start, un final, căsuțe pentru
deplasare și carduri cu provocări ușoare, medii și grele. Pionii sunt
normali, împărțiți în cinci culori. Pe tabla de joc există căsu țe pe care
scrie "PROVOCARE" sau "TRECI". Fiecare jucător alege câte un
pion de culoare diferită și aruncă pe rând cu zarul. Avansarea se face
în funcție de numărul indicat pe zar. Căsuțele cu "PROVOCARE" au
culorile verde, galben și roșu. Dacă la aruncarea zarului, jucătorul
ajunge pe culoarea verde, acesta trebuie să tragă un cartona ș verde,
urmând să îndeplinească provocarea de pe el. Aceeași regulă este și
pentru căsuțele galbene și roșii. Culoarea căsuței indică nivelul
provocării, astfel încât cele roșii sunt cele mai grele, cele galbene sunt
medii iar cele verzi sunt ușoare. Jucătorul câștigător este primul care
ajunge la finalul tablei de joc.
Obiectivul acestui joc este
distracția și socializarea dintre jucători, va fi tare amuzant!
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JOCUL MATEMATIC ONOFREI CARLA În ,, Jocul Matematic’’
există două table unde sunt aranjate câte 4 cartonașe într-o linie. Doi
copii primesc câte o tablă și începe jocul. Fiecare copil ia primul
cartonaș și începe să rezolve. Fiecare copil are câte o fișă de răspunsuri
unde își notează fiecare răspuns. La final vedem dacă au rezolvat totul
corect sau dacă există vreo greșeală. Boxcraft – joc de aten ție Micu
Robert, clasa III-a A Regulile jocului: Participan ții la joc se numesc
boxiori Aceștia trebuie să se bată, folosind cartonașe cu manevre Pierde
cel care este dat afară sau cel care rămâne fără vieți Pentru a ataca,
trebuie să iei un cartonaș cu manevre de atac Pentru a te apăra, trebuie
să iei un cartonaș cu manevre de apărare.
Cartonașe cu manevre:
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Gigel – jucărie de pluș - desen - Contor Vlad, clasa a III-a A Orice
copil are, la un moment dat, în copilăria lui, o jucărie de plu ș de care
nu se desparte, oriunde ar merge sau orice ar face. Speciali știi sus țin
că animăluțele de pluș au mai multe beneficii psihologice, decât ți-ai
putea imagina. Aceasta ajută copilul să se simtă în siguran ță, atunci
când el se află într-un mediu nou, diferit, necunoscut sau pur și
simplu în propria casă, dar înconjurat de elemente ce îl înspăimântă,
cum este întunericul. Datorită jucăriei, elementul familiar, micu țul are
mai multă încredere în el și percepe mediul ca fiind mai prietenos.
Este dovedit faptul că somnul alături de un prieten pufos este mai
liniștitor, în ceea ce privește copiii mai anxioși. Jucăria de pluș va fi
întotdeauna un motiv de bucurie pentru fiecare dintre noi.
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Joc cu mingea Ene Luca, clasa a III-a A Întâi se stabile ște terenul,
perimetrul. După aceea începe jocul. Reguli: Trebuie să fie 2 sau 4
jucători, în două echipe și un arbitru. Jucătorii trebuie să paseze
mingea de la unul la celălalt, astfel încât să nu cadă. Dimensiunea
terenului este de 10/20 m. La fiecare 3 minute, jucătorilor li se va
întâmpla ceva neașteptat, avantaj sau dezavantaj. De exemplu, fie
jucătorul trebuie să lovească mingea cu pieptul sau cu piciorul care nu
e dominant, fie adversarului i se impun niște dificultă ți. Se joacă până
unui jucător îi cade mingea sau iese mingea afară din teren.
Pierzătorul primește o provocare de la echipa câștigătoare.
Obligatoriu: Mingea poate fi salvată doar cu piciorul. MÂNA ESTE
INTERZISĂ!!!
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JOCUL CU MINGEA Copuzeanu Medeea, clasa a III-a A Reguli
Jocul se joacă doar cu 2 echipe a câte 5 jucători. Fiecare jucător va
trage câte un cartonaș, care îi va spune ce trebuie să facă. Fiecare
jucător îndeplinește sarcina din cartonaș și în funcție de ce face va fi
punctat. Cartonașeꓽ Șut și gol - 10p Șut pe lângă poartă - 2p Pasă pe
poziție viitoare - 10p Pasă în profunzime - 5p Pasă la picior - 2p
Dribling - 5p Deposedare fără fault - 2p Demarcare - 3p Marcaj la om
- 5p Șut si apără portarul - 2p Va câștiga jucătorul care acumulează 40
de puncte.
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Prinzătorul mergător/ Mergătorul Marinescu Alexandru Panait Toma,
Vlădan Tudor Clasa a III-a A Regulile jocului: Trebuie doar să mergi În
acest joc trebuie să urmărești alți jucători și să-i prinzi Se poate juca de la
doi jucători în sus NU există casă, adică locul în care ”nu te atinge”
nimeniCel care a fost atins, trebuie să devină prinzătorul
JOCUL
GHICEȘTE VALOAREA! Buna ziua! Eu sunt TAVI NICA. Acesta este
un joc educațional cu bani și valori. Acesta se joacă în două persoane:
ROSTITORUL și GHICITORUL. ROSTITORUL alege cărți cu valori pe
care a doua persoană, adică GHICITORUL le va ghici alegând
bancnotele corecte FĂRĂ SĂ SE UITE. Acestea sunt instruc țiunile: ￼
TE ZBOARĂ DEPARTE NISIP LÂNGĂ MARE AJUTOR DE ÎNOT
UNDE ÎN MARE PIETRE MĂCINATE AJUTOR LA SĂPAT ODIHNĂ
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Nectarina, pisica mea
de Novak Luke Apostol Eu sunt
Novak, elev in clasa a III-a B, și vreau să vă povestesc despre pisicuța
mea – Nectarina. Ea are blănița în multe culori, dar mai ales alb;
doarme 20/24 h; ii place să mănânce crănțănele, dar și șuncă și multe
altele (insecte; iarba; brânză). Nectarinei îi place să bea lapte și apă.
Ea se joacă cu sora ei Clementina în mare parte a timpului, dar pe
alocuri se și ceartă. Ele folosesc gherăneala și fac tumbe. Iubește să
se joace cu pene agățate de bețe.😊
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Jocul “VÂNĂTOAREA DE COMORI”
Autor :Răzvan Stanciu
Bună ziua! Eu sunt Răzvan Stanciu, elev în clasa a III-a B la Școala
Gimnazială “Just4Kids” și vreau să vă prezint un joc pe care l-am
inventat de foarte mult timp. Acesta se numește “VÂNĂTOAREA DE
COMORI”. Acestea sunt regulile și modul cum se joacă! Succes!

￼
VANATOAREA
DE COMORI
REGULILE
JOCULUI: Ai
nevoie de cateva
cartonase
sau
chiar de mai
multe. Cineva
trebuie
sa
deseneze lucruri
din casa sau de
afara si dupa ce
le-a
desenat,
trebuie sa le
ascunda.
Cel
care
ascunde
cartonasele,
spune celor care
joaca un singur
indiciu,
cu
ajutorul caruia il
afla pe al doilea.
Cand ai gasit al
doilea indiciu,
afli care este al
treilea si asa mai
departe, pana la

JUST 4 MAGAZINE

Provocare matematică
Autor: Vanessa Marinescu,
clasa a IV-a A Află suma celor cinci numere, știind următoarele:
Primul este cel mai mare număr impar de două cifre egale care are
suma cifrelor 18, al doilea este de două ori mai mare decât al treilea,
suma dintre primul și al doilea număr este 491, al treilea număr este
MCDXV - MCCLXIX, iar ultimele două numere sunt egale cu
rezultatul calcului 5 X( 100 : 5 + 20: 2).
Succes! Logică Doi tați și doi fii au împreună 12 lei. După ce au
împărțit banii în mod egal fiecare a plecat cu 4 lei. Cum este posibil?
Un ou se fierbe în 8 minute. În cât timp se vor fierbe 20 ouă?
(Petrache Tudor, clasa a IV-a C)
Teatrul
de umbre
Ioana Stanciu, Alexandra Condrea, Ilinca Trandafir
clasa a IV-a A Teatrul de umbre este o crea ție prin
care poți dovedi că ești un mic scriitor, inventând tot felul de povești
interesante. Totodată, noi am creat scena dintr-o cutie de prăjituri,
hârtie de copt albă, hârtie creponată pentru perdele, bețe de frigărui,
forme printate pentru personajele piesei.Vă recomand să faceți un
teatru de umbre pentru că este distractiv și îi po ți surprinde pe cei
dragi cu un spectacol uimitor.
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Teatrul de umbre
Marc Staicu, Tudor Be șleagă, clasa a IV-a A
Teatrul de umbre este o scenă cu lumină artificială sau naturală
puternică.În fața scenei poți vedea umbrele pesonajelor care fac
acțiunea sau o povestesc..Prima dată ne-am gândit să facem o poveste
cu un prinț și o prințesă.Ca să fie ca în basme, am pus prințesa în turn și
am creat un balaur.A avut un final fericit, pe care credem că îl pute ți
ghici. Prințul a biruit balaurul ce păzea turnul și s-a căsătorit cu
prințesa. Vă recomandăm să confecționați și voi un teatru de umbre
pentru că este ușor de creat și te poți juca cu familia ori cu prietenii.
De-a v-a ți ascunselea cu mingea
David
Romițan, Răzvan Harpău, Rareș Pruteanu, Tudor Răuță
Regulile
jocului Sunt 3-10 jucători. Un căutător pune mingea în fa ța lui și stă cu
în spatele mingiei.Cei care se ascund se amestecă. Căutătorul spune
STOP! Unul dintre jucători șutează. În timp ce căutătorul prinde
mingea, ceilalți fug și se ascund,. Căutătorul va încerca să îi prindă,
atingându-i cu mingea.
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TRY NOT TO FALL
REALIZAT DE : Stefan
Paici-Toader, David Enaru, Eugen Ion si Andrei Mardare, clasa a V –
a A. Acum, din ce în ce mai mulți oameni se joacă un joc video, dar
nu mulți dintre aceștia știu să și facă unul. Sa creezi un joc video nu
este foarte greu și nici nu necesită multe cunoștințe in programare.
Azi există din ce în ce mai multe platforme care te ajută să creezi
aplicații. Ca să creezi jocuri pe aceste platforme nu îți trebuie multe
cunoștințe deoarece unele platforme îți oferă posibilitatea de a lucra
într-un mediu de programare intuitiv, cum ar fi Scratch.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
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Jocul „TRY NOT TO FALL” a fost creat in 3 zile, pe o astfel de
platformă. In acest joc trebuie să faci tot posibilul să nu cazi. Trebuie să
treci de 3 nivele care devin din ce în ce mai grele. În acest joc trebuie să
ajungi până la finalul traseului făcând difereite provocari. Jocul „TRY
NOT TO FALL” este in stadii incipiente dar el se va imbunătă ți pe viitor.
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Sara Podaru, VI A
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REBUSURI PENTRU CEI MICI
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Vara Amalia Diaconeasa - Clasa a III-a B ￼ A.TE ZBOARĂ
DEPARTE B.NISIP LÂNGĂ MARE C.AJUTOR DE ÎNOT D.UNDE ÎN
MARE E.PIETRE MĂCINATE F.AJUTOR LA SĂPAT G.ODIHNĂ
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REBUS- CULTURĂ GENERALĂ ANDREI STOIA, Clasa a III-a
B ORIZONTAL: 1. Lovește mingea de golf; 2. Emiratele Arabe Unite
– Cerneală de imprimantă; 3. Lovitura eșuată; 4. Bătut de soare; 5.
Are pisica nouă; 6. Academia de Studii Economice – Persoana întâi
singular. VERTICAL: 1. Mașina de golf; 2. Mama vitregă în pove ști
– Vaslui; 3. Despică; 4. Dispoziție; 5. Acoperite cu strat sub țire de
aur; 6. Reședință
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REBUS MATEMATIC
1
Natalia Sima, clasa a III-a B
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1. OPERAȚIA
OPUSĂ
ÎNMULȚIRII 2. OPERAȚIA
MATEMATICĂ PRIN CARE ADUNI DOI TERMENI 3. FORMA
GEOMETRICĂ CU TREI LATURI 4. SUMA TUTUROR
LATURILOR UNUI POLIGON 5. TREI ESTE MAI …...... DECÂT
DOI 6. CARE ESTE NUMĂRUL CARE VINE DUPĂ ȘASE? 7.
FRACȚIA UNU SUPRA TREI REPREZINTĂ O …. 8. ….......
ARATĂ ÎN CÂTE PĂRȚI DE MĂRIMI EGALE A FOST
ÎMPĂRȚIT ÎNTREGUL 9. CARE ESTE FIGURA GEOMETRICĂ
FĂRĂ LATURI SAU VÂRFURI? 1O.
…....... ESTE
NEMĂRGINITĂ ÎN AMBELE PĂRȚI
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1 – Tatăl Sofiei are cinci fiice: Ana, Alina, Anemona, Ariana. Cum se
numește a cincea fiică? 2 – Ești într-o cameră întunecată și găsești un băț
de chibrit. Ce aprinzi prima dată? Ziarul, lampa sau lumânarea? 3 – Unde
vine duminică înainte de sâmbătă? 4 – Ce e mai greu? Un Kg de plumb
sau un kg de pene? Este... 5 – Ce se umezește în timp ce usucă? Autor:
Maria Rotaru A V-A B
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REBUS CURIOZITĂȚI despre minuni ale naturii, opere de artă,
descoperiri și invenții, construcții istorice 1.Atunci când lumina
soarelui se refractă în picăturile de apă din atmosferă se formează
……..... 2.Faimoasa operă Mona Lisa sau Gioconda se află expusă la
Muzeul ................, din Paris. 3.Unde se află Big Ben? Datează din
anul 1858 și este un clopot de 14 tone, ce anunță ora. 4. Cum se
numește cel mai mare lac cu apă sărată de pe Pământ? Apele sale
scaldă pământul continentelor european și asiatic, în Rusia, Iran,
Azerbaidjan și Kazahstan. Deși este lac, se comportă asemenea unei
mări, având valuri uriașe și furtuni.
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5. Denumit și Amfiteatrul Flavian este………. Opera de artă se află
în centrul orașului Roma, are formă eliptică și o capacitate de 50.000
de locuri. 6.Cel mai mare fluviu din lume este…...... Lungimea lui
este de 6.400 km, trece prin Brazilia, Bolivia, Columbia, Ecuador și
Venezuela, după care ajunge în Oceanul Atlantic. 7.Unde se află
mausoleul Taj Mahal? Acesta este construit din marmură albă, care
își schimbă culoarea în funcție de ora zilei, și este ornat cu pietre
prețioase. 8.Primele obiecte din sticlă au fost realizate cu circa 6.000
de ani în urmă de către............... 9.Hârtia a fost folosită pentru prima
dată în China și era confecționată din resturi de ..………. 10.Primul
submarin folosit în scopuri militare, realizat în anul 1775 de către
David Bushnell, a fost numit ”.............” 11.Singura construc ție
militară, cu o lungime de aproape 9.000 km, amplasată în sudul
Chinei, care se poate observa din avion, alături de mun ți, mări și
oceane este………….... Rebus realizat de Anastasia Cernea și
Alexandra Mușat, clasa a V-a B
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Autori Bech Hannelis, Manea Irina, Polizu Ilinca clasa a V-a B
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