Activităţile elevilor
S.O.S. Natura !!!
Cum petrecem Halloween-ul
Am sărbătorit Crăciunul
Valentine‟s Day
Legenda Oului de Paşte
Te cunoşti cu adevărat ?
Test de auto cunoaştere
Ce spun culorile despre tine
Cine se aseamană se adună!
Lecţii de modă
Concursuri şi Olimpiade
Crezi că ştii .........română /matematică?
Elevi talentaţi
Modelism-Plastilina
Pictură pe sticlă
Copiii au talent!

O lecţie de ......geografie!
Excursii şi drumeţii
Ştiaţi că .....?

După cum ştiţi ,
mediul nostru înconjurător trebuie protejat pentru că
este în mare pericol. Pădurea este pământul planetei de
aceea este necesar să oprim defrişările şi să plantăm
copaci.
De cele mai multe ori persoanele care sunt aşa zişii
„iubitori de natură”, cărora le place să iasă la aer sunt
cei care lasă ambalajele şi mizeria.
Râurile sunt poluate prin simpla aruncare a unei
hârtii, ştiind că hârtia se face din lemn şi cu cât
risipim mai multă hârtie cu atât distrugem mai mulţi
copaci.
De asemenea plasticul care se aruncă se descompune în
câteva sute de ani.
Fumul pe care îl scot furnalele fabricilor şi gazul de
eşapament poluează foarte mult aerul pe care îl
respirăm , care nu se curăţă decât prin existenţa
copacilor care produc oxigen.
După cum ştiţi şcoala noastră a luat măsuri împotriva
poluării şi a participat la activităţi de ecologizare,
elevii adunând gunoaiele de pe râu şi stradă pentru ca
localitatea noastră să fie mai curată şi un mediu
sănătos.

Goţa Brânduşa,
Cls. a III-a

25 SEPTEMBRIE !
Cel mai mare proiect ecologist organizat până acum în
ţara noastră - "Let's Do It, Romania!" -, care îşi propune curăţarea
mormanelor de gunoi generate de oameni în arealele naturale ale
ţării, într-o singură zi, s-a desfăşurat in 25 septembrie. De Ziua
de Curăţenie Naţională, toţi românii au fost aşteptaţi să participe
la "schimbarea la faţă" a României.
"Let's Do It, Romania!" este inspirat din iniţiativa Estoniei,
unde 50.000 de voluntari au luat parte la ziua de curăţenie
organizată la data de 3 mai 2008. Ideea a devenit un adevărat
fenomen, şi alte ţări urmând exemplul Estoniei: Letonia, Lituania
şi Portugalia sunt state în care ideea a avut de asemenea succes,
iar pe listă s-au înscris, în afara României, Slovenia şi India.
România este cea mai mare ţară din Europa în care se va
organiza acest proiect. Echipa de organizare cuprinde 60 de
voluntari, atât membri ai unor ONG-uri, cât şi persoane fizice.
Până la acest moment, proiectul a reuşit să adune peste 20.000
de susţinători individuali, prin intermediul reţelelor de
socializare, care se pot transforma în voluntari în ziua stabilită
pentru curăţenie.
În afara obiectivului evident, curăţarea ţării de deşeuri, proiectul
are şi o importantă componentă de educare şi responsabilizare a
populaţiei, în ceea ce priveşte grija faţă de mediul înconjurător.
"Let's Do It, Romania!" este proiectul tuturor celor care cred că în
România se întâmplă şi lucruri pozitive, atunci când fiecare este
dispus să contribuie, chiar cu foarte puţin: o singură zi, pentru o
Românie curată.
În data de 25.09.2010 elevii claselor V-VIII din Şcoala cu
cls. I-VIII- Bărăbanţ au participat pe malul râului Ampoi şi
împrejurimi la "Ziua de Curăţenie Naţională" însoţiţi de dirigintii
claselor : cls. a v - a :Bărbatu Camelia (Matematică); cls. a VI-a
:Ivancu Alexandra (Lb. engleză);cls. a VII-a:Marina Gabriela (Lb.
Română);cls.a VIII-a :Harda Antonina(Ed. Fizică). Mai jos sunt
prezentate câteva poze în legătură cu această activitate.

Lea Cozma, clasa a VII-a

HALLOWEEN-ul este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi
de multe popoare din lumea occidentală, răspândindu-se în secolul al IXIlea prin intermediul imigranţilor din S.U.A..Sărbătorim Halloween-ul în
noaptea de 31 octombrie deşii în unele tări data variază; de exemplu în
Suedia este sărbătorită în prima sâmbătă din noiembrie. Numele provine
din limba engleză de la expresia All Hallows Even , numele sărbătorii
creştine a tuturor sfinţilor, sărbătoarea cu care halloween-ul a devenit
asociat, unde predomină creştinismul occidental-catoli şi protestant,
deoarece în aceste ţări creştine ziua tuturor sfintilor este sărbătorită pe 1
noiembrie.
Originea numelui
Termenul Halloween a fost atestat pentru prima oară în secolul al
VI+lea; se scria Hallo”en, eliminîndu-se „w-ul” şi scurtând cuvântul. Deşi
sintagma All Hallows apare în engleza veche (earla halgena maeseday,
sărbătoarea tuturor sfintilor), All Hallows Even a fost atestat abia în 1556.
Costume
De halloween oamenii încep să adopte modelul american , acela de a
purta în seara de 31 a lunii octombrie un costum înfricoşător şi de a colinda
pentru a obţine dulciuri folosind celebra frază „Trick or Treat”.
Jocuri şi alte activităţi
În această zi se organizează jocuri distractive , concursuri de scuptat
dovleacul, pescuitul merelor şi multe altele.
Mâncăruri
Halloween-ul este întâmpinat cu tradiţionala placintă cu dovleac atât
de îndrăgită de cei ce sărbătoresc această sărbătoare.
Cu ocazia Halloween-ului elevii şcolii Bărăbanţ au organizat o
petrecere , costumându-se cât mai original şi înspăimântătorş s-a participat
la concursuri de sculptat dovleac, de pescuit mere, de găsit ciocolata din
făină, de îmbrăcat mumia.
Goţa Adriana, cls. aVII-a

Crăciunul se sărbătoreşte în data de 25 Decembrie. Obiceiurile Crăciunului sunt
numeroare, cum ar fi colindatul din casă în casă pentru a vesti venirea Domnului nostru
Iisus Hristos prin cântec , colinde, mersul cu steaua şi cu pluguşorul, împodobirea
bradului, servirea colindătorilor cu prăjituri.În fiecare an Moş Crăciun şi Moş Nicolae vin
să împartă tuturor copiilor daruri.
Copiilor le place Crăciunul şi anotimpul iarna deoarece primesc daruri, este zăpadă
şi se merge la sănius şi se joacă cu bulgări.În ziua de Crăciun, la biserică se ţine slujba
Naşterii Domnului Iisus Hristos iar la şcoală copiii participă la serbarea de Crăciun unde
prezintă sceneta naşterii şi se cântă colinde.

Iftimeasa Dora, cls. a IV-a

Iarna se sărbătoreşte Crăciunul; atunci, copii colindă, stau impreună cu
familia , împodobesc brazii, se duc la sănius şi se bat cu zăpadă.
Crăciunul este una din sărbătorile de iarnă când se sărbătoreşte Naşterea
Domnului Iisus Hristos ; mai sărbătorim Sfântul Nicolae, Revelionul, care
reprezintă trecerea în anul nou şi Boboteaza.
În Belgia Crăciunul este sărbătorit mai mult de adulţi ; se fac vizite
rudelor.
În Franţa copiii aşteaptă cu nerăbdare Crăciunul ; casele se
împodobesc cu săptămâni inainte ;
În Germania Crăciunul ţine doar două zile :
În Italia Crăciunul se sărbtoreţte trei zile ţi se serveşte tradiţionalul
« Panettone ».
În Australia Crăciunul se sărbătoreşte vara astfel că oamenii îl
sărbătoresc pe plajă.
În China Crăciunul a fost adus de misionari străini şi este o sărbătoare
creştină.

Andreea Todorescu , cl. a IV-a

Crăciunul sau Naşterea Domnului este o sărbătoare creştină care are loc în 25
decembrie. Această sărbătoare face parte din cele 12 sărbători domneşti şi este a treia
mare sărbătoare după cea de la Paşti şi Rusalii. În anumite ţări Crăciunul ete o
sărbătoare legală care se prelungeşte până în 26 decembrie, a Doua zi de Crăciun.
Mulţi cercetători precum Pericle Papalagi, Vasile Pârvan, Nicolae Drăganu şi
mulţi alţii consideră că termenul de Crăciun provine din limba latină „calatio”. La
romani prin calatio se îinţelege convocarea poporului de către preoţii păgâni în fiecare
zi de întâi a lunii pentru anunţarea sărbătorilor din luna respectivă.
Moş Crăciun
Moş Crăciun , în limba engleză Santa Claus, si-a făcut apariţia încă din primul
secol. Legenda lui Moş Crăciun care în noaptea de ajun împarte cadouri tuturor copiilor
este sursa şi inspiraţia nenumăratelor melodii, filme şi desene animate despre Spiritul
Crăciunului şi bucuria de a dărui şi de a face fapte bune.
Una dintre numeroasele legende despre Moş Crăciun spune că pe vremea când
Fecioara Maria trebuia să nască pe fiul lui Dumnezeu, însoţită fiind de dreptul Iosif,
umbla din casă în casă rugându-i pe oameni să îi ofere adăpost.Ajunsă la casa unor
bătrâni pe nume Crăciun şi Crăciunoaie îi roagă şi pe aceştia să-i găzduiască dar ei
refuză. Ajunşi într-un final într-un staul de oi Crăciunoaia o ajută pe Fecioara Maria
să-L nască pe Iisus.Când a auzit aceasta Crăciun i-a tăiat mâinile Crăciunoaiei;
Fecioara Maria când i le-a atins au crescut la loc şi mai frumoase decât fuseseră.De
aici vine vorba ca moaşele au mâini sfinte. Crăciun însă a fost pedepsit să aducă
daruri tuturor copiilor în noaptea de Ajun.
Povestea naşterii Domnului a fost minunat prezentată de elevii Şcolii din
Bărăbanţ, în cadrul Serbării de Crăciun unde elevii au prezentat sceneta, au cântat
colinde, l-au preamărit pe Domnul şi l-au chemat pe Moş Crăciun.

‘
El a fost prins şi băgat în
închisoare, unde a devenit un
Se spune ca Valentin a fost un
propovăduitor. Tocmai de aceea
preot roman martirizat în timpul
a fost condamnat la moarte la
data de 14 februarie-269. În
persecuţiei lui Claudius în anii
timpul cât a stat în inchisoare el
269-270 d.c. Tânăr fiind, Valentin
trimitea mesaje de îmbărbatare
îi ajuta pe creştini în vremurile
prietenilor spunându-le “Amintitipersecuţiei.
vă de Valentin” şi “Vă iubesc”.
O altă legendă ne spune că Valentin a fost un preot care căsătorea
cuplurile în secret, împotriva legii date de Împăratul Claudius care
interzisese căsătoria. Şi in aceasta poveste el a fost dus la inchisoare
deoarece refuzase să treacă la credinţa în zeii păgâni. În închisoare, el se
împrieteneşte cu fiica temnicerului pe care o convinge să creadă în
Dumnezeu. În ziua execuţiei sale–14 feb. 269, Valentin scrie o scrisoare de
dragoste fetei temnicerului, pe care nu o semnează.
În România, sărbătoarea Sfântului Valentin a fost împrumutată de
curând şi nu are o tradiţie proprie. Cu toate acestea românii sărbatoresc
propria lor versiune a dragostei si declaratiilor de dragoste pentru cei pe
care îi iubim şi anume Dragobetele. Dragobetele este o sărbătoare cu
rădăcini slave de rit vechi celebrată în unele locuri si pe teritoriul ţării
noastre pe 24 sau pe 28 februarie, 1, 3 şi 25 martie. Sărbătoarea de
Dragobete este considerată echivalentul sărbătorii Valentine's Day, sau
ziua Sfântului Valentin, sărbătoare a iubirii.
Dragobetele este o sărbătoare cu o tradiţie relativ nouă , având o
"vechime" în jurul a 170-180 de ani de la pătrunderea ei în teritoriile
romaneşti şi păstrate cu precădere în nord-estul ,sudul-estul şi
sud-vestul României. Numele de Dragobete este asociat cu un
personaj din mitologia populară românească: „zeu tânăr
al Panteonului autohton”, fiind identificat
cu „Cupidon,
zeul dragostei în mitologia romană, şi cu Eros,
zeul iubirii în mitologia greacă”. Autorul oferă
detalii despre familia acestuia,
numindu-l „fiu al Babei Dochia.
Se mai spune că Dragobete este şi o
„sărbătoare dedicată zeului
dragostei cu
acelaşi
nume”.

Cu ocazia sărbătorii Sfântului Valentin elevii din Şcoala cu clasele I-VIII Bărăbanţ
au dat o petrecere după ce s-au întrecut în cunoştinţe la concursul de cultură generală
organizat de profesori.
Iată câteva dintre activităţile acestora !

Verificăţi cunoştinţele de limba engleză
rezolvând acest rebus!

Nu-ţi fie frică să treci prin
labirintul dragostei!

Sfintele Paşti sau Paştele este sărbătoarea Învierii lui Hristos,

este
trecerea omului din moarte la viaţă. Creştinii serbează Paştile în amintirea
mântuirii din robia păcatului şi a morţii. Cuvântul Paşti este de origine evreiască
Evreii numeau Paşti (Pascha) sau sărbătoarea azimilor sărbătoarea lor anuală în amintirea
trecerii prin Marea Roşie şi a eliberării lor din robia Egiptului care se prăznuia la 14 Nisan ăi
coincidea cu prima luna plina de dupa echinoctiul de primăvară. Deci termenul de Paşti a
trecut în vocabularul creştin pentru că evenimentele petrecute - patimile, moartea şi învierea
Domnului - au coincis cu Paştile evreilor din anul 33. Dar trebuie reţinut că obiectul Paştilor
creştine este cu totul diferit de cel al Paştilor evreilor, singura legătură dintre ele fiind doar
aceea de nume şi de coincidenţă cronologică. Primii creştini întelegeau prin Paşti nu numai
sărbătoarea Învierii, ci şi pe aceea a Cinei şi a Patimilor Domnului, iar uneori numai pe cea
din urmă. De aceea, săptămâna pe care noi o numim azi Săptămâna Patimilor, se numea la
ei Săptămâna Paştilor sau Zilele Paştilor. Cu timpul, întelesul cuvântului Paşti s-a restrâns
numai la sărbătoarea Învierii, aşa cum este înţeles şi astăzi.

Oul de Paşte
În bisericile Ortodoxe şi Catolice, ouale de paşte sunt vopsite în rosu, simbolizând
sângele lui Iisus Hristos, atârnat pe cruce, iar coaja tare a oului simbolizând mormântul
închis al acestuia. Spargerea oului simbolizează Învierea lui Hristos. Schimbul de ouă , în
ziua de Paşte, e o tradiţie care a a apărut cu secole în urmă, când Pastele a fost Sărbătorit
pentru prima dată de Creştini. Ouale de Paşte sunt sfinţite de către preoţi in Sfânta
Sâmbătă. Fiecare familie aduce un coş cu ouă de paşte la biserica, umplut nu doar cu ouă
dar şi cu ale mâncării de Paşte, toate urmând să fie binecuvântate.
Dansul ouălor este un joc tradiţional de Paşte în care ouăle sunt aşezate pe pământ
sau pe podea iar scopul este ca cei adunaţi să danseze în jurul lor fără a le deteriora. Acest
joc a fost creeat în Germania. În Marea Britanie dansul este numit Săritura-Oului.

Iepuraşul de Paşte
Iepuraşul de Paşte nu este o invenţie modernă. Simbolul provine din bisericile
ortodoxe şi catolice, şi de la festivalul păgân închinat zeitei Eastre. Aceasta era adorată de
anglo-saxoni pentru simbolul ei de pământ, iepurele.
Germanii au adus simbolul iepuraşului de paşte în America.

Material realizat de : Popa Cosmin, Andronic Maria, Lazar Paul, Barbu
Razvan, Dombi Andreea, Opruţa Sergiu, Botinanţ Filip, cls. A VIII-a

Punctaj

1.Dacă iei o nota rea la şcoală, ce faci?
a) nu vei mai învăţa niciodată ;
b) o să te superi şi o să urăşti materia aceea ;
c) te străduieşti să iei o notă mai bună.
2.Dacă eşti urmărit de un câine, ce faci?
a) treci pe lângă el fără să-l bagi în seamă ;
b) dai cu o piatră după el;
c) fugi după el fără să te gândeşti;
d) te îndepărtezi de el iar după aceea pleci ;
e) fugi de el;
f) fugi de el şi nu vei mai vrea să vezi vreun câine
vreodată.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)

3.Dacă cineva iţi cere să mergi noaptea în
cimitir, ce faci ?
a) refuzi categoric;
b) accepţi bucuros.
4.Dacă te scoli dimineaţa şi părinţii nu sunt
acasă, ce faci?
a) distrugi casa inconştient de ce faci şi de ce vei păţi;
b) îţi chemi prieteni şi dai petrecere;
c) ţi-e frică şi nu mai ieşi de sub plapumă până vin
părintii;
d) stai şi faci ce făceai în celelalte situaţii.
5.Daca pentru a intra intr-un club ţi se cere să
omori o pisică, ce faci ?
a) o faci pentru că iţi doreşti asta mai presus de orice ;
b) renunţi pentru că este o idee proastă ;
c) vii cu o pisică găsită moartă şi pretinzi că ai făcut-o
tu.
6.Daca un coleg te acuza pe nedrept ca i-ai luat
stiloul, ce faci ?
a) îi explici civilizat că nu ai fost tu ;
b) îi oferi stiloul tău ;
c) îi spui cine l-a luat cu adevărat.
7.Esti în excursie Dacă un coleg cade şi isi rupe
mâna, ce faci?
a) te sperii şi începi să plângi ;
b) suni la 112 ;
c) chemi un profesor ;
d) îi acorzi tu primul ajutor.
Marina Octavian, cls a III-a

2;
5;
2;
1;
1;
3;
1;

b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)

4;
2;
4.
3;
3;
1;
2;

c) 6.
c) 4; d) 6; e) 3; f) 1.
c)
c)
c)
c)

2; d) 4.
2.
2.
3; d) 4

Caracterizare
25-30
Eşti un copil foarte curajos, iţi păstrezi
calmul indiferent de gravitatea situaţiei
în care te afli.Eşti responsabil, demn de
încredere şi câştigi respectul celor din
jururul tău.
15-25
Eşti un copil prudent, dar uneori
acţionezi din impuls. Te integrezi cu
uşurinţă în grupul de prieteni şi găseşti
mereu soluţii la problemele care apar.
0-15
Eşti un copil căruia îi lipseşte curajul.
Eviţi să iţi asumi responsabilitatea
faptelor tale şi deseori eşti
supărăcios.Ai puţină încredere în tine şi
te bazezi mereu pe alţii.

O privire şi gata : verdictul a fost dat !
Simpatiile şi antipatiile se formează instantaneu,
impresiile se formează rapid şi , din păcate, de multe
ori greşit. Asta fiindcă ne lăsăm prea mult ghidaţi de
prejudecăţi.

Roz = îti place să flirtezi !
Rosu = periculos/-oasă !
Portocaliu = entuziast/-ă !
Galben = vesel/-ă!
Verde = energic/-ă !
Albastru = încrezător/-oare !
Mov = regal/-ă !
Alb = pur/-ă !
Gri = elegant/-ă!
Negru = misterios/-oasă!
Auriu = sclipitoar/-e !
Maro = mm…ciocolatiu/-e !
Timeea Ciociu, cls. a IV-a

NE ÎNŞALĂ PRIMA IMPRESIE ?

SPUNE-MI CU CINE IEŞI, ŞI-ŢI
SPUN…
Oamenii de care te inconjori, prietenii
tăi, spun foarte mult despre tine- nu
degeaba există o mulţime de proverbe
de genul acesta. Aşa cum tu judeci
anumite persoane după anturajul lor,
aşa fac şi ceilalţi cu tine. E normal să
vrei să te înconjori de oameni cu care
ai lucruri în comun, un nivel
intelectual asemănător, preocupări,
interese comune, fiindcă prietenia e
un schimb în care dăm si luăm, ne
modelăm unul după celălalt. Toţi
oamenii aceştia îşi lasă amprenta
asupra ta şi tu asupra lor, astfel încât

Un cuvânt, o privire, un zâmbet decide de cele
mai multe ori dacă ai in faţă un viitor prieten sau
nu. Antipatiile şi simpatiile pot funcţiona şi
printr-un verdict rapid, dar de cele mai multe ori
greşim. Dacă vrei să iţi faci prieteni buni, de
care să te lege mai mult decât o ţinuta
asemănătoare, merită întodeauna să arunci
o a doua privire, una mai serioasă. Asta
fiindcă prima impresie se bazează pe
aparenţe şi prejudecăţi : tipul nou cu tricou de
la Gap, iPod şi cu ochelari ‟80 - Cool ! Noua
colegă care le ştie pe toate ? Antipatică! Băiatul
dintr-o altă clasă care vine cu bicicleta şi plimbă
un câine mare şi pufos? Nice !
E adevărat că nu ne putem dezbrăca de
prejudecăţi într-o clipă, însă putem să ne dăm
seama care sunt criteriile care ne fac să vrem să
fim prieteni cu cineva.

vrând nevrând alegi cumva oameni
care ai vrea să te reprezinte.
Andronic Maria, Dombi Andreea,
cls. a VIII-a

~

Este amuzant şi totodată interesant să iţi personalizezi hainele şi accesoriile întrun mod original. Poţi să te bazezi pe această iarnă pentru inspiraţie.
Cu gândul mai mult la vacanţă, ne-am hotarât să schimbăm ultimele idei din
acest an legate de felul în care ne îmbrăcăm. Şi anul acesta paltoanele semilungi şi
foarte elegante rămân în top, ca şi micuţa bască de altfel. Simplitatea ţinutei se
sincronizează în mod uimitor cu o eleganţă surprinzătoare.

Cum Şi când ne Îmbrãcãm sport
Deşi e iarna şi am abondonat de ceva timp pantofii sport în favoarea cizmelor sau
bocancilor, de această dată vine vorba despre confort , despre cum , când , şi de ce ne
îmbracăm sport . Ţinuta sport este foarte importantă pentru ca în ea ne simţim foarte bine şi
avem posibilitatea să ne mişcam foarte uşor . Ţinuta sport a fost creată pentru confortul
nostru , tocmai pentru orice om care în mod normal practică activităţi sportive .

Text :Lea Cozma, clasa a VII-a
Modele: Lea Cozma, Goţa Adriana,Şerban Iulia, Drâmbărean Alin, cls. a VII-a
Băla Valentina, Dombi Alexandra, Chiriac Camelia, Tănase Carmen, clasa a VI-a

1.Câte zile de naştere are un om de 48 de ani?
2.Nuferii care cresc în lac îşi dublează suprafaţa în fiecare zi.Dacă în 20 de zile acoperă în întregime
locul, în cât timp acoperă nuferii jumătate din suprafaţa lacului?
3. Ce număr trebuie pus în triunghi?

4

3

2

4.Dacă astăzi la ora 12 noaptea plouă, este posibil ca peste 72 de ore să fie timp frumos cu soare?
5.Pe un tort ard 34 de lumânări. Şapte dintre ele au fost stinse. Câte lumânări au rămas?
Găsiţi adverbe sinonime cu următoarele expresii!
Completaţi rebusul şi veţi descoperi pe verticala A-B
un adverb de loc!

A
a)

A

a)clipă de clipă
b) mort –copt
c)de florile mărului
d)de-a pururea
e)dis-de dimineaţă
f)din loc în loc

b)
c)
d)
e)

A
f)

a)
B

b)
c)

a)Antonimul prepoziţiei pentru
acuzativ „cu”.
b) Te de
afli clipă
pe terasă (complement
a)clipă
circumstaţial de ...)
b) mort –copt
c) Soarele de vară te sufocă .
c)de
florile mărului
d+f ) Pământul este sclavul căldurii .
d)de-a
pururea
e)În fiecare
zi, atmosfera e şi mai
e)dis-de
aprigă. dimineaţă
f)din
loc îns-a
locascuns şi ea la umbră.
g) Ploaia
h)Prietenii ei, norii, şi-au luat
vacanţă.
i) Despre vânt, ce să mai vorbim?
j) Îl sprijină pe soare, pur şi simplu
dormind.

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
B

Identificaţi corect funcţiile sintactice
ale substantivelor subliniate ţi
plasând rezultatele în rebus veţi obţine
pe verticala A-B un calificativ.

Elevi talentaţi
ai şcolii Bărăabanţ

PLASTILINA
Franz Kolb a fost un farmacist şi inventator german. A
inventat plastilina în 1890.
A locuit în Munchen unde lucra ca farmacist.
Inventarea plastilinei
În secolul XIX Franz Kolb era proprietarul unei farmacii,
creând pe lânga alifii şi tincturi, alte produse cum ar fi :
cerneală pentru tiparniţe, ulei pentru ungerea ceasurilor la
fabricaţie, esenţe, materiale pentru reconsituirea danturii.
În discuţiile avute cu prietenii săi sculptori, a aflat
despre greutătile întâmpinate în realizarea modelelor, mai ales
iarna, când materialele folosite erau ude şi îngheţate, ne mai
putând fi pelucrate. Dorind să le uşureze munca, Kolb a
analizat, a experimentat şi în final a prezentat produsul
căutat. Acest produs cu numele de “ Plastilina”, rezistent la
frig, este ideal pentru prelucrarea tuturor modelelor dorite.
În anul 1890 Franz Kolb a inventat apoi a devenit
primul producător de plastilina. Academicienii, directorii
şcolilor de artă, au fost foarte entuziasmaţi de acest nou
material. Kolb a primit numeroase scrisori de mulţumire pentru
inventarea plastilinei.
Ceea ce pentru alţi copii e un joc pentru Andrei Sas e o
pasiune. Elev în clasa a V-a la Şcoala cu clasele I-VIII
Bărăbanţ, Andrei a descoperit plăcerea de a crea ceva, şi
anume modele din plastilină. Nu e uşor să faci ceva atât de
mărunt căci se începe dintr-un nimic şi totul ia naştere pe
parcurs.Imaginaţia îsi dă frâu liber şi iată ce iese !!!!!!!!!

Text ; Drâmbărean Sonia, clasa a V-a
Machete: Sas Andrei, clasa a V-a

Pictură pe sticlă
Desene
Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi Paşte
elevii şcolii Bărăbanţ au pictat pe sticlă, au desenat şi colorat
imagini care să reflecte tradiţii ale acestor zile sfinte.

Copiii au talent !

Toamna vine mai întai în cer
de Adam Silviu
Toamna vine mai întai in cer,
Îserează plângând în soare ;fum…
Alungă cocori oricum.
Copaci în genunchi plângeau
Frunza pică irosită,
Nor negru se arată.
S-au dus privighetorile
Purtând cu ele gândurile
Şi negând florile.
Codrul pustiu rămas rece
Mireasma iute trece
Şi vântul se înteţeşte.
Nu a mai rămas mult
Şi iarna vine
Şi fericirea mi-o reţine,
Rămas bun întai şoptesc
Şi fericirea o răresc.

Povestea unei picături de apă
Într-o zi timpurie de primăvară, soarele
îşi scoase ochişorii de după un nor,
încălzind pârâul ce curgea liniştit la
marginea pădurii.
O raţă sălbatică, încercând să-şi înveţe
puii să zboare, bătu apa cu aripile.
Stropii de apă se ridicară în aer. O
picătură ajunse în bătaia soarelui şi se
evaporă. Ajunsă sus între norii negri se
amestecă cu ceilalţi stropi de ploaie
plimbaţi prin aer de curentul rece şi căzu
pe pământ tocmai când soarele se
ascundea după nori. Nu după mult timp
se lăsă seara cu frigul ei şi picătura de
apă îngheţă pe o crenguţă de cais.
Picătura de apă şi caisul aşteaptă
împreună venirea căldurii.

Sabău Cecilia, cls. a III-a

Search the words from the list :DOG, RABBIT, FOX,
PANTHER, PIG, CAT, WOLF, CHICKEN, SHEEP, SHARK,
HORSE, LION, TIGER.
S A D O G A R Y U I
H F C V B N A W S H
A V O W T Y B G H O
R A O X D C B C E R
K T I P C P I G E S
W D A R Y O T F P E
O P A N T H E R J N
L I O N E T Y C V T
F X A T I G E R A Z
A C H I C K E N M T
Bec Ioan, cls. a III-a ,
Bec Eliab, cls a VI-a

Aventurile unei picături de apă
Pe o frunză s-au întâlnit trei picături de
rouă.Ele s-au împrietenit şi s-au hotărât sa
rămână împreună. Planul lor nu a ţinut
pentru ca a răsărit soarele şi le-a
evaporat. Vântul le-a dus în direcţii
diferite. O picătura s-a condensat şi a
căzut pe pământ. A intrat în pământ până
la pânza freatică şi a ajuns în fântână.
Un om a scos apa din fântână şi a pus-o
în congelator pentru a face cuburi de
gheaţă.
Într-o zi a luat câteva cuburi de gheaţă
pentru a răci un suc ce îl savura afară.
Când cubul s-a topit în suc, picătura s-a
întâlnit cu una din suratele sale . În timp ce
îşi povesteau aventurile, a început să plouă
, iar în pahar a nimerit a treia prietenă.

Neamţu Claudiu, clasa a III-a

O lecţie de …………..Geografie !
Munţii Himalaya se situază în
continentul Asia, de la curbura râului
Indus în nord-vest, până la râul
Brahmaputra în est.
Existenţa abominabilului Om al
Zăpezilor, cunoscut şi ca Yeti,a fost
raportată de către şerpaşii din Nepal,
însă expediţiile ştiinţifice nu au găsit nici
o dovadă în acest sens.
O mare parte din această zonă a fost
despădurită, pădurile rămânând doar în
zone inaccesibile, sau pe pante
abrupte.Oamenii care locuiesc în văi
izolate şi-au păstrat în general identităţile
culturale .
Cu câteva excepţii, cea mai mare parte
din această pădure a fost tăiată pentru
cherestea sau pentru a face loc
terenurilor agricole.
Sistemul muntos himalayan a
apărut într-o serie de etape acum 30-50
milioane de ani. Muntii Himalaya
formează cea mai înaltă regiune
muntoasă de pe planetă, având 9 din
cele 10 cele mai înalte vârfuri ale

Lungime : 2600 km
Altitudine maximă 8848 m vârful
Everest (Chomolugma)
Clima Munţii influenţează climatul
peninsulei Indiene, aparând-o de aerul
rece din centrul Asiei .
Hidrografia Munţii
Himalaya sunt înconjuraţi de
numeroase cursuri de apa.
Vegetaţia Vegetaţia alpină este
influenţată de climă şi altitudine;
include arbuşti, muşchi, licheni, şi flori
sălbatice.
Animale întâlnite În zonele mai
înalte ale munţilor se întâlnesc cerbi,
capre sălbatice, lupi, şi leoparzi de
zăpadă.
Populaţia şi aşezările din
munţii Himalaya au fost influenţate de
variaţiile de climă, care impun condiţii
aspre de viaţă .

acesteia.

Material realizat de: Chiriac Camelia , Dombi Alexandra ,

Băla Valentina , Bec Eliab şi Sima Cristian .

Excursii şi drumeţii

Elevii Şcolii cu clasele I-VIII Bărăbanţ sunt împătimiţi ai excursiilor şi drumeţiilor. În
fiecare an ei se deplasează împreună cu profesorii şi diriginţii lor la cabana pădurarului
la un meci de fotball şi o slănină friptă.

Excursie Mai 2011
După cum stiţi anul acesta am fost în excursie cu
clasele III-VIII la Dunăre în judeţul Mehedinţi unde am
fost cazaţi la pensiunea “Wanted” din localitatea Orşova .În prima zi am vizitat rezervaţia de
zimbrii , după care am fost la Băile Herculane , iar apoi am călătorit până la pensiunea în care
am înoptat.Seara elevii şcolii au avut parte de jocuri şi de multă distracţie într-o sală cu o masă
de ping-pong şi billiard .A doua zi atmosfera a fost şi mai placută , au existat farse cu pasta de
dinti şi multe alte glume.
Dimineaţa am vizitat Porţile de Fier , coborând sub apă cu 40 metri am vazut cele şase turbine
care produc un sfert din curentul ţării noastre.
Nu am pierdut şansa de a face o croazieră pe Dunăre cu vaporul .Navigând am văzut Bustul
lui Decebal , Cazanele Mari şi Cazanele Mici. Această plăcere a durat 3 ore jumătate .
Iată ca după puţină relaxare am fost la Poarta Sărutului , Masa Tăcerii şi Coloana Infinitului
unde am avut ocazia de a vedea 3 opere mari ale celebrului Brancuşi şi extraordinara şansă de
a ne întâlni cu marea cântăreaţă de muzică populară Niculina Stoican .
Am vizitat multe , drumul a fost lung , dar frumos iar noi ne-am îmbunătăţit cultura generală .
Acum vor urma câteva păreri ale unor elevi care au participat la această excursie :
„A fost o excursie foarte frumoasă din care am învăţat
multe ‟(Brânduşa , cls. A III-a)
„M-am distrat foarte bine împreună cu prietenele
mele‟
(Ioana , cls a IV –a)

Struţii sunt cele mai mari păsări, a căror ouă au aproximativ 15
centimetri?
Unele plante de deşert cresc imediat după ploaie şi mor cam a
şaptea zi a vieţii lor?
Cel mai mare mamifer al planetei, balena albastră, cântareşte
50 de tone la naştere?
Răgetul unui leu adult poste fi auzit de la o distanţă de 7
kilometri departe şi îi avertizează pe intruşi sau adună membrii
grupului ce s-au răsfirat?
Pe parcursul întregii sale vieţi, o singura vacă dă peste 200000
de pahare de lapte?
Elefantul este singurul mamifer care nu poate sări?
Pisicile îşi folosesc mustăţile pentru a-şi da seama dacă un loc
este suficient de larg ca ele să se poată strecura în interiorul
lui?

Mihai Ungureanu, cls. a IV-a

Nuca de cocos poate să călătorească mult timp pe
mările tropicale , până când valurile o aruncă pe
nisip şi în locul acela creşte un nou palmier .
Ghepardul este cel mai rapid animal terestru care
poate fugi cu o viteză de peste o sută de kilometric
pe oră.
Clima de la Polul Nord este climă de frigider.
Buburuza mănâncă păduchi de pe plante .
Furnicile transformă frunzele căzute în îngrăşăminte
pentru viitoarele plante .

Ciociu Timeea, clasa aIV-a

Dacã iei orice numãr, îl dublezi, aduni 10, împarţi prin 2, şi apoi scazi numărul
iniţial, răspunsul va fi 5 ?
În pãdurile tropicale, unde nu se schimbã anotimpurile, copacii nu au inele anuale ?
Un strănut iese din gură cu o viteză de peste 965 km/h ?
Broaştele nu beau apă? Ele absorb apa prin piele.
Elefanţii folosesc urechile pentru a reglementa temperatura corpului ?
Un crocodil nu poate scoate limba ?
Doar un om din 2 miliarde ajunge să aibă 116 ani sau mai mult .
În timpul cinei, în medie, un om înghite de 295 de ori.
Dacă scazi din orice număr suma cifrelor sale, rezultatul
este multiplu de 9 ?
Andronic Maria, Popa Cosmin,
cls. A VIII-a
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