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Comuna Țifești este situată în zona de contact a Subcarpaților Vrancei cu Câmpia
Râmnicului, la poalele de NE a Măgurii Odobești, și cele de SE ale Dealului Momâia, pe malul
stâng al râului Putna și pe malul drept al râului Șușița, la 6 km față de orașul Panciu. Este
străbătută de șoseaua județeană DJ205E, care o leagă spre nord-vest de Vidra,VizanteaLivezi și Câmpuri, și spre sud-vest de Garoafa (unde se termină în DN2). Are în componența sa
următoarele sate: Bătinești, Clipicești, Igești, Oleșești, Pătrășcani, Sârbi, Țifești (reședința)
și Vitănești.
In urma restructurării rețelei școlare, la nivelul comunei Țifești funcționează o singură
unitate școlară cu personalitate juridical – Școala Gimnazială Țifești, ce are arondate două
școli gimnaziale situate în satele Bătinești si Clipicești si cinci grădinițe cu program normal.
Școala Gimnazială Bătinești (structură) este așezată în ,,inima Bătineștiului“ și este
însuflețită de elevii silitori și disciplinați. Are în componența sa patru săli de clasă, laborator
de informatică, sală xerox, cancelarie. În aripa din spate, funcționează o altă sală de clasă,
două săli de grupă și biblioteca, recent renovate.

Prof. înv. primar, Burloi Ramona-Manuela

Salut!
Mă numesc ASĂNDULESEI
DENISA-FLORENTINA.

Salut!

Salut!

Mă numesc CRĂCIUN IOANGABRIEL..

Mă numesc CRĂCIUN
ANDREEA–CRISTINA.
CCRISTINADENISAFLORENT
INA.

Salut!
Mă numesc CRISTEA IOANANDREI.

Salut!
Mă numesc IONAȘCU
GABRIEL.

Salut!
Mă numesc GOLEA
ANDREEA-GEORGIANA.

Salut!
Mă numesc LULEA LILILAURA.

Salut!

Salut!

Mă numesc MÎNDROIU
ROXANA-ELENA.

Mă numesc MÂNDROIU
CLAUDIU-GEORGE-RAUL.

Salut!
Mă numesc MÎNDROIU
MANUEL-IONUȚ.

Salut!
Mă numesc ȘTIRU
MANUELA-ELENA.

Salut!
Mă numesc VINTILĂ
CĂTĂLIN-SĂNDEL.

Salut!
Mă numesc VINTILĂ ION.

Scriitori debutanți, elevii clasei a III-a, au pus la un loc strădania, spontaneitatea și voioșia lor,
pentru a oferi cititorilor frânturi din mediul real sau imaginar, în versuri sau proză. Unele scrieri sunt dornice
de aprecieri…

Prieteni necuvântători

Lumea animalelor
Sus pe rămurele,
Cip–cirip, cip-cip!
Cântă păsărele,
Cip-cirip, cip-cip!

Barza, cea cu lungi picioare,
Sus pe stâlp își are locul.
Gâtul i-a crescut mai mare,
Ca să-i poată țină ciocul.

Jos în codru verde,
Urșii-n glasul lor,
Mormăie întruna:
Mor, mor, mor, mor!

Pisicel a spus:"Nu vreau
Lapte dulce să mai beau!
Merg iute la frigider
Să caut un iaurțel!"

Cristea Ioan-Andrei
Cristea Ioan - Andrei

Rața, dis-de-dimineață,
A sărit în baltă, țop!
Și acum nu vrea să iasă
Fiindcă nu are prosop.
Știru Manuela-Elena

Toamna
Toamna este colortă,
Cu de toate încărcată,
Ori e blândă, călduroasă,
Ori e rece și ploioasă.
Bate vântul dintr-o parte
Și cad frunzele pictate.
Galbene, roșcate, fine
Cele verzi sunt mai puține.
Toamna se culeg legume,
Fructe dulci, cu vitamine.
Mama le transforma-n grabă
În bunătăți pentru iarnă.
Crăciun Andreea-Cristina

Culorile toamnei
Iarăși a venit la noi,
Toamna cea cu frunze moi.
Și cu vântul friguros,
Toate frunzele-s pe jos.
Frunza roș e supărată,
Cade la pământ îndată.
Frunza galben-aurită,
Vrea sa fie înverzită.
-Dragi copii, veniți cu mine!
În grădina-i tare bine!
Pe covorul aurit,
Fructele s-au rumenit.
Și ne-așteapta să gustăm
De toamna să ne bucurăm!

Tobi
Bucuriile iernii
Tobi e cățelul meu
Și face tot ce-i spun eu,
El se joacă, face tumbe,
Și îi place să se plimbe.
Tobi este năzdrăvan,
Și nu are niciun an.
Suntem prieteni, ne distrăm,
Amândoi lăptic păpăm.

Ionașcu Gabriel
Golea Andreea-Georgiana

A-nceput de ieri să cadă,
Pe ulită, pe la noi,
Si copiii vin să vadă,
Fulgii mari, pufoși și moi.
Cu zăpadă ne jucăm,
Colo-n vârf de deal,
Râdem, tare ne distrăm,
Totul pare ireal.
Mîndroiu Roxana -Elena

...altele, au fost deja cunoscute și premiate. Așteaptă și confirmarea cititorilor. Bucurați-vă de ele!

În așteptarea Paștelui
A sosit anotimpul reînvierii. Natura îmbracã haine de
sãrbãtoare si se gãteşte cu cele mai frumoase podoabe: ghiocei
albi si delicați, pomi înfloriți, soare strãlucitor, adiere caldã, flori
colorate şi parfumate, zumzet de albine, zbor de pãsãrele şi
multã, multã veselie.
Nu este o întâmplare ca Dumnezeu ne-a lasat cea mai
frumoasa sarbatoare, în anotimpul primavara. Paştele este
pentru mine si familia mea, un motiv de bucurie mare, o
sãrbãtoare ce trebuie aşteptatã cu masa plinã de bunãtãți, cu
pascã, cozonaci pufoşi, ouã roşii, casa stralucind de curãțenie,
pomii vãruiți, curtea mãturatã şi sufletul curat.
Pregãtirile încep în Sãptãmâna Mare, aşa cum numeşte
maicuța mea sãptãmâna dinaintea Paştelui, cu îngrijirea florilor,
curãțarea pomilor, curãțenie în toatã casa. În Joia Mare, mãmica
frãmântã, împleteşte şi coace cozonacii, apoi se apucã sã
vopseascã ouãle cu vopsea roşie. Întotdeauna m-am întrebat de ce
le coloreaza roşii şi nu foloseşte alte culori, aşa cum face mama
prietenei mele, Daria, de la Bucureşti. Ea mi-a povestit cu
dragoste şi rãbdare cã, atunci când Iisus Hristos a fost rãstignit
pe cruce, Maica Sa a aşezat un coş cu oua albe sub cruce, iar
sângele Fiului Sãu, de la rãnile fãcute de cuie, a curs peste ele şi
le-a înroşit. Am rãmas impresionatã de aceastã întâmplare şi miam propus sa i-o spun şi Dariei.
In fiecare searã din aceastã sãptãmânã, merg alãturi de
maicuța mea, la bisericã pentru a participa la slujbele Deniilor.
Aici, preotul “povesteşte” despre suferintele lui Iisus, despre
prietenii sãi care L-au mințit şi L-au vândut pe treizeci de
arginți. Apoi, în Vinerea Mare, participãm la slujba de Prohod,
cãntând în grupuri depre Înmormântarea lui Hristos.
Dar dupa atâta tristețe, urmeazã Noaptea Învierii, când
ne strângem toți oamenii din sat pentru a lua Lumina Sfânta,
îndemnați de strigãtul preotului: “ Veniți, veniți sã luați luminã!”
Aproape de terminarea slujbei, ne împãrtãşim, apoi preotul
sfințeşte bucatele aduse pe masa.
La final, ne îndreptãm cu toți spre casele noastre,
rostind salutul “ Hristos a Înviat!’, primind ca rãspuns “Adevarat
a Înviat!” Acasã ne aşteaptã masa plinã cu drob, fripturã, pascã,
ouã roşii şi cozonac.
Vã doresc tuturor “Paşte fericit!”
Crăciun Andreea-Cristina, premiul al II-lea
Concursul interjudețean ,,Cunoașterea și promovarea
obiceiurilor și tradițiilor românești”

Iepurașul de Paști

Ţop, ţop, ţop, un iepuraş,
A pornit dinspre oraş,
Cu bomboane mii si mii,
Pentru cei mai buni copii.
Zãpãcit, de felul lui,
Şi-a uitat blãnița-n cui.
Şi-a racit nițel, sãrmanul,
Strãnutã precum curcanul.
Treaba nu-şi poate lasa…
Se-ndreaptã spre curtea mea.
Stau la panda, pe furiş,
Langã casã, sub tufiş.
Dintr-o datã, Urechel,
M-a vãzut, dragul de el!
Şi in loc de o mustrare,
Mi-a lãsat felicitare,
Şi pe ea a iscãlit:
Paşte fericit!
Ionașcu Gabriel, premiul I
Concursul interjudețean
,,Cunoașterea și promovarea
obiceiurilor și tradițiilor românești”

Trăim în ,,era tehnologiei", iar acest lucru are atât valențe pozitive , cât și
valențe negative. Elevii clasei a III-a vă prezintă o parte din cele pozitive, în
speță, desene realizate în aplicația Paint, lucrări ce au participat la diferite
concursuri. Felicitări premianților!

CRĂCIUN ANDREEA-CRISTINA – PREMIUL AL IILEA - CONCURSUL NAȚIONAL,,CUM E DATINA
STRĂBUNĂ,,

IONAȘCU GABRIEL – PREMIUL AL III-LEA
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN ,, LUMEA
VIRTUALĂ ÎN OCHII COPILULUI,,

IONAȘCU GABRIEL- PREMIUL AL III-LEA
CONCURSUL NAȚIONAL,,CUM E DATINA
STRĂBUNĂ,,

IONAȘCU GABRIEL - PARTICIPARE
CONCURSUL INTERNAȚIONAL
,,AM FOST Ș-OM FI,,

"Radacinile educatiei sunt amare, dar fructele ei sunt dulci", astfel concluziona
Aristotel, un mare învățat al vremurilor de demult. Înțelepciunea acestui proverb se aplică
la fel de bine și în zilele noastre și reprezintă, dintr-o anumită perspectivă, cel mai mare adevăr
din educație.
Referitor la activitatea de la clasă, se poate discuta de două categorii: activitatea școlară și
activitatea extrașcolară. Deși prima are o mai mare credibilitate și valabilitate în rândul părinților
(cel puțin), cea din urmă este complementară, cu puternice influențe pozitive asupra dezvoltării
cognitive, afective și motivaționale ale elevilor.
Pe lângă rezultatele de la clasă și calificativele care certifică acest lucru, elevii clasei
a III-a au obținut numeroase premii, în urma participării la diverse concursuri și olimpiade.
Felicitări participanților și premianților, putere de muncă și implicare în continuare!
Concursurile Comper
ETAPA I
•
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Ionașcu Gabriel – PREMIUL I ; Crăciun Andreea-Cristina – PREMIUL AL II-LEA;
Mândroiu Claudiu-George-Raul – PREMIUL I ; Cristea Ioan-Andrei – PREMIUL AL II-LEA;
Golea Andreea-Georgiana – PREMIUL AL II-LEA ;
Mândroiu Manuel-Ionuț – PREMIUL AL II-LEA ;
Crăciun Ioan-Gabriel – PREMIUL AL II-LEA ;
•
MATEMATICĂ
Ionașcu Gabriel – PREMIUL AL II-LEA ;
Crăciun Andreea-Cristina – PREMIUL AL III-LEA;

ETAPA A II-A
•
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Ionașcu Gabriel – PREMIUL I ; Crăciun Andreea-Cristina – PREMIUL I ;
Cristea Ioan-Andrei – PREMIUL I ; Știru Manuela-Elena – PREMIUL I;
Mândroiu Claudiu-George-Raul – PREMIUL AL II-LEA ;
Golea Andreea-Georgiana – PREMIUL AL II-LEA ;
Mîndroiu Roxana-Elena – PREMIUL AL II-LEA;
Crăciun Ioan-Gabriel – PREMIUL AL II-LEA;
Mândroiu Manuel-Ionuț – PREMIUL AL III -LEA;
•
MATEMATICĂ
Ionașcu Gabriel – PREMIUL I ; Crăciun Andreea-Cristina – PREMIUL I;
Mândroiu Claudiu-George-Raul – PREMIUL I ; Cristea Ioan-Andrei – PREMIUL I;
Golea Andreea-Georgiana – PREMIUL I ; Mîndroiu Roxana-Elena – PREMIUL AL II-LEA ;
ETAPA NAȚIONALĂ
•
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Crăciun Andreea-Cristina – PREMIUL I;

Concursuri desene realizate pe calculator
❖ Concursul național ,,Cum e datina străbună“
Crăciun Andreea-Cristina – PREMIUL AL II-LEA
Ionașcu Gabriel – PREMIUL AL III-LEA

❖ Concursul interjudețean ,,Lumea virtuală în ochii
copilului”
Ionașcu Gabriel – PREMIUL AL III-LEA

Concursul ,,Fii inteligent la matematică”
Cristea Ioan- Andrei – PREMIUL I
Mândroiu Claudiu-George-Raul – PREMIUL AL II-LEA

Concursul interjudețean ,,Cunoașterea și
promovarea obiceiurilor și tradițiilor
românești”
Ionașcu Gabriel – PREMIUL I
Crăciun Andreea-Cristina – PREMIUL AL II-LEA

Concurs ,,Gazeta Matematică Junior"
Crăciun Andreea-Cristina – PREMIUL DE EXCELENȚĂ
Cristea Ioan-Andrei - PREMIUL DE EXCELENȚĂ

Concurs ,,Feeria sărbătorilor
de iarna”

Ionașcu Gabriel - PREMIUL DE EXCELENȚĂ

Crăciun Andreea-Cristina –
PREMIUL I

Olimpiade
❖ Miniolimpiada de română
Ionașcu Gabriel – participare
Crăciun Andreea-Cristina - participare
Cristea Ioan-Andrei – participare

❖ Miniolimpiada de matematică
Ionașcu Gabriel - participare
Crăciun Andreea-Cristina - participare

Prof. înv. primar,Burloi Ramona-Manuela

Anul

sportiv

2016-2017 a fost unul prolific pentru elevii clasei a

III-a de la Școala Gimnaziala Batinești. Pe lângă orele de educație fizica,
acolo

unde copiii au participat activ

si

au înteles ca prin sport,

dezvoltarea fizica este una armonioasa, cei mai buni elevi din clasă au fost
selectionati in echipele reprezentative ale Școlii Gimnaziale Țifești si au
obținut rezultate foarte bune în competițiile si olimpiadele sportive școlare
la care au participat.
Copiii au obligația ca pe viitor să continue să muncească și să se
implice la fel de mult ca și până acum , pentru ca performanțele pe care
le-au obținut anul acesta să poată fi depășite. Țin să-i multumesc doamnei
învățătoare pentru colaborarea pe care am avut-o pe tot parcursul anului
școlar , părinților pentru întelegere și pentru că și-au dat seama că
sportul construiește adevărate caractere și nu în ultimul rând elevilor ,
fără de care nu puteam realiza nimic din ceea ce am reușit împreuna.

Acțiuni sportive și competițiile la care elevii clasei a III-a au luat parte:

Ziua Educației Mondiale - 5 octombrie
LOCUL I - Minifotbal clasele I-IV

Echipa de minifotbal baieti - decembrie 2016
LOCUL AL II-LEA ( faza pe centrul Panciu)
Elevi selecționați : Cristea Ioan-Andrei, Ionașcu
Gabriel, Mândroiu Claudiu-George-Raul și Crăciun
Ionuț

Școala Altfel - martie 2017
Cristea Ioan-Andrei - LOCUL I
Mândroiu Claudiu-George–Raul – LOCUL AL II-LEA
Concurs de viteza
Gala Sportului Școlar Țifești - decembrie 2016
Cristea Ioan-Andrei – LOCUL AL II-LEA
Fotbal ciclul primar - diploma individuala

Prof. educație fizică și sport,
Cioran Paul Ionuț
Interliga copiilor – Buzau, 1 iunie
Elevi participanți: Cristea Ioan-Andrei, Ionașcu
Gabriel, Mândroiu Claudiu-George-Raul

Nu de foarte mult timp, a fost introdus, în sistemul educational, un nou program,conceput
astfel să satisfacă anumite cerințe extrașcolare ale elevilor și cadrelor didactice . A fost numit
,,Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!” și s-a dovedit o initiative plăcută, cu multiple
valențe pozitive.Desfășurarea acestui proiect are loc pe o perioadă de o săptămână, aleasă, initial,
înaintea vacanței de primăvara. În anul școlar 2016-2017 a intervenit o modificare în plasarea
acestei săptămâni,astfel încât,fiecare unitate școlară putea decide perioada acestui program, pentru
fiecare ciclu școlar în parte.
Școala Gimnazială Țifesti a ales, pentru ciclul primar, săptămâna 27 februarie – 3 martie
2017. Activitățile desfașurate de clasa a III-a, de la structura Școala Gimnazială Bătinești, sunt
prezentate în tabelul și imaginile de mai jos:

Nr.
crt.

Denumirea
activităţii/tema

Obiective

FACEM SPORT
PENTRU
MINTE SI
CORP

- Respectarea regulilor
jocurilor propuse;
-Manifestarea
comportamentului
competitiv, dar şi a
spiritului de echipă;

Tipul
activităţii/
Locul

Profesor/i
responsabil

Participanţi/
Grup ţintă

Prof. Burloi
Ramona-Manuela

Elevii claselor
pregatitoare, I, a
III-a, a IV-a

1.

Termen
Data/ora

Evaluarea
activităţii
- modalităţi

27.02.2017

2.
CULTURĂ ȘI
TRADIȚIE,
PRICEPERE
ȘI AMBIȚIE

-Manifestarea
unei
atitudini pozitive față de
artă și frumos;
-Promovarea
valorilor
istorice ale neamului
romanesc;
-Constientizarea
importantei obiectivelor
vizitate;

3.
SUNTEM
ECOLOGIȘTI,
IUBIM
NATURA

-Respectarea
inconjurator;

mediului

-Consolidarea
de echipa;

spiritului

MINTE
SĂNĂTOASĂ
ÎN CORP
SĂNĂTOS

- Respectarea regulilor
jocurilor propuse;
-Manifestarea
comportamentului
competitiv, dar şi a
spiritului de echipă;

Concurs
(sala de sport)

8.00-12.00

Prof. Cioran PaulIonut

Atelier de
creațiemărțișoare
(sala de clasă)

Prof. Burloi
Ramona-Manuela

Fotografii

Elevii clasei a
III-a

28.02.2017
8.00-10.00

Prof. Burloi
Ramona-Manuela
Vizita
(mausoleuMaras
esti)
Activitate de
ecologizare (
incinta scolii)
Drumeție
( oferire de
mărțișoare în
localitate)

Diplome

Prof.Craciun
Cristinel
Prof. Burloi
Ramona-Manuela

Fotografii
Elevii claselor a
III-a și
pregătitoare

10.00-12.00

01.03.2017
Elevii clasei a
III-a

Fotografii
8.00-10.00
10.00-12.00

Conversatie

4.

-Promovarea unui stil de
viață sănătos

Concurs
( sala de sport)

Degustare de
fructe și legume

02. 03.2017
Prof. Burloi
Ramona-Manuela

Elevii clasei a
III-a, grupa
mare

Fotografii
08.00-11.00

Educ. Manaila
Roxana-Adriana
Fotografii
1.00-12.00

5.
ARTĂ ȘI
FRUMOS,
PENTRU
MAMA DE
FOLOS

-Promovarea
talentului
creativ
al
elevilor,
concretizat in lucrarile
acestora;
-Consolidarea relațiilor
din interiorul grupului;

Expozitie de
felicitări
(Casa Corpului
Didactic)
Vizionare de
film
(Happy
Cinema)

03.03.2017
Prof. Burloi
Ramona-Manuela
Parinti

Expoziţie
8.00-10.00
Elevii clasei a
III-a

Prof. înv. primar, Burloi Ramona-Manuela

Fotografii
10.00-12.00

Ziua de 5 octombrie
– Ziua Educației- a fost
pentru elevii clasei a III-a,
o
frumoasă
sărbătoare,
încununată de activități
plăcute, cu puternic impact
educativ.
Astfel, copiii
au
participat
la
competiții
sportive, alături de colegii
lor de ciclu primar, sub
îndrumarea și observarea
domnului profesor, în sala
de sport, apoi, s-au retras
în sala de clasă, unde
învățătoarea le pregătea
activități-surpriză.
Aici,
aceștia
au
vizionat animația ,,Pinochio“,
punându-se
accent
pe
sfaturile
greierașului
Giminy,
referitoare
la
importanța școlii.
În continuare, elevii
și-au pus în valoare vocile,
interpretând
melodia
,,Învățătoare”,
demonstrându-și,
astfel,
recunoștința
față
de
,,doamna“, cea care ,,îi
învață de toate“.
Spre
finalul
programului, copiii au așezat
într-un Ciorchine, cuvinte
care definesc Educația, pe
înțelesul lor.

Prof. înv. primar, Burloi Ramona-Manuela

,,Citim de la mare la mic de
Ziua Internationala a Cititului
Împreuna!!!”

Elevii clasei a III-a, sub îndrumarea cadrului didactic, prof. Burloi
Ramona-Manuela, au mers în vizita la colegii lor mai mici de la clasa
pregatitoare si grupa mare de preşcolari a Gradiniţei cu P. N. Batinesti ,
pentru a le bucura sufletul si mintea cu o lectura minunata - “ Mica sirena”de Hans Christian Andersen. Cititorii au sădit interesul pentru lectură în
rândul celor mici, adoptând o intonaţie potrivită, captivantă. La sfârşitul
activităţii, ascultătorii au primit o carte despre animale si semne de carte,
folositoare în aventura lor educativă.
,,Cu speranţa ca am fructificat Z.I.C.î ( Ziua Internationala a
Cititului împreuna) , le multumim tuturor participanţilor si lansam un îndemn
simplu: Citiţi o carte, citiți orice!”

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

În limba română, sunt în jur de 19.750 de definiţii ale cuvintelor ce încep cu litera ”C”. “Y”
este litera cu care încep cele mai puţine cuvinte în limba română.
Cuvântul AUTOÎNSĂMÂNŢĂRILE conţine toate cele 8 vocale din limba română.
La naştere, câinii dalmaţieni nu au pete, sunt complet albi.
Crocodilii nu văd culorile.
Păianjenii au sângele transparent.
Cel mai mare cornet de îngheţată făcut vreodată a avut 2.81 de metri şi a fost făcut în
Italia.
Creierul este format din 73% apă.
Mirosul de ciocolată stimulează creierul inducând astfel o stare de relaxare.
Florile cresc mai repede dacă le pui muzică.
70% din suprafaţa totala a Pământului este acoperită cu apă.
Cel mai înalt munte de pe Pământ este Everest, cel mai fierbinte deşert este Sahara , cea
mai mare mare este Marea Caspică, cel mai lung râu este Nil.
Luna se vede strălucitoare datorită faptului că reflectă lumina primită de la Soare.
Primul om care a păşit pe Lună a fost Neil Armstrong, pe 20 iulie 1969.
Cea mai mare bătaie cu bulgări de zăpadă a avut loc chiar anul acesta, pe 31 ianuarie, în
Canada. La bătaia cu bulgări au participat mai mult de 7.600 de persoane.
Porcii nu pot privi spre cer.
Tigrii au dungi şi pe piele, nu doar pe blană.
Singurele mamifere care zboară sunt liliecii.
Poţi vedea curcubeul doar atunci când stai cu spatele la soare.
Pepenii au apărut cu 5000 de ani în urmă în Egipt.
Prima gumă de mestecat inventată a avut culoarea roz.
În spaţiu devii mai înalt cu cel puţin 5 centimetri. Explicaţia este următoarea: coloana
vertebrală se îndreaptă pentru că gravitaţia nu mai apasă corpul în jos.
Aspirina consumata zilnic duce la orbire.

Prof. înv. primar, Burloi Ramona-Manuela

,,Educația este întotdeauna un orizont, nu odestinație."
Nicolae Iorga
În vederea realizării
Revistei AMINTIRI DIN ȘCOLĂRIE
vă rugăm să prezentaţi materiale pentru publicare
Colectivului de redacţie .
Vă aşteptăm!
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