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KODREAN ADELINA- CLASA A V-A C

Primăvara
după Kodrean Adelina
Florile de zăpadă, nestingherite,
Se grăbesc să prindă loc la geamurile aburite.
Apoi sunt toate topite,
De razele aurite,
Ale soarelui.

Iarna retrăgându-se,
Primăvara sosise
Cu al său alai:
Crini, zambile, flori de mai
Și bucurii.

De voie, de nevoie,
Iarna fuge, curge șiroaie
Fluturându-și pletele
Chemându-și fetele
De prin sate.

Anotimpul călduț instalându-se,
De bucurie așa grăise:
,,Viața-i foarte fericită,
Când de viscol ești ferită
Și de răutate.’’

MANDICA OANA SILVIANA- CLASA A VIII-A B

POPESCU DENISA- CLASA A VIII-A B

MELCEA ANA MARIA DIANA- CLASA A V-A C

PAU ANDREI CLAUDIU- CLASA A VIII-A B

Tour Eiffel
Visiter le symbole de Paris est généralement en tête de
liste des choses à faire pour les touristes arrivant sur le sol
français. Sans aucun doute, c'est l'attraction touristique la
plus célèbre de Paris. D'une hauteur de plus de 300
mètres, l'emblématique tour de fer située dans le parc du
Champ de Mars a été construite pour l'Exposition
universelle de 1889. L'un des sites les plus photographiés
au monde, la tour Eiffel offre aux visiteurs une excellente
occasion de capturer la vue enchanteresse de Paris d'en
haut. Les visiteurs peuvent prendre l'ascenseur pour
profiter de ces belles images de la ville. Ils peuvent
également dîner dans l'un des deux restaurants situés à
l'intérieur de la tour.
Arc De Triomphe

L'Arc de Triomphe Vous pourriez penser que l'Arc de
Triomphe n'est qu'un de ces endroits où vous vous
arrêtez, regardez, prenez une photo et continuez. Eh
bien, cette grande arche de Paris mérite beaucoup plus
d'attention. Pour apprécier pleinement ce monument
qui a été construit pour honorer les victimes de la
Révolution française et des guerres napoléoniennes,
vous devriez y passer un peu de temps puis monter au
sommet pour le grand final, la vue sur la ville !
Musée d'Orsay

Une attraction touristique à ne pas manquer pour les
amateurs d'art. Le musée d'Orsay est connu pour
abriter la plus grande collection de peintures
impressionnistes au monde. Situé dans une ancienne
gare, ce grand musée expose des milliers d'œuvres
d'art et d'objets couvrant une période comprise entre le
milieu des années 1800 et le début des années 1900.
Parmi les noms les plus célèbres signés sur les œuvres
d'art du musée figurent Monet, Van Gogh, Renoir,
Jean-François Millet, Degas, Pissaro et Cézane.

MITRAN MARIO, HOLDIȘ ALEXIA, MĂCEȘANU
TEODORA- CLASA A VIII-A A

PARATRASNETUL
Paratrăsnetul este o tijă metalică sau un obiect metalic amplasat pe punctul cel mai înalt al
unei structuri, conectat electric folosind un fir sau un conductor electric pentru a interacţiona
cu pământul (împământare) prin intermediul unui electrod. Benjamin Franklin a fost primul
care a intuit și a pus fulgerul și trăsnetul pe seama electricității. În anul 1749, a publicat două
studii referitoare la aceste fenomene ale naturii propunându-și să încerce o captare a
electricității adunate în nori în timpul furtunilor. Ideea de a atrage fulgerul printr-un stâlp de
metal, ascuțit la vârf și de a-l descărca în pământ printr-o sârmă a părut deosebit de simplă.
Primul paratrăsnet a fost construit și așezat pe casa lui din Philadelphia. Primită mai întâi cu
rezervă, această invenție s-a răspândit apoi în toată lumea alungând spaima oamenilor față de
aceste fenomene ale naturii. În Europa s-a răspândit ideea datorită lui Prokop Diviš în 1754.
Formarea unui paratrăsnet are loc că urmare a creșterii câmpului electric peste o valoare
critică. Această energie naturală este acumulată de dispozitivul de amorsare al partrasnetului,
care astfel rămâne în situație de pre-control. Pe măsură ce descărcarea se apropie, are loc o
creștere bruscă și intensă de câmp electric, ceea ce generează o zona de risc de impact. Dacă
această zona se găsește în zona de protecție a paratrasnetelui, variația bruscă a câmpului
electric declanșează simultan sistemul de control al paratrasnetului care, sincronizat cu
apropierea fulgerului, furnizează o cale de descărcare sigură și controlată spre pământ.

UIDUMAC BIANCA, NEDELCU ALEXANDRA- CLASA A VIII-A B

HETEROCROMIA

NICULESCU ANDREEA- CLASA A VII-A D

PROF. CHIRIPUȘ TRAUDIA

Ce estebullying-ul
Bullying-ul este un comportament,făcut intenționat,de
intimidare care apare în mod repetat.

Cauzele pot ﬁ următoarele:(victima)are dizabilități ﬁzice;
-(vitima)provine dintr-o familie
săracă
-sunt noi în grupul respectiv;

-au religie sau rasă diferită;
-sunt scunzi sau înalți;

-au părinți divorțați.

DOAR ÎMPREUNĂ
PUTEM OPRI
BULLYING-UL.

STOP BULLYING…
HAI SĂ FIM PRIETENI!

Tipurilebullying-ului
➔
➔
➔
➔

VERBAL: jigniri; insulte; amenințări; porecle etc.
FIZIC: bătăi; tras de păr; loviri; împingeri etc.
EMOȚIONAL/PSIHIC: zvonuri; excluderea victimei etc.
CYPERBULLYING: comentarii negative în mediul online; mesaje abuzive

Dacă ești victima bullying-ului,nu ezita să le comunici acest lucru familiei și
profesorilor.Dacă ești martor, încearcă să ajuți victima, în astfel de momente
nu lăsa frica să te cuprindă, vei ﬁ un exemplu bun.Dacă ești chiar tu
agresorul, oprește-te! Încearcă să te pui în locul celui pe care îl tratezi,după
aceea pune-ți 2 întrebări: 1.Am avut un comportament frumos cu victima?
2.Cum se simte victima?

POPESCU DENISA, DIACONU EMA- CLASA A VIII-A B

CIUPITU MIRUNA-CLASA A VIII-A B

MATEI ADRIANA-CLASA A VIII-A B

PRIOTEASA VLAD IONUȚ- CLASA A VI-A D

In the future im planning on going to either the Arts and crafts High School or Math and coding
High School. As for now in 2021 I am taking coding lessons and my dad hopes that I will suceed
in all the important activities that practice, such as EnglishEnglish and Coding. In the future I
hope I will become an artist, but as for now I am planning on focusing on Math and Coding. So,
how will I be in the future?
As for now I personally think that in the future three things could happen. I might suceed in
either Coding and work for a electronics company, suceed in Arts and help on designing buildings
(Arts as in arhitecture), or things could totally shift and I could become known for something I
am totally not good at or didnt know I was good at.
In terms of family, I don't really have plans for one. In most scenarios that I have seen I end
up as a busy person, so having kids might be really time consuming. Really, if I'd ever have kids
I would not want to be the type of dad that goes on a lot of business travels and leaves his
family at home, I am graceful for my dad that he doesn't go on daily business travels and
actually spends time with his family.
One of some of the flaws I have is that I might try to suceed in way to many things, during
the 12 years I've been on this earth I saw alot of people with different sories and features
and they we're all unique in their own way! Even if it's stuff such as drawing or singing wich is
done by a lot of poeple, listening or seeing one person do it, feels like a entirely new thing.
Seeing those people suceed in all the stuff that I didn't makes me sad because as hard as I'd
try I would never be as good. While this is still true, a long time ago I read a book for kids
and It was pretty simple, it was a quest for a kid to find his toy that was taken by a Dragon
and put in a castle. During the path to the castle the kid made new friends and when he arrived
at the castle he found out why the Dragon stole the toy. The Dragon had a baby and so the kid
let the baby dragon keep the toy, and because of that the kid learned that It's not about the
destination, It's about the friends and and the adventures that we're made during the way.
Conclusion:
I only have a basic idea of what my future might be like. But until I will become an adult alot
of events could happen related to my future. I could become a coder, an artist, maybe even a
teacher, I might stay in Romania due to the currency of it being really low, like how 1 euro is
equal to around 5 lei. I like where my future is leading to, and I hope it will live up to my
expectations. I also hope I will still have friends around me that I will be able to communicate
with, because who knows when the pandemic will end.

IANCU ALEXANDRA-CLASA A VIII-A C

ROTARU MARIO,CIOBOATĂ GEORGE, BÎRSOGHE
SAVIAN - CLASA A VI-A B
5 OBIECTIVE TURISTICE DIN BUCURESTI

GOLOMBIOSCHI ANA MARIA- CLASA I C

MARICA DAVID- CLASA A III-A B
OCROTȚI PĂMÂNTUL!
Viitorul este în fapte
suntem noi
facem lucrurile curate
Scăpați natura de gunoi.

Viitorul
Să

Aveți grijă de natură
Faceți voi un lucru bun
Nu vorbiți numai din gură
N-aruncați totul în drum.

Populația se mărește
Industia iarăși crește
Iar natura-i numai una
Ocrotiți-o întotdeauna.

Unul aruncă o hârtie
Altul o mică jucărie
Tot așa din veac în veac
Până ea s-a poluat.

PENA ROBERT STEFAN- CLASA A VIII-A B

Ocrotiți-va planeta
Faceți voi un lucru sfânt
Ajutați-o să înverzească
Ca să semene a Pământ.

Natura are răbdare
Ne servește rând pe rând
Dar dacă natura moare
Ce-o saă fie pe pământ?

PETEC ALEXIA MARIA- CLASA A VIII-A B

NIȚU LAURA- CLASA A III-A B
PROTEJAȚI NATURA!
Știați că aerul este dat de plante? Fără ele nu am putea trăi.
În pădure când te duci nu faci grătar? Eu îți zic să iei crenguțe uscate
pentru a face foc, iar ambalajele să le arunci în punga de gunoi. Dacă nu
rupi copacii natura se va simți mai bine. Medicamentul cel mai potrivit
pentru natură este curățenia.
Exista și biciclete! Mașinile le poți folosi doar iarna când e prea frig.
Tu crezi că există doar televizorul și calculatorul? Ei bine, mai gândeștete! Afară, când e cald, ai putea da o mână de ajutor grădinii.
În loc să rupi florile, plantează-le! Așa grădina va mirosi frumos.
Și caietele sunt făcute din plante. Nu le rupe! Scrie mic și frumos
pentru a salva copaci.
Salvează natura! Protejeaz-o!

DIACONU EMA STEFANIA- CLASA A VIII-A B

SPACH DARIA ȘTEFANIA- CȘASA A VIII-A A

