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Cristiana Schmaler,

un zmeu a furat-

-

A

cadre didactice este participarea elevilor la

palatul
-

aceste ore, din diverse motive. Comparativ cu

cald i s-

-

fapt s-

-au
-

Severin.

vreme.

-

-

-a
-se sub tot felul de forme.
% din
au un program sportiv organizat.

a

III-

cercuri sportive
.

Andreea GAVRILESCU, cls. a VII-a A
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Prof. CRISTIANA SCHMALER
S-

revistei) sunt dintre cele mai bune. Astfel, la

2) -

Pecoli Rebeca (cls. a VIII(cls. a VIII-a D).

A practicat
s port uri:

Eleva Krucso Adina (cls. a VI-a D) a

mai multe
a tle ti s m,
-lea pe

Prof. COSMIN BUDA

-a B) a ocupat
locul al II-lea.
La faza pe municipiu, echipa de handbal
-IV)
s-a situat pe primul loc la faza pe municipiu.
De asemenea, un rezultat notabil a fost
locul al II-

S-

SRe i a.

- specializare handbal. A
.
la

-Severin.

cros (1974).

A absolvit Facultatea de
-

Din anul 1990 m-am ocupat de

-

-am
fete supraponderale din
pentru
am iubit sportul, am
iubit

Facultatea de Educa

i Sport din
i coli

din Re i a.

lucruri frumoase cu ei.
exemplul
personal dat acestora
copiilor.

-zise,
Prof. Cristiana Schmaler

a III-

-

trateze cu mare interes!
prin adoptarea unui regim alimentar normal. Se

-

Prof. Cristiana Schmaler la schi
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inst. VIOLETA GROZA
multe altele se pot spune despre inst. VIOLETA GROZA. Ce
Violeta Groza

-

prelua ultima serie de elevi.

-

Maria Avram: De ce v-

-

-istorie.

Violeta Groza

-

Maria Avram: Ce v-a atras la meseria de profesor?
:
-

acesta inocent mVioleta Groza
mea de suflet.

-am bucurat foarte mult de aprecierile elevilor care seu nu vedeam un ajutor pentru copiii lor.

Violeta Groza
-

-

-am
-a
-a

Violeta Groza
multe de la ei.

Maria Avram:
-

-

-

-

-a

Violeta Groza: Mi-

Mide respect. Nu mi-

- un exemplu
-

-

Violeta Groza
-

-o deloc. Mai am o specializare -

- dar

-a
-

-

Violeta Groza

:

se îndrepte spre o astfel de meserie. Nu oricine poate

-a B
cls. a VIII-a B
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FILE DE ISTORIE

-a
din clasa a III-

claselor a III-

-VIII Nr.

-

pe versuri eminesciene
medalion literar.

cuprinse

într-un

-

s-au bucurat de întâlnirea cu directorul Bibliote-

- srea Principatelor Române. Activitatea s-a numit
III-

-

-VIII

-

-au prezentat, iar coordonatorii programului au primit din
Mai multe clase ale ciclului gimnazial au
participat la o activitate de omagiere a poetului
sprijinul cadrelor didactice Andreea Peica, Giulvezan

-un moment intitulat

-

III-

-

III-

ne-

La Biblioteca

Activitatea s-

-a A

-9-

Vizita s-

-a
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BALUL INIMIOARELOR
Organizatorii balului au fost elevii clasei a VIII-a B, am
spateau primit diplome. S-au distins trei perechi:

PREMIUL I -

-a B

concursului.

Diriginte, prof. Flavia CIRCU

premiul al IIImai serios mod. S-

PREMIUL I
ANDREEA GAVRILESCU

Rezultate foarte bune la LUMINAMATH
-

-

cls. a VI-a D

-

clasele V-

al IIlocul al III-lea, cu 79,5, respectiv 74 puncte.
necls. a IV-a A

- 11 -
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-o
14 ani?
-

Diriginte,

insuficiente, vocabularul limbii

ALTE REZULTATE
La

-a B a

, cele mai bune

-a. Mi-a
-am descoperit pe parcursul
Este un copil foarte inteligent, cu aptitudini

vom prezenta la cea de-a doua reuniune
de proiect din Portugalia, 28 martie - 4

Oana (cls. a VVIIII-lea.
doar

-se pe locul al

. S-au calificat pentru faza

Darian (cls. a V-a B), Avram Andreea,

-

-a D), Ilinoiu Flavius (cls. a V-a A), Avram

reale.

-a

III-

-a

-

locul al II-a, locul I la Concursul
-a,
-

europene.
-o
dezbatere la care a participat Parlamentul
Elevilor,

B). Le dorim SUCCES!

Gavrilescu Andreea (cls. a
VII-a A) faza

-au
Andreea
Gavrilescu

Stoica Claudiu (cls. a VI-a D) -

al II-

dezbatere. Parlamentul Elevilor a punctat,
-au pus

lumii, i-

anumite aspecte organizatorice la nivelul

s-au calificat trei echipaje:
Gavrilescu Andreea (cls. a VII-a A);
(cls. a VIII-a C);
Purcel Alexandra (cls. a VIIIAna-Maria (cls. a VIII-a B).

rezolvarea diverselor probleme. A avut loc

-a B
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celelalte cadre didactice din echipa de
proiect: prof. Cristiana Schmaler, inst.
- 14 -

Karla KOVACS, cls. a VIII-a A
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a II-

-

FAC KARATE DIN PASIUNE
-a B

-

Casian TOADER, cls. a III-a B

cu cls. I-Severin,
-

-Severin
-a a Simpozionului

La turneu au participat echipele de

care a
Vineri, 18 februarie 2011, a avut loc o
-

sesiune
-

-

cel mai bun portar
Proiectele sportive,
Amy Glogovicean, cls.
a Vpe Muntele Mic; Alexandru RaulIVToate materialele
-un portofoliu denumit

bune,

meciuri.
Echipele de handbal concurente la

-

moment dat s-a apropiat de noi un domn. Am
L-

-au sprijinit. În

prietenos.

În acest moment am 14 medalii de aur,

-lea la un
-au scurs pe

din optimile Cupei Cupelor dintre UCM Re-

turneul a avut loc în sala de sport a

Miment. La finalul primei ore de antrenament
mi-am descoperit pasiunea din
întâmplare.

în ierarhia centurilor. Sportul acesta este unul

VIII-

-un turneu
denumit Cupa

pasiune.
Pasiunea mea pentru karate a început la
vârsta de 5 ani, când antrenorul meu actual,

pe Muntele Semenic, dorindu-se, prin aceasta,

-Severin,
Liceului

WORLD KARATE CUP. Mi-l urmez pe maestrul japonez NAMIKI
TOSHIAKI.
Sala de antrenamente este locul în care
Karate este un sport în
pul.

dintr-un proiect de parteneriat bilateral derulat
Serbia.
-

Maria Avram
vorbind despre
proiectul
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DANSUL, UN HOBBY PENTRU
-a B

este un matematician, informatician, scriitor,
OZN

de copac, de unde pornesc mai multe ramuri,

condus din 1968 mari proiecte de informatizare, a predat cursuri de

-se de obiecte;
astfel de sporturi sunt fotbalul, rugbyul,
handbalul, fotbalul american, baschetul,
-

Costumele dansatorilor sunt elegante,

-a), pentru a-i

Nici machiajul dansatorilor nu este de uitat,
fetele folosind toate culorile de fard, gene false,

Maria Avram:
fost propriu-

-

-se mai mult sau mai

-

-

Maria Avram:
-

-

pentru renumite brand-uri. Unele costume sunt
Maria Avram:
Primele patru clase le-am apropiat de unul din
-a

-

-l evoc în carte. Din clasa a V-a mliceul. Pe vremea aceea, gimnaziul avea 7 clase, liceul 10, drept pentru care, la 16 ani, am terminat
liceul cu bacalaureatul dat, iar la 21 de ani am devenit profesor. Unii colegi de-

-

deveni tot mai bun.
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Maria Avram:
-am
pierdut la vârsta de 51 de ani, în America. Când eram mici, el
inclusiv pe benzi desenate. Aveam caiete întregi si mai am o
parte din ele. Erau benzi desenate cu aventurile noastre presupuse în diverse locuri. Trei sferturi din aceste aventuri sunt extra-

este o carte
Emily Bronte
În carte este vorba de dragostea dintre doi

Cei trei muschetari a fost publicat în
revista
iulie 1844. Este un roman de Alexandre Dului d'Artagnan

afla în el. Gândindu-

deveni un muschetar al
-

timp în care Catherine
prietenul lui Heathcliff - Edgar. În tot acest

-

titulatmea. În timp ce scriam cartea, mi sajutor sau chiar OZN-

-

-urile ar putea fi

Athos, Porthos
Aramis. Romanul este adesea citat cu ortografia gre"
Cei trei
muschetari
ven-

Heathcliff stând cu ea în
ultimele ei clipe. Cartea
deoarece Heathcliff înepersoanei iubite, ajungând
-se

mente spectaculoase, peri-

împlinit în

dragoste.
Cartea junglei (1894) este o culegere de povestiri scrise de renumitul
autor Rudyard Kipling
Vermont. Toate povestirile
fost civilizate foarte tare. Eu mereu mi-

-

-un

Mowgli, crescut de
. Probabil, cele mai cunoscute dintre celelalte sunt
"Rikki-Tikki-Tavi", povestea unei viteze manguste
.

Fram, ursul polar

Maria Avram, Karla Kovacs, Claudia

Claudia SAVIN, cls. a VIII-a B
-a B
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Helmuth Krubl:

În data de 8 februarie 2011, în amfiteatrul
vitatea
. Elevii claselor a V-

Helmuth Krubl:
Helmuth Krubl:
dat-

-Severinului mi-a
Cupa

Acesta le-a

Prof. Gheorghe Bolo-

Helmuth Krubl:

-un interviu reali-

Helmuth Krubl

-au organizat ei într-

- un punct minus al nostru -

Helmuth Krubl:
-

-ne despre acest lucru.

-i apropia de

munte, de deal, de aer curat, de anaturii.
Helmuth Krubl:

Helmuth Krubl:
este variabil, în general cam 75-

Helmuth Krubl:

Helmuth Krubl:
450copii.

Helmuth Krubl:

Gheorghe Bologa pe
Semenic

www.prietenii muntilor.ro),
vorbind elevilor

cls. a VII-a A
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-ar putea caracteriza, pe scurt, ce s-

-20 februarie 2011, pe

-

-un tratat comercial de pe
-

Bahlui, un afluent al Jijiei
Prut.
Biserica "Sf. Nicolae Domnesc"
Trei Ierarhi

cel Mare

eveniment, ne-a confirmat acest lucru.

-

Teiul lui Eminescu Parcul Copou

-am
Palatul Culturii

-a B

Amy GLOGOVICEAN, cls. a V-a B

- 23 -

- 24 -

februarie 2011

februarie 2011

efecte benefice asupra organismului uman.

crea ie este un dar al lui Dumnezeu pentru
noi, oamenii. De aceea, omul a fost creat în

1. Merele:
2. Perele

-

create pentru a-l primi pe cel ce era

Aproape 80% din fibrele
-le mai
eficiente în reducerea nivelului colesterolului. Perele contribuie de asemenea la prevenirea
HPV-ului,
accidentului vascu-

reduc colesterolul. Restul
de 20% sunt fibre nesolubile despre care se crede
gene. În plus, merele con-

abuzuri este în primul rând omul, pentru

nezeu

le-

este creatorul ei. El nu este decât adminis-

portant în normalizarea presiunii arteriale.

-a per-a mai recunos-se îm-

a reduce febra.

3. Dovlecii

potriva lui, pedepsindu-

boli cardiocord.

plante, toate sunt efecte ale comportamen-

4. Afinele

- i ie,
pedepsirea celor nedrep i i se domole te
spre facerea de bine a celor care se încred
. Sol. 16, 4)

calorii. Ele reduc
riscul de cancer, in-

asupra naturii, exploatând mediul natural în
-

distrugere a ei.
Datoria Bisericii este aceea de a-l
-l face
în exteriorul lui, ci parte din el, având datoria de a o proteja, de a o îngriji, atât pen-

5. Nucile sunt sunt foarte bogate în potasiu,

trugerea sistemelor naturale de regenerare.
solut al naturii, pentru
ei. El nu este decât ad-

vascular cerebral.

Maria AVRAM, cls. a VIII-a B

Alexandra IENEA, cls. A VII-a D

distrugere a ei.
- 25 -
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-

Emil Florescu

care a predat la

felicit.

p

-

realizare a ei era interesant. De exemplu, copiii
-

Gazetar,

redactor-

consemnarea evenimentului. A doua categorie

. Este director al
.

Presa anilor 1990
Anul 1990 a fost un an cumplit. Presa s-a

Avantajele muncii de zarist
-

-a semnat cineva
care are un condei deosebit, un viitor scriitor.

-

pe internet. Asemenea reviste nu folosesc
Festivalul Corurilor de Copii de la Marga.
Profesorul Jompan s-

Atitudini de ziarist...
-au nici o curiozitate.

90.
va face istorie .
care s-

Eu m-

l-a mai

-back la ceea ce
1868, cu trupa Pascaly, era un necunoscut. Nu
era poetul Mihai Eminescu pe care-

-au schimbat
ziar, m-

chestiuni generale. Mai departe depinde de

orice

cadrul ei erau mai multe subrubrici: una
-

pe noi prin ce avem mai bun, mai frumos.

- 27 -
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Bonjour,bonjour !
Que je suis content de vous revoir !
Aujourd`hui c`est moi,Fé
D`autres choses intéressantes se dérouleront sous vos
yeux. Suivez-

LA FRANCE

Voisins, Relief, Cours d`eau

Les pays voisins de la France sont:
à l`est la Belgique,le Luxembourg, l`Allemagne,la Suisse et l`Italie ;
au sud
;
l`Océan Atlantique et
au nord- la Manche et la Mer du Nord (le Pas de Calais).

Le relief
Cette grande variété provient de la diversité du
milieu naturel. Au centre du pays se trouve le
Massif Central
dent à l`est: les Vosges, le Jura, les Alpes (le
Mont Blanc 4810m); au sud, les Pyrérénées.
On distingue aussi des plaines, des plateaux,
des landes, des coteaux viticoles.

Ciule Bogdan. In the end, two of them were among the winners:
- 2nd place and Gavrilescu
Andreea - 4th place. Here are two essays of the two winning girls and, very important, we congratulate all
the participants!

Little Pixie in the Forest, by Andreea Gavrilescu

Last year I was at my grandparents in the country. It
was a fine weather, the wind was blowing softly, so I went for
a walk in the woods.
While I was going through the forest, I saw a twinkling
light somewhere far away, before my eyes. At the same time, I
heard a strange melody, but it sounded so wonderful. That
melody reminded me of my childhood and I suddenly felt
thrilled. I also heard a whisper that was saying:

anything, so I shouted:
All of a sudden, a bright light blinded me. For a
moment, I saw nothing. Then, a marvellous face appeared in
front of my eyes. There was the fairy of all dreams, who made
my wishes come true when I was a child! I was so happy to see
her again:

The events prior the duel day were flashing
before his eyes when he saw the tall,
imposing man wearing a coat and a hat. He
was carrying a suitcase in which the two
-

I got scared and screamed, but that voice seemed so
familiar to me. I had the feeling that I had met that person

shivering more and more. The nearby clock
stroke five. The strokes banged deep into my

Mont Blanc

When she stopped talking, my eyes were fixed on her.
After a minute of silence, I asked:

Les cours d`eau les plus importants sont :

Sena

THE DUEL,

Two more long hours till his appointment.
My friend was shivering, both because of
the characteristic cold of a snowy December
afternoon, and of the fear wrapping him. The
pale sunrays reflected by the ice-covered
trees were blinding him. He was
overwhelmed by his feelings. He had never
handled a gun before and yet, involved in a
dispute with an acquaintance, he needs to
use it in an illegal action: the duel. Although
it was forbidden many years ago, it was still
used as a form of revenge.

la Seine , qui a une longueur de 776
km, traverse le Bassin Parisien (Paris,Rouen)
et se jette dans la Manche.
la Loire est le plus long fleuve français (1012 km) ;elle descend du Massif Central, traverse le Bassin Parisien (Tours, Orléans) et se jette dans l`Atlantique.
le Rhône traverse la France du nord au
sud,en arrosant les villes de Lyon et
d`Avignon; il a une longueur de 812 km et se
jette dans la Méditerranée.
le Rhin sort des montagnes suisses et il
a une longueur de 1300 km.
la Garonne prend sa source en Espagne, elle a 575 km et se jette dans l`Atlantique;
les villes les plus importantes baignées par ce fleuve sont Toulouse et Bordeaux.
Réalisation: Bogdan CIULE, VIIe A
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said with tears in her eyes.

The bullet tore the air, echoing in the white
The imposing man was lying down. The
warm blood was staining the immaculate
snow. My friend approached him only to
realize that he had killed him. He threw
away the gun and ran haunted for ever with
Rave ns were flying
overhead in a strange,
frightening dance.

started to cry and flew up and up, until I saw just a shiny dot in
the sky.
I immediately started to cry, too. I looked up at the sky
and I saw that the clouds were crying with me. I sat near an old
tree and closed my eyes. When I opened them, the forest was
just a sad dark room. Scared, I closed my eyes again and
shivered In a few minutes, I realized that I was home and all
this story was a wonderful dream.
Andreea Gavrilescu is a student in 7th grade A. She likes to
draw, to read and to swim. She is one of the best students in
our school. She is a very good colleague and so generous:
helps you any time you need. Her favourite school subjects are:
Romanian, English and Art. She is certainly intelligent and
hard-working. She likes to laugh. That
Ciule Bogdan, her colleague

- 30 -

is a student
in 8th grade B. She likes reading and
painting. She also listens to classic music
and knows a lot of things about famous
musicians. She hopes she will become an
engineer and she is already preparing for
that. She is very profound in everything she
says or does, you can always rely on her.
Iancu Viviana, her colleague

februarie 2011
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BUNDESLAND NIEDERSACHSEN
NIEDERSACHSEN ist ein Land im Nordwesten der Bundesrepublik Deutschland.
Flächenmäßig ist es nach Bayern das zweitgrößte deutsche Land. Landeshauptstadt ist
Hannover.
PHAENO WOLFSBURG ist ein
Wissenschaftsmuseum oder ein Science Center
in Wolfsburg. Es gibt hier über 300 interaktive
Experimentier- Stationen. Leitthemen sind:
,,Leben, Licht und Sehen, Bewegung, Wind und
Wetter, Mikro und Makro, Energie, Materie,

DE R
DI NO P AR K
I N
MÜNCHEHAGEN ist eine beliebte
Touristenattraktion. Hier kann man 220
Dinosaurier in Originalgröße bestaunen. Der
Park ist das größte Dinosaurier Freilichtmuseum weltweit.

ausprobieren.

VW Die Autostadt in WolfsburgVOLKSWAGENSTADT- ist ein einmaliges
automobiles Erlebnis- und Kompetenzzentrum,
in dem Besucher nicht nur alles rund um das
Thema Mobilität erfahren,
sondern auch informative Filme
sehen, rasante Fahrten in
S imu la to ren u nd ei ne
beeindruckende Architektur
erleben.

DER
WELTVOGELPARK
WALSRODE ist der größte Vogelpark der
Welt. Hier leben etwa 4000 Vögel aus über
Kontinenten und aus jeder
Welt. Der Park ist nicht nur
B e s uc h e r , s o n d e r n
Anzie hungspunkt für
Vogelforscher.

Klimazone der
ein Paradies für
e b en s o ei n
inte rnationale

WissenschaftBesucher- vizitatori
bestaunen- a admira
Freilichtmuseum- muzeu în aer liber
Maria AVRAM, cls. a VIII-a B
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consecinurban,

-au
- 2004 ) sunt considerate:
A) Munci periculoase:
Muncile care îi expun pe copii la riscuri
fizice, psihice sau sexuale;
-lui Ene, profesor
-a

restrânse;
Ce este munca copiilor

-

teriale sau instrumente periculoase sau care

-

-un mediu

puternic

ta lor. Criteriile care stabilesc care dintre ac-

-

sebit de dificile, spre exemplu, pe parcursul

mi-

Munca
pericol respectarea drepturilor lor.
Studiile efectuate în întreaga lume au
tora. Copiii care

-un mod
nejustificat la sediul patronului.
B) Cele mai grave forme ale muncii copiilor:
Toate formele de sclavie sau practicile si-

muncesc sunt adesea
obligatorie, inclusiv recrutarea copiilor în
vederea folosirii lor în conflictele armate;
Utilizarea, recrutarea sau oferirea unui co-

pedepse. Ce
mai eram!
care-

nale pertinente;
Muncile care prin natura lor sau prin condicopilului.

-a B

-a B

- 33 -
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DRAGOBETELE
-se, cel mai adesea, pe 24
februarie sau, uneori, în primele zile ale lui

cele mai bune haine, se întâlneau în centrul

adunau lemne pentru foc, iar fetele culegeau
care le foloseau apoi la descântecele de

teritoriul continentului nostru este

-

de o

-

numeroase beneficii, cum ar fi libertatea de
inconfunabile care amintesc tuturor de unitatea
ajutor al U.E. este cel economic. Pentru a
,

-se
boli tot anul.

nivelul Uniunii Europene.

Dragobete, în anul acela tinerii nu se vor putea
un reprezentant al sexului opus, va avea un an lipsit
de dragoste.

econimic prin metode eficiente propuse de

-a D

Cristi PREDA, cls. a VIII-a B
Centrul istoric Bruxelles
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De i
pu
contemporani, Muntele Sanqingshan, situat la
nord-vest de Shangrao City din provincia
-

taoismul era la apogeu.
Frumuse ea locurilor este de neimaginat.

a ta.

Mister nobody

Dorian Gray

Sosit în Londra, naivul Dorian Gray este
ademenit de carismaticul aristocrat Henry
Wotton într-

Nemo
-un
film science-fiction. Forma iuni uria e de
imi uria
-se cu siluete
umane sau animale legendare.

anul 2092, în piscina unei case luxoase pe care

-o lume în care nimeni altcineva nu mai moare. Aflat în spital pe
patul de moarte, sub efectul hipnozei, mintea

-ar
sc andalur i,

por tr etul

trecutul acestuia ce îl

ii Sanqing

sunt acoperi
realitatea de imagiPinii de pe Sanqingshan sunt la fel de
frumo
provincia Anhui, considera i a fi cei mai frumo i
din China. Mul i dintre copacii de pe munte sunt
mai vechi de 100 de ani. Miile de ani de
i ploaie au transformat
crestele mun ilor i trunchiurile copacilor,
-le forme unice.
Parcul Na ional Mun ii Sanqinshan din
China, cu o suprafa
-al
7patrimoniul UNESCO.

cauza faptelor lui reprobabile, Dorian Gray se îni,
iar fenomenele meteo fac ca norii, curcubeele
i cea
i pu inele
ii Sanqinshan au,
i taoi ti i-au ales drept
loc de medita ie
valoroase i mai apreciate destina ii turistice

grandioasa produc

-a B

Bob Marley
Printr( Noua Mile) în Saint Ann Parish din Jamaica sub numele de Nesta Robert Marley. Printre cele mai
cunoscute cântece reggae ale lui Marley sunt '"I Shot the Sheriff", "No Woman, No Cry", "Three Lit-mortem, este cel mai bine vândut
album reggae al tuturor timpurilor, cu mai mult de 12 milioane de exemplare.
În februarie 2008, regizorul Martin Scorsese
sa de a produce un film documentar despre Marley. Filmul a
fost programat pentru a fi lansat pe 6 februarie 2010, când Marley ar fi
împlinit 65 de ani. Recent, cu toate acestea, Scorsese a abandonat ideea
din cauza unor probleme de programare.
cauza bolii ce îl afectase. În cinstea artistului pe Hollywood Walk of
Fame sgenialitatea muzicii lui.
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februarie 2011

februarie 2011
PLED MIC
PUTRED DE
BOGAT

P

REST DE LA
CAFEA
ILIC DE

Z

PUN CAII PE

N
COLECTIV
COMPLET
EGAL CU
ZERO

-

N

Plec imediat, n-

C

HAINE
A COTI CU

ne dea rezultatul.

BUCURIA
COPIILOR

V

J

JOC DE
NOROC

D

INIMII

P

RELIEF JOS
VO
SUC DE

-

felul ca pe o albie de porci.

GLUME

PROBLEME DISTRACTIVE

- Gigel, spune-mi cel mai lung

- Am avut de 3 ori mai multe oi albe decat

ALBASTRE

FEMEIE

-

- Guma.
-

-

E

GLAS DE
OAIE

PROST
POLIGON
VISE
SOLDAT

A LUA LOC

SOARE-

DIN FIRE
DIN ZIAR !
SCURS

I
A DEVENI
MAI SEVER
PROASTELE
SATULUI

MIEZ DE

R

Gigel:
-

-a mai

GAZ DIN

ORIENTALI
PLIN OCHI

A SUNA
TELEFONUL

- Ionele, spune- mi, ce este
predicatul?
- V-

-au mai ramas 3 bomboane.
-Ce este un sinonim?
-

-

- Marinescule, tu nu scrii?
secretara.

-a B,

-l scriem.
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Bianca SEMENIUC, cls. a VII-a B
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CUM SE FACE MUZICA
din Banat, declarat monument natural.

elevii clasei a III-

-au adunat

-Severin, proiectul

Evenimentul s-

-ului
Prezentarea instrumentelor de suflat

-

De data aceasta am identificat mai multe
monumente istorice. Pornind de la autogara

SIMULARE DE INCENDIU

Podul Stavila este cel mai vechi pod
din anul 1930.

Casa Müller. Müller a fost unul din directorii

Aceste monumente fac parte din trecutul ReSemenic.

care li se cuvine.

OCOTzinoul German.

Pe Podul Stavila

ocrotitorul minerilor. De acolo ne-am îndreptat
une în anul 1771.

Ultimul furnal

monumente istorice:
1.
Palatul Cultural
2.
3.
Vila Koch
4.
Casa Neff
5.
6.
Casa Müller
7.
8.
Cazinoul German
9.
10. Ultimul furnal
11. Podul Stavila
12. Casa Friedmann
13.

CAEN 2011
- concurs organizat cu ocazia Zilei
CAER 2011
Festival-

-

Laura CONSTANTINESCU, cls. a III-a C
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