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PĂCĂLICI 

Până astăzi dăinuiește după cum o să vedeți, 

Neamul hâtru-al lui Păcală, neam de oameni șugubeți. 

Voioșia-i moștenită din strămoși și din bunici, 

Cei din neamul lui Păcală când sunt mici sunt Păcălici. 

Pân-acum s-au scris o mie de isprăvi pe seama lor, 

Dar de tot ce fac ei astăzi am aflat mai rărișor. 

Într-un sat din munți trăieste Păcăloi, coțcar bătrân, 

Cu mustăți încărunțite și-o lulea păstrată-n sân. 

Iar feciorul său, Păcală, un voinc între voinici, 

Însurat cu Păcălina are-un fiu, e Păcălici. 

Păcălici, de două șchioape, băiețel cu ochii vii, 

Ca argintul viu se pierde tot râzând printre copii. 

Nasul lui cât o alună, ochi micuți ca la gândac, 

Însă are-o pălărie cu o pană de gânsac. 

Și sub pălăria asta, ține glume, fel de fel.... 

Vă voi povesti acuma tot ce știu eu despre el.  

(Roșu Geanina, cls. a IV-a A, 

institutor Rocsana Dobre) 

 

CĂLĂTOR PRIN EUROPA 

Un călător neobosit, 

Prin Europa a pornit. 

C-ar fi zis, nu mai știu cine, 

Că e minunat și bine, 

Să vezi țară după țară 

Fie iarnă, fie vară. 

S-a gândit c-ar vrea să știe, 

Despre țări, lucruri o mie 

Fiindcă-ntinsul strălucește 

Dorința ce nu pălește 

Oricât drumul-ar fi de greu, 

El se simte tot mereu, 

Curios și curajos. 

În drumul său lung și frumos! 

(Perneș Irina, cls a III-a A,  

prof. pt. înv. primar Theodora Michel) 

. 
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SA GANDIM POZITIV!!! 

 

TREBUIE=ar fi de dorit….. 

LENES= poate face mai mult 

ICAPABIL= nu isi foloseste toate capacitatile 

INDISCIPLINAT= ii deranjeaza pe altii 

INDIVIDUALIST= sa invete sa coopereze cu altii 

LIPSIT DE INTELIGENTA= lucreaza la nivelul sau 

MEDIOCRU= poate face mai bine daca este ajutat 

ABSENTEAZA NEMOTIVAT= lipseste fara permisiune 

DUBIOS= incert 

REZULTATE SLABE= sub posibilitatile sale 

 

 

 
 

 După o examenele sfârșitului de cls. a VIII-a și o vacanță binemeritată, iată că revista 

noastră își reia activitatea.  

 Un prim anunț fericit este acela că „Redacția de...Pici”, în urma participării la concursul 

de reviste, a fost recompensată la nivelul municipiului cu mențiune.  

 Ne bucurăm de acest lucru și vom încerca să fim și mai buni pe viitor. 

 După vacanță vă ținem la curent cu noi informații la rubrica „Doriți să aflați?”. 

Mai este cincea lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni 

gregoriene cu o durată de 31 de zile. 

Numele lunii mai (latină: Maius) vine de la denumirea majores dată de Romulus 

senatorilor romani. 

Grecii numeau luna mai, Thargelion. În România, luna mai, popular, se numește 

Florar. Pe ogoare, în livezi, grădini și podgorii activitatea este în toi, iar turmele de oi, cirezile 

de vite și prisăcile dau randament maxim.  

În nici un an nici o altă lună nu începe cu aceeași zi a săptămânii ca luna mai. 

 
Iunie este a șasea lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele patru luni 

gregoriene cu o durată de 30 de zile. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_Gregorian
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Numele lunii iunie (latină: Iunius) vine de la zeița Iuno, soția lui Jupiter și protectoarea 

femeilor măritate. 

Grecii numeau luna iunie Skirophorion. În România, luna iunie, popular, se numește 

Cireșar. Pe data de 22 iunie este solstițiu de vară, marcând ziua cea mai lungă a anului. 

Pe 21 iunie crepusculul capătă durata maximă din întreg anul, pentru locuitorii nordici 

amurgul prelungindu-se și devenind chiar binecunoscuta “noapte albă“. 

Este cea mai lungă zi din an pentru locuitorii din emisfera nordică. Evenimentul a 

suscitat interesul tuturor popoarelor antice şi a fost marcat prin tradiţii, obiceiuri şi practici 

magice. Soarele ajunge azi în punctul cel mai nordic al drumului său aparent pe bolta cerească. 

Denumirea de solstiţiu provine din latină şi înseamnă “soarele oprit“. Solstiţiul de vară 

a fost prilej de sărbători, tradiţii şi obiceiuri în toată lumea. Tradiţia si superstiţiile au rădăcini 

străvechi, pentru că cea mai lungă zi a anului a fost considerată punct de balanţă, de răscruce, 

de schimbare a anului, o zi înscrisă sub semnul focului care este simbolul soarelui. 

Eveniment marcat în fiecare an în data de 21 iunie, solstiţiul de vară se spune că este 

favorabil unor magii puternice. Energia solstiţiului de vară este considerată a fi o energie a 

pasiunii, a vitalităţii, a creativităţii şi a belşugului. Mii de oameni întâmpină cea mai lungă zi a 

anului la complexul megalitic de la Stonehenge. Solstiţiul de vară atrage în fiecare an o 

mulţime colorată, care vrea să retrăiască experienţele anticilor. 

În ţările europene , după convertirea la creştinism, s-a înrădăcinat tradiţia sărbătoririi 

zilei Sfântului Ioan Botezatorul în ziua de 24 iunie. Dacă alţi sfinţi sunt celebraţi în ziua morţii 

lor, Ioan Botezătorul este omagiat în ziua naşterii lui. Această sărbătorire este fixată la câteva 

zile după solstiţiul de vară, la fel cum Crăciunul a fost stabilit la câteva zile dupa solstiţiul de 

iarnă. Se spune că aşa cum Ioan l-a precedat pe Isus, la fel solstiţiul de vară îl anunţă pe cel de 

iarnă. 

La români, solstiţiul de vară este apropiat şi legat de sărbătoarea Sânzienelor. 

În astronomie, se numesc solstiții cele două momente din an când planul determinat de centrul 

Soarelui și de axa de rotație a Pămîntului este perpendicular pe planul orbitei Pământului. În 

cele două momente ale anului unghiul făcut de razele soarelui cu orizontul la amiază este cel 

mai mare (vara) sau cel mai mic (iarna) din an. Variația acestui unghi în cursul anului se 

explică prin aceea că axa de rotație a Pămîntului nu este perpendiculară pe orbita lui. 

În jurul datei de 21 sau 22 iunie în emisfera nordică are loc solstițiul de vară; în 

preajma acestei date, la trecerea meridianului, soarele se ridică deasupra orizontului la unghiul 

maxim, iar intervalul diurn are durata maximă. Simultan, în emisfera sudică are loc solstițiul 

de iarnă, când înălțimea soarelui deasupra orizontului și intervalul diurn sunt minime (la sud 

de cercul polar de sud soarele nu răsare și se află la unghiul maxim sub orizont). 

În jurul datei de 21 sau 22 decembrie se petrece fenomenul opus: are loc solstițiul de 

iarnă în emisfera nordică și solstițiul de vară în emisfera sudică. Din punctul de vedere al 

zonelor ecuatoriale, solstițiile nu pot fi numite nici „de vară” nici „de iarnă”. Atunci când în 

emisfera nordică are loc solstițiul de vară, mișcarea aparentă a soarelui văzut de pe ecuator are 

traiectoria cea mai nordică și, simetric, când are loc solstițiul de vară în emisfera sudică 

traiectoria soarelui atinge extrema sudică. 

Denumirea de solstițiu provine din latinescul solstitium, format din sol (soare) și 

stitium, de la verbul sistere (a se opri, a rămâne constant; v. a sista). Spre deosebire de celelalte 

zile din an, când unghiul făcut de soare cu orizontul la trecerea meridianului se schimbă 

semnificativ de la o zi la alta, la solstiții acest unghi devine staționar, din cauza inversării 

sensului său de variație. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iuno_%28mitologie%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28zeu%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grecii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cire%C8%99ar
http://ro.wikipedia.org/wiki/22_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Var%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/An
http://ro.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://ro.wikipedia.org/wiki/An
http://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Axa
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Orbit%C4%83_%28astronomie%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/21_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/22_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cerc_polar
http://ro.wikipedia.org/wiki/21_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/22_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ecuator
http://ro.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%83
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Iulie este a șaptea lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni 

gregoriene cu o durată de 31 de zile. 

Numele lunii iulie vine de la Iulius Cezar care s-a născut în această lună. Înainte, luna 

iulie se numea în latină Quintilis pentru că era a cincea lună în calendarul roman, calendar care 

începea cu luna martie. Grecii numeau luna iulie Hekatombaion. În România, luna iulie, 

popular, se numește Cuptor. 

Iulie începe în aceeași zi a săptămânii ca și Aprilie în fiecare an și ca Ianuarie în anii 

bisecți. 

August este a opta lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni 

gregoriene cu o durată de 31 de zile. 

Numele lunii august vine de la numele primului împărat roman, Cezar August. Luna are 

31 de zile, pentru că Cezar August a dorit ca luna august să aibă tot atâtea zile câte are luna lui 

Iulius Cezar, luna iulie. Înainte, luna august se numea în latină Sextilis pentru că era a șasea 

lună în calendarul roman, calendar care începea cu luna martie. Grecii numeau luna august 

Metageitnion. În România, luna august, popular, are mai multe denumiri zonale: Augustru, 

Măselar, Gustar, Secerar. 

August începe în aceeași zi a săptămânii ca și Februarie în anii bisecți.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_Gregorian
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iulius_Cezar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Martie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cuptor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ianuarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_Gregorian
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%AEmp%C4%83ra%C8%9Bilor_romani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cezar_August
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cezar_August
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iulius_Cezar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iulie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Martie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Augustru
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83selar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gustar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secerar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Februarie
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 Vizionarea filmului documentar “STAȚIA SPAȚIALĂ” a fost un 

pilej de relaxare si de a ne simți și noi cosmonauți! 

 

STAȚIA SPAȚIALĂ 

 
ANA                               LUCA                              IRINA 

 
ALBERTO                           ÎN COSMOS                               TEONA 

 
RALUCA                                      TEO                                   ANDREEA 
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ANDREI (a II-a)                  SANZIANA                   CRISTI (a II-a)                            

 

  
ROBERT                             ADRIANA                           DRAGOS 

 

 

 

EUROPA, CASA NOASTRA! 
 Această activitate, la care au participat elevii școlii noastre, s-a dovedit a fi 

un izvor de informații interesante. În imagini, elevii clasei a VII-a A, coordonați 

de doamna dirigintă Mariana Marin, ne arată cunoștințele lor despre Europa. 
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La AFI-Cotroceni, câțiva dintre elevii clasei a III-a A au fost 

premiați pentru participarea la concursul „De ce să nu o trimit pe mama 

pe Marte” 

 
AFI – COTROCENI                

Revista „Redacția de …Pici” a fost recompensată cu mențiune la 

concursul de reviste școlare, etapa pe municipiu. 

 

 
REVISTA NOASTRA 

 
SIMPOZIONUL Casei Corpului Didactic din Bucuresti a fost un alt 

eveniment la care au participat elevi și cadre didactice din Școala 152 „Uruguay”. 

Posterul Cătălinei Călin din cls. a VII-a A a fost unul din „fericiții” câștigători. 
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SĂPTĂMÂNA LECTURII 

Activitatea desfășurată de elevii din ciclul primar și„bobocei” din 

gradinițe s-a dovedit un interesant schimb de experiențe. 

 

  

  
 

 

 

 

 
LA CIRC 
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DESENE PE ASFALT 

 
 

În vizită la aerodromul de la Strejnic…. Ce minunat este să fii aviator!!! 

  
 

 

Ne-am simțit grozav! 
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Tabără la Costinești….. Ne-am bronzat, ne-am distrat, am învățat să 

ne descurcăm fără mama și tata! 
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Rezolvați următoarea provocare matematică și descrieți cum ați ajuns la rezultat. 

Adriana: “ - Bunico, vii cu mine la cumpărături? Aș dori să cumpar ceva pentru 

învățătoarea mea.” 

Bunica: ” – Doamna ta învățătoatre s-ar bucura mai mult daca i-ai oferi un cadou 

din suflet, o felicitare sau o prăjiturică pregătită de tine!” 

Adriana: “ – Cum aș putea oferi ceva și de la magazin și din suflet? Am 3 lei.” 

Bunica: “ – Iată cum: cumpără de la piață câteva mărgele. Vei găsi trei tipuri:  

1. Albastre, hexagonale care costă 25 bani; 

2. Mov, ovale care costă 10 bani; 

3. Roz, rotunde care costă 5 bani. 

Cum crezi că și-ar dori doamna învățătoare colierul?” 

Adriana: “ – Uite așa:  

- în primul rând doresc să cheltuiesc toți banii pentru că o iubesc mult; 

- apoi, știu că și-ar dori un model care se repetă de mai multe ori; 

- colierul trebuie să înceapa și să se termine cu o mărgea roz – culorea mea 

preferată; 

- doresc să folosesc mai multe mărgele mov – culoarea preferată a doamnei mele 

învățătoare; 

- doresc să folosesec toate cele trei tipuri de mărgele.” 

 

Oare cum arată colierul Adrianei? A putut să-l înșire așa cum și l-a dorit? 

 

 

 

 

 

-REDACȚIA DE.......„PICI”- 


