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VACANŢE ŞI CĂLĂTORII

În iulie 2011 am fost într-o tabără şcolară cu cazare la Durău.
Atât cât am stat acolo, cât şi pe drum la dus si la întors, am vizitat multe locuri si

am avut parte de multe activităţi interesante, plăcute şi distractive.
Am făcut multe împreună. Am vizitat Mausoleul eroilor de la Mărăşeşti,

Palatul Cnejilor, casele memoriale ale lui Ion Creangă şi Mihail Sadoveanu,

Am vizitat biserica  Durău, Mânăstirile Sihăstria, Secu,  Neamţu, Văratic,
Agapia. Vizitând staţiunea Borsec, nu numai că am gustat apă minerală proaspătă de la
izvor, dar  am  cules şi fragi!
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La vizita in rezervaţie am văzut porc mistreţ, căprioare, cerb Lopătar, barză cu
pui în cuibul ei şi zimbri, care nu se mai găsesc decât în 3 locuri în ţară.

Vizita la Cheile Bicazului, baraj, a inclus chiar o plimbare cu vaporaşul pe lac!
Am urcat şi pe munte la copacul singuratic şi pe Ceahlău, cât am putut de mult.

A fost foarte frumos la Cetatea Neamţului. Toată zona este foarte frumoasă,
încântătoare!

În fiecare seară am dansat la discotecă! Am întâlnit chiar şi un pirat, un vampir,
o pisică sălbatică roz, un fluture din poveşti, pe zâna florilor, un vrăjitor şi fel de fel de
alte personaje mascate. Unde? Cum unde?! La carrrnavaaaal!!! Totul s-a încheiat cu un
uriaş foc de tabără!

A fost foarte instructiv. Am fost pe urmele strămoşilor noştri şi a eroilor neamului
nostru, a unor scriitori cunoscuţi, într-o staţiune vestită pentru apele sale minerale, într-
o rezervaţie unde sunt şi animale pe cale de dispariţie, la mânăstiri frumoase şi
cunoscute pentru valoarea spirituală a celor care le păstoresc, ne-am mişcat mult în
natură într-o zonă cu peisaje minunate şi ne-am distrat împreună cât am putut de mult!

Au fost cele mai tari zile din vacanţă!!!
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Dragi colegi din şcoala noastră ,în scurta vacanţă de o saptămână elevii
clasei a-III-a A sub îndrumarea doamnei profesor pentru învățământ primar
Florenţa Ionescu ,au mers în excursie la Sâmbăta de Sus jud.Braşov.În câteva
rânduri vrem să vă povestim şi vouă cum a fost.

Traseul excursiei a început cu staţiunea montană Sinaia unde am vizitat
castelul Peleş şi Pelişor.

Am vizitat oraşul Brasov,Cetatea Făgăraşului,Mănăstirea Brâncoveanu,Izvorul
Părintelui Arsenie Boca şi Herghelia de cai de la Sâmbăta de Sus.
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Fiecare loc a fost pe placul nostru şi tot drumul  parcurs cu autocarul ne-au
însoţit privelişti minunate.Câmpiile întinse şi munţii plini de zăpadă se
desfăşurau pe ambele părţi ale drumului.Nuanţe arămii de toamnă se îmbinau cu
cele de verde pal şi albul zăpezii,formând parcă un tablou pictat de marele
nostru pictor Nicolae Tonitza.

Deliciul acestei excursii l-a reprezentat  herghelia de căluţi.Aici am
mângâiat caii ,am făcut poze cu ei şi chiar i-am hrănit cu fân.Sunt minunaţi….
Colega noastră Laura Mişicu a exprimat cel mai bine frumuseţea acestui loc
spunând că este” cea mai minunată zi!!…..”
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Castelul Peleş s-a construit între anii 1875 - 1915.Castelul are 164 de
încăperi. Încă de la înfiinţare castelul a avut lumină electrică şi încălzire
centrală, băi şi telefon. Castelul a fost construit în stil german de un arhitect
austriac. În toate încăperile mobila este din lemn de nuc iar oglinzile sunt
veneţiene.
Grupul nostru a vizitat numai parterul şi etajul unu.
Mie mi-a plăcut camera armelor şi biblioteca.

Sunt elev în clasa a III a şi am avut noroc să fac parte dintr-un colectiv
unit şi frumos.În ultima excursie făcută cu colegii şi doamna profesor pentru
învățământ primar Florenţa Ionescu la Sâmbăta de Sus, judetul Braşov,  am
realizat că în două zile poţi învăţa mai multe lucruri decât în multe ore petrecute
în şcoală.

Am stat în aer curat,am făcut mişcare, ne-am distrat şi am învăţat în cel
mai plăcut mod istorie,geografie,biologie,religie şi chiar  civică.

Toţi profesorii intră la clasă să ne înveţe,dar puţini ştiu să te facă să îţi
placă să înveţi.Noi avem acest noroc să învăţăm şi să ne bucurăm că suntem
împreună.

Ce bine ar fi ca măcar sufletul să rămână de copil mereu.
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Heading

Place your message here. For maximum impact, use two or three sentences.

TOAMNA

Toamna draga mea,
A venit iarăşi vremea

Să ne înnoim de şcoală
Să strângem fructe în poală,

Să ne bucurăm din plin
De zilele care vin.

Clopoţelul cel voios,
E din nou gălăgios
Şi cu pas grăbit,

Călcăm pe covorul ruginit.
Aer proaspăt respirăm
Şi cu drag noi alergăm.

In livadă la bunici
Ne aşteapt-un mic arici,

Să culegem în panere
Mere,nuci,gutui şi pere

Şi cămara cea uitată
E din nou îmbelşugată

Cu dulceaţă felurită
De toţi copiii-ndrăgită

PÎRÎŢU DANIELA ANA IOANA

În văzduh

În văzduh se vede
Un stol de păsărele

Negru ca cerul
Într-o noapte urâtă.

Îşi desfac aripile
Spre ţările calde
Şi ne lasă singuri
În cumplitul ger.

Aşteptăm cu drag
Să vină vara
Dar parcă

Nu se mai termină
Iarna ce-a venit.

ZAMFIRESCU CATINCA
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-este capitala Indoneziei. In
Jakarta se află și casa mea. Orașul  are 9607787 locuitori . Aici trăiesc

multe pisici.

Autor Faris Fadhlurrahman Laksono

Ini adalah Jakarta, tempat ini yang lebih besar
di Indonesia, Rumah saya di Jakarta, Di sana
banyak binatang kucing dan uler.

Di Jakarta pernah Tsunami di 2004, Semuah
rumah-rumah pada rusak di Jakarta.

Ini adalah Dunia Indonesia (Iată unde se află
Indonezia pe harta lumii)

În 2004, Jakarta a fost afectată de tsunami.
Iată ce a lăsat acesta în urmă…
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(Citate preluate din literatura de specialitate.)

Mustangul este calul sălbatic din
America de Nord, astăzi pe cale de
dispariţie, datorită restrângerii spaţiului
forestier şi mediului care trăia.

Era un animal ocrotit şi venerat de
indienii nord-americani (pieile roşii)
care aveau un cult aparte pentru acest
animal.

Lipiţanul este o rasă de cai,originară
din Lipica,Slovenia. Lipiţanii sunt
balerinii din lumea cailor şi pot fi
vazuţi în acţiune la Şcoala de călărie
spaniolă din Viena(Austria),şi la
Sâmbăta de Sus- jud.Brasov. Superbii
cai albi sunt faimoşi în toată lumea
pentru graţia cu care execută mişcări
complicate de dresaj.

Calul Clydesdale este un animal
foarte activ şi energetic. Nu este o
rasǎ facutǎ pentru acţiune, precum
rasa Hackney, dar trebuie să aibă şi
el parte de ceva acţiune. Folosirea
cuvantului "action" de către un
judecător într-un concurs cu cai
Clydesdale are cu totul altă
conotaţie ca şi pentru rasa
Hackney.



9

Ghicitori cai

Este un prieten bun,
El mă duce unde-i spun

Cu căpăstru şi cu şa,
Iarna-mi plimbă sania.

Mândru, înalt şi frumos,
La ochi este luminos;

Urechi are, coarne n-are
Şi te poartă în spinare.

Roşcat, negru sau bălan,
Cu potcoavă la picior,

Face-ntr-una tropa-trop
Şi aleargă la galop.

Are coamă şi nu-i leu,
Îl conduc unde vreau eu.

Pe spate îi sunt samar
Şi-l înham şi la docar.
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 cel mai batrân cal din lume, denumit “Batrânul Billy”, a trăit 62 de ani?
Cartea Recordurilor pastrează performanţa celui mai bătrân ponei cunoscut:
a trăit 56 de ani şi se numea Sugar Puff. De regulă, caii trăiesc aproximativ
25-26 de ani.

 în majoritatea competiţiilor destinate lor, vârsta cailor se calculează în
funcţie de nişte date prestabilite, şi nu în funcţie de vârsta lor reală? Astfel,
se consideră că un cal a îmbătrânit cu un an la fiecare 1 ianuarie (emisfera
nordică) sau 1 august (cea sudică), indiferent de data lor de naştere.
(Informatii preluate din literatura de specialitate).

“Nobleţea calului trebuie să inspire omului cel mai mare respect.”
Cheval Imperial

“În viitor, atât cailor cât şi călăriei,li se vor conferi roluri noi,adaptate
mediului şi stilului de viaţă spre care specia umană doreşte să se îndrepte:mai

ecologice şi mai suportabile.”
Bjarke Ring.

“Cei mai buni cai mor de multe ori în umbra unui grajd,fără ca talentul şi
frumuseţea lor să poată fi văzute…

Ei nechează dar nimeni nu ştie ce gândesc sau ce simt…
Adevărul e că nimeni nu cunoaşte cu adevărat caii…”

Hanzu (sec. VIII. i.e.n.)

“Nu trata calul ca pe un sclav,nici ca pe un duşman care trebuie înrobit,ci ca
pe un prieten.

Blândeţe ,înţelepciune,răbdare,iată toată arta călăriei!
Calul este prietenul omului prin însăşi natura lui”

Xenophon (sec.IV.i.e.n.)”
(Citate preluate din literatura de specialitate.)
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Los números:

 Completa los números que faltan según el modelo:

Hay ... dos...
coliflores. Hay ............  cerezas.

Hay .............helados. Hay ............. truchas.

Hay ............. tomate. Hay ............. nueces.

Hay ............. gambas. Hay ......... zanahorias.

Hay .........
albaricoques. Hay ............. tomates.

Hay .............yogures. Hay ............. tarros de
mermelada.
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Despre echitaţie:

1.În sensul larg, este sportul călăriei
2.În sensul restrâns al termenului - reprezintă modul cum se călăreşte corect
un cal de călărie. Echitaţia este prezentă în toate formele tradiţionale de
călărie precum stilul si echipamentul englezesc tradiţional (definit prin
sportul de societate - hunting cross şi prin clasele de prezentare - show de tip
hunter), prin stilul şi echipamentul clasic spaniol (doma clasică, doma
vaquera, alta escuela, garrocha, el rejoneador...), prin stilul şi echipamentul
arab de calărie şi să nu uităm de stilul şi echipamentul specific continentului
nord american, cunoscut mai degrabă ca stilul western (cowboy).

(Informatii preluate din Wikipendia).
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REVISTĂ REDACTATĂ DE ELEVII CLASEI A-III-A ÎNDRUMAŢI DE
DOAMNA PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

IONESCU FLORENŢA.
MULŢUMIM PĂRINŢILOR CARE AU SPRIJINIT FINANCIAR

APARIŢIA ACESTEI REVISTE.

ARTICOLE SCRISE DE:

Tabăra de vară - 2011 – Durău-pag.1
Articol de Laura Teodora Mişicu (octombrie 2011).
VREM SA VA POVESTIM SI VOUA-pag.3
Articol  de Berbece Ionuţ(noiembrie 2011)
Castelul Peles- pag.5
Articol de Clara Dragut(noiembrie 2011)
OPINIA MEA pag.5
Articol de Anghel Mihai(octombrie 2011)
TALENTE DE TOAMNA-POEZIE pag.6
TOAMNA- PÎRÎŢU DANIELA ANA IOANA
În văzduh- ZAMFIRESCU CATINCA
Jakarta pag.7
Articol de Faris Fadhlurrahman Laksono(noiembrie 2011)
RASE DE CAI pag.8
Articol de -Faris Fadhlurrahman Laksono

-Laţa Vicenţiu
-Berbece Ionuţ Gabriel

Ghicitori cai pag.9
Articol de Pîrîţu Daniela(noiembrie 2011)
Benzi desenate de Murica Ioana pag.10
STIATI CA…? pag.11
Articol  de Sabin Stoica,Gugui Daria. (octombrie 2011)
LA CLASE DE ESPAÑOL pag.12
Articol  de Răzvan Clocotilă(octombrie 2011)
Ora de sport pag.13
Articol de Berbece Ionut Gabriel
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