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Câteva  activități cu care ne putem mândri:

 Realizarea Revistei Bucuria Copiilor și obținerea ISSN și ISSN online pentru aceasta.

 Scrierea articolelor pentru Revista Bucuria Copiilor, zilele acestea lucrăm pentru Revista Nr 6.

 Halloweenul, care a fost serbat împreuna cu cei mai mici dintre elevii școlii, de la clasa I A.

 Serbarea de Crăciun, desfășurată prin cântec, joc, dans, concurs de modă, etc

  

 simpozioanele din cadrul parteneriatului cu Agenția Regională de Mediu (Drăguț Clara, Zamfirescu Catinca, Pîrîțu Dana, 
Gugui Daria, Iordan Sergiu, Berbece Ionuț, Laksono Faris, Pintea Dobrin Mișicu Laura, Murică Ioana, Anghel Mihai, Clocotilă 
Răzvan, Lăța Vicențiu, Stoica Sabin, Ciucă Roberta, Bingheac Alexandru)

 Simpozionul dedicat Zilei Apei de la Scoala nr 146

 simpozionul dedicat Zilei Pământului de la Scoala nr 197 și materialele prezentate cu aceste ocazii
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 Intălnirea cu Excelența Sa Dl Pedro Mo Amaro, Ambasadorul Uruguayului la București, cu ocazia vernisajului unei 
expoziții din Uruguay (7 dec 2011)

 Participarea la al III lea Festival Intercultural de Muzică de Iarna pentru copii ( Drăguț Clara, Zamfirescu Catinca, Pîrîțu 
Dana, Gugui Daria, Iordan Sergiu, Berbece Ionuț, Laksono Faris, Pintea Dobrin Mișicu Laura, Murică Ioana, Anghel Mihai, 
Clocotilă Răzvan, Lăța Vicențiu, Stoica Sabin, Ciucă Roberta, Bingheac AlexandruRăduca Camelia, Potîrniche Flori, 
Mihalache Adi.)

 Participarea la Concursul de desene Toamna-fantezie și culoare, organizat de Școala Teofil Vâlcu Hănești, la care elevele 
Murică Ioana și Mișicu Laura au obținut Mențiune

 simpozionul dedicat Zilei Zonelor Umede, desfășurat în școala noastră, ca o lecție deschisă, cu invitați de la alte cinci școli din 
București: Liceul Eminescu, Școala nr 27, Școala nr 78, Școala Nr 146, Școala nr 197.

 simpozionul dedicat Zilei Păsărilor, desfășurat la Grădina Zoologică din București
( Berbece Ionuț, Clocotilă Răzvan, Mișicu Laura, Gugui Daria, Lăța Vicențiu, Iordan Sergiu, Stoica Sabin)
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 rezultatele la Concursul de Evaluare în Educație la limba română și matematică, 
- română, 8 octombrie 2011
- Zamfirescu Catinca 100 puncte,
- Drăguț Clara 99 puncte,
- Berbece Ionuț și Pîrîțu Daniela, 98 puncte, 
- ,Clocotilă Răzvan,  Lăța Vicențiu,și  Mișicu Laura 96 puncte,
- Cîrcu Nicoleta, Gugui Daria si Murica Ioana , 94 puncte
- ,Anghel Mihai -90 puncte, 
- română, 29 februarie 2012; 
- Berbece Ionuț, Lăța Vicențiu, Zamfirescu Catinca- 95 puncte,
- Cîrcu Nicoleta, Murică Ioana, Pîrîțu Daniela- 90 puncte,
- Mișicu Laura 89 puncte
- 3 martie 2012, matematică
- Drăguț Clara-93 puncte, 
- Lăța Vicențiu- 88 puncte, Pîrîțu Daniela-88 puncte,
- Berbece Ionuț-85 puncte,
- Mișicu Laura- 83 puncte, Gugui Daria- 83 puncte-
- română, 12 mai 2012;
- Dragut Maria Clara, Gugui Daria Maria, Piritu Daniela -95 puncte
- Berbece Ionut, Misicu Laura, Zamfirescu Catinca 88 puncte,
- Lata Vicentiu-87 puncte,
- Iordan Sergiu Mihai-80 puncte 
- 19 mai 2012, matematică
- Lăța Vicențiu- 100 puncte,
- Pîrîțu Daniela- 98 puncte, 
- Drăguț Maria Clara, Zamfirescu Catinca -96 puncte,
- Mișicu Laura 90 puncte, 
- Berbece Ionuț, Cîrcu Nicoleta, Clocotilă Răzvan,  Murică Ioana -85 puncte
- Gugui Daria-80 puncte

 Cangurașul Matematician  
- Berbece Ionuț-Excelent,
- Pîrîțu Dana- Excelent,
- Gugui Daria- Excelent,
- Lăța Vicențiu—Excelent, 
- Zamfirescu Catinca- Foarte Bine
- Mișicu Laura- Foarte Bine
- Murică Ioana- Foarte Bine
- Iordan Sergiu- Foarte Bine
- Cîrcu Nicoleta- Foarte Bine,

 Cangurașul Explorator
-   Berbece Ionuț, Excelent
- Pîrîțu Dana, Excelent
- Zamfirescu Catinca, Excelent
- Drăguț Clara, Excelent
- Mișicu Laura, Excelent
- Lăța Vicențiu, Excelent
- Gugui Daria, Excelent
- Iordan Sergiu, Excelent
- Murica Ioana, Excelent
- Anghel Mihai- Excelent,
- Laksoâno Faris, Foarte bine
- Stoica Sabin, Foarte bine
- Clocotila Răzvan, Foarte bine
- Cîrcu Nicoleta- Foarte bine,
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 Concursul Euclid
Berbece Ionuț -93 puncte
Lăța Vicențiu 84 puncte

 Activitatea de colectare de peturi

 Scenetele din Lumea lui Caragiale
 Excursiile la Sâmbăta de Sus, la Predeal, la Ferma de animale din Pantelimon

 Participarea la cursurile gratuite de înot și patinaj din cadrul Parteneriatului cu Primăria Municipiului București ( Mișicu 
Laura, Murică Ioana, Anghel Mihai, Clocotilă Răzvan, Lăța Vicențiu, Stoica Sabin).

 Vizita la Muzeul Național de Istorie Grigore Antipa, la Muzeul Memorial Tudor Arghezi

 Intâlnirea cu Dl Cristian Padure  de la UNICEF și discuția despre Drepturile Copiilor, cele doua întâlniri cu Andrew 
Matusick  de la Corpul Păcii, în cadrul Proiectului ZEP.

 Participarea la Manifestarea Culturală Iarna Minunată, de la Biblioteca Metropolitană, Centrul Cultural  Octavian Goga

 Cangurul în lumea basmelor
Lața Vicențiu- Excelent
Zamfirescu Catinca -Excelent
Misicu Laura -Excelent
Berbece Ionuț- Excelent
Pîrîțu Daniela -Excelent
Gugui Daria- Excelent
Cîrcu Nicoleta- Excelent
Iordan Sergiu Mihai- Excelent
Murică Ioana- Foarte bine
Bingheac Alexandru -Foarte bine
Clocotilă Razvan- Foarte bine
Stoica Sabin -Foarte bine
Anghel Mihai -Foarte bine

 Cangurul în limba spaniolă
- Zamfirescu 170 puncte
Drăguț Clara 164,5 puncte
Stoica Sabin  157,7 puncte
Berbece Ionuț 147 puncte
Anghel Mihai 146,25 puncte
Mișicu Laura 140 puncte
Lăța Vicențiu 140 puncte
Pîrîțu Daniela 137,5 puncte
Ciucă Roberta 127,5 puncte
Gugui Daria Maria 117,5puncte
Clocotilă Marian Răzvan 116 puncte
Bingheac Alexandru 106,25 puncte
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 Vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii Castelul Sunetelor ( 4 oct 2011), Scufița Roșie la Opera Comică pt copii, 
(17 oct 2011), Nică-12 nov 2011, Motanul Incălțat (2 martie 2012), la Circul de Stat.

 Programul “Cu balonul prin Europa”, la Spațiul Public European

 Activitatea “Dreptul copiilor la o lume curată”, desfășurată în cadrul celei de-a XII a editii a săptămînii educației permanente 
Festivalul Național al Șanselor Tale

 Activitatea “A fi Voluntar O Necesitate Actuală” desfășurată în cadrul celei de-a XII a editii a săptămînii educației 
permanente Festivalul Național al Șanselor Tale

 Implicarea in proiecte, precum: LeaF-Să învățăm despre pădure,  Școala verde Electrolux, Școli pentru un viitor verde, 
Copiii și Mediul

 lecția deschisă organizată în cadrul mișcării naționale “Și eu trăiesc sănătos”

 Vizitarea casei Memoriale Tudor Arghezi și întâlnirea cu Mitzura Arghezi
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 participarea la Festivalul de teatru școlar în limbă spaniolă pentru clasele I-VIII Federico Garcia Lorca, cu piesa de teatru 
La asamblea de los ratones, unde elevii cls a III a au primit premiul al II lea pentru cei mai buni vorbitori de limba spaniolă, 
locul al III lea pentru cea mai buna actriță –Pîrîțu Daniela și premiul al II lea pentru cel mai bun actor- Lăța Vicențiu.
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 Participarea părinților elevilor clasei a III a alături de aceștia, la toate activitațile clasei. Titlul parteneriatului Părinți buni, copii 
și mai buni, reprezintă  un adevărat mod de viața.

 Participarea elevilor clasei la taberele organizate in perioada vacantei de vara, la Neptun și Paralia Katerini, Grecia, în cadrul 
parteneriatului cu Primaria Municipiului București, dar și la  Gura Humorului, din dorința de a face cunoștința cu frumusețile 
patriei, pe care le vor cunoaște acum practic, iar anul viitor teoretic, la ora de geografie.

Articol realizat de doamna profesor pentru învăţământ primar
Ionescu Florenţa
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„Şcoala altfel”

               Dragi colegi din şcoala noastră, în ultima săptămână  înainte de vacanța de primăvară, elevii clasei a-III-a A sub îndrumarea 
doamnei profesor pentru învățământ primar Florenţa Ionescu, au organizat activități frumoase şi de neuitat : vizita la Muzeul Grigore 
Antipa, plimbarea în Parcul Kisselef, vizita la Mănăstirea Cernica, excursia la Ferma de animale din Pantelimon și la Casa Memorială 
Tudor Arghezi. În câteva rânduri vrem să vă povestim cum a fost. În muzeu am văzut multe: Diorama Marea Neagră-prima sală este 
dedicată Mării Negre, prezentând material informativ, câteva piese umede reprezentative din lumea nevertebratelor Mării Negre; Cerb 
atacat de lupi-cerbul carpatin este o specie importantă în ecosistemele bioregiunii continentale, nu doar prin aceea că este un animal 
mare, impresionant, şi de importanţă cinegetică. Pasărea Paradisului-nu este o pasăre  migratoare. Masculul are un penaj elaborat şi 
frumos colorat, cu pene ornamentale puternic modificate. Diorama- Mările reci arctice- prezintă mai multe specii de păsări din familia 
papagalilor de mare, câteva de peşti, precum şi lei de mare, ursul polar şi o specie de focă. Acestea sunt doar câteva din cele văzute şi 
admirate de noi .
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            La fermă am văzut multe animale şi am asistat la mulsul văcuțelor.Am hrănit poneii şi căprițele .Locul de joacă  a fost frumos 
.Am sărit împreună cu ceilalți copii pe o saltea unicat în România.

   

               Am ajuns şi la Mănăstirea Cernica, un loc de o frumusețe rară, plin de verdeață şi flori.Aici am aflat că Mănăstirea a fost 
ridicată în anul 1608 în timpul domniei lui Radu Șerban și a fost ctitorită de marele vornic al lui Mihai Viteazul, Cernica Știrbei și de 
soția sa, Chiajna. Complexul monahal de la Cernica a reprezentat o adevărată școală de educație monastică. În cadrul mănăstirii s-au 
construit trei biserici și trei paraclise.     
           Casa în care a locuit poetul Tudor Arghezi, începând cu 1930, este cunoscută sub numele de Mărțișor. Conform dorinței 
testamentare a poetului, din toamna anului 1974, casa a devenit muzeu memorial. În camera de lucru a scriitorului, se află și cea mai 
mare parte a bibliotecii, cuprinzând câteva mii de volume, un aparat de radio din anii '30, precum și o masă și un pat.
În curte am văzut şi căsuța lui Zdreanță precum şi mormântul acestuia. Am vizitat tipografia în care poetul tipărea volumele sale.Din 
păcate excursia noastră a luat sfârşit aici, dar promit că voi descrie şi alte locuri de vis în care vom ajunge alături de doamna 
învățătoare.

Berbece Ionuț
clasa a -III- a A,

Şcoala 152 Uruguay
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În excursie
        În perioada 25-27.05.2012 am fost în excursie la Predeal împreună cu colegii mei şi cu doamna învățătoare. Ne-am cazat la Piatra 
Mare şi am stat la apartamentul numărul 3 unde eram 7 baieți (Vicențiu, Mihai, Sabin, Sergiu,Faris,Ionuț şi eu).
       În prima noapte am fost la discotecă şi ne-am distrat de minune.
      A doua zi am jucat ping pong, după care am urcat muntele pe jos 6 km până la cabana Susai şi ne-am jucat cu frizbi,am facut poze, 
şi am admirat peisajul de vis.

         
                                                              

                                                                                        

Clocotilă Răzvan Marian
clasa a -III- a A,

Şcoala 152 Uruguay
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La pescuit 

                     Una din pasiunile mele este pescuitul.Cred că această pasiune am moștenit-o de la tatăl meu care este un pescar priceput.
         Tata știe multe locuri unde putem  merge la pescuit. De foarte puține ori mergem în acelasi loc, de doua ori la rând.
         Oricum, prindem pește oriunde am merge, nu contează locul. Foarte rar ne întoarcem cu traista aproape goală.
         Eu și tatăl meu am capturat un număr impresionant de pești..Primul somn prins de mine a fost foarte mare și am avut nevoie de
ajutorul tatălui meu ca să-l scot  din apă.
.La pescuit nu mă plictisesc niciodată.Imi place foarte mult în natura,  mai ales dimineața, când rasare soarele, dar iubesc și liniștea 
acestor locuri.

  

Stoica Sabin
clasa a -III- a A,Şcoala 152 Uruguay
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La pădure 
          
                                                                                                                  
     Într-o zi de duminică eu și părinții mei am plecat la pădure.
    Când am ajuns, totul era verde și frumos, copacii erau înfloriți, păsările și broscuțele cântau.
    Am pus masa, am mâncat și ne-am dus pe nisip, lângă apă, să ne bronzăm. 
    Când soarele a început să ardă am intrat în apă și ne-am bălăcit. 

    A fost o zi superbă!!!!!

        

     
  Clocotilă Răzvan Marian

clasa a -III- a A,
Şcoala 152 Uruguay
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Hobby-urile mele

Dacă în trecut m-ar fi întrebat cineva ce hobby-uri am,  probabil că nu aș fi știu ce să răspund.Dar,  de când vremea nu ne este favorabilă, am 
descoperit perfect înțelesul acestui cuvânt.
    Am început prin a împături câteva hartiuțe încercând să descopăr taina origami, și așa am reușit să creez un fluturaș și o mică buburuză.           
După aceea, am văzut cât de reușite mi-au ieșit și m-am hotărât să încerc și arta quillingului, adică arta de a rula hârtia,și mi-a ieșit cam așa 
ceva.

Apoi văzând hârtia rămasă m-am hotărât să fac cu ea ceva creativ, și că am realizat un desen în care am adăugat și hârtie. Ce a ieşit, veți 
vedea.                                 
Si 2 semne de carte folosindu-mă tot de hârtie , dar și de un bețisor de înghețată.
Apoi găsind o veche ramă foto,  m-am gândit să pictez un tablou, dar având la dispozitie niște materiale ce nu mai erau de folos, m-am gândit 
să fac un tablou textil. Așa că,fiind puțin ajutată de  sora mea, am realizat ceva extrem de frumos.Inițial voiam să fac doar un iepuraș, dar apoi 
m-am gândit să realizez un peisaj drăguț.Iar cu restul de material am reușit să fac o mică bufniță.Sper că am reușit să inspir cât mai mulți copii, 

iar la următoarea ploaie să apară tot mai multe creații.
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Pîrîțu Daniela Ana-Ioana
clasa a -III- a A,

Şcoala 152 Uruguay
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Angry  Birds  Space
                                                                              
Angry Birds este fără îndoială cel mai popular joc casual în acest moment și cel mai popular joc de pe telefoanele mobile și pe tablete. 
Numărul de persoane care joacă Angry Birds este estimat la 200 de milioane în lume, motiv în plus să fim încântați de sosirea unui nou 
episod al seriei. Angry Birds Space este cel mai nou release și are parte și de versiuni HD, special create pentru tableta. Acesta este 
probabil cel mai original joc din serie, deoarece schimbă complet mediul în care se desfășoară acțiunea și gravitația acestui titlu.

Lansat la finalul lunii martie, Angry Birds Space a avut parte de contribuția celor de la N.A.S.A, fie că vă vine să credeți sau nu. Ei au 
contribuit prin clipuri virale filmate în spațiu și printr-un mic documentar despre evoluția navetelor NASA, dar și a jocului Angry 
Birds și cum au ajuns cele două fenomene să aiba ceva în comun. Revenind la joc, după cum îi spune și numele, el se petrece în spațiu, 
unde, ca de obicei, porcii verzi au furat niște ouă și păsările nervoase încearcă să le ia înapoi.

De această dată, duelul se dă în orbită, fie pe o planetă înghețată, între asteroizi, sau în câmpuri de mine spațiale. Avem și câteva păsări 
noi, precum cea pătrată din gheața, care îngheață totul în calea sa, pasărea mov, cunoscută ca Lazer Bird și care își fixează o țintă cu 
laser și apoi o ia la goana în acea direcție. Avem și o pasăre mare și verde, care scoate un urlet gros și este foarte grea, reușind să 
dărâme zidurile care apără porcii în calea sa. Apoi avem și obișnuitele păsări albastre, care se sparg în mai multe păsări mai mici și 
distrug gheața de obicei, dar acum grafica lor s-a schimbat și au primit și un soi de aripi gen…..fulger.

Și sunetele pe care le scot păsările sunt acum diferite și avem parte și de un fundal sonor care sună destul de … SF, adecvat tematicii 
spațiale din joc. Ce mi-a plăcut este că mai trebuie să trageți cu pasărea, strict înainte și aveți acum 360 de grade de libertate pentru a 
arunca din praștie zburătoarea. Aveți și orbite pe care se vor învârti păsările, deci calculați bine înainte să aruncați!

Mi-a plăcut și că uneori e de ajuns să lovești un soi de satelit din pietre și gheață,  în care stă ascuns un porc pentru a-l arunca în orbita 
unei planete și a-l zdrobi de miezul său.

În plus, avem și câteva ouă de aur ascunse prin joc, care vă duc la nivele bonus speciale, acestea fiind tributuri pentru jocuri clasice ca 
Mario, Space Invaders sau Arkanoid. O idee foarte bună a celor de la Rovio, recunosc. Din păcate jocul nu mi s-a părut deloc greu și 
încă mai consider Angry Birds 1.0 drept cel mai greu titlu din serie de până acum. Aveți la dispoziție 3 planete pe care să vă jucați, 
fiecare cu câte 30 de nivele și câte un boss la final. Întâi e planeta Pig Bang, apoi cea de gheața, iar pe iOS cel puțin pentru cea 
explozivă roșie trebuie să plătiți încă un euro.               
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*Aceasta prezentare este despre jocul Angry Birds Space,dar în numerele viitoare vă voi vorbi și despre celelalte Angry Birds-uri.

   Pe moment vă spun:Jucați Angry Birds !!!

Lăța Vicențiu Andrei
clasa a -III- a A,

Şcoala 152 Uruguay
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Întâlnirea cu Radu Vâlcan

      
      

       La ora de spaniolă, eram liniștiți.Doamna 
directoare ne explica despre un verb.
        Deodată se deschide usa...:
         -Visam!!!
       În tocul uşii apare actorul Radu Vâlcan.
Noi l-am rugat să ne dea un autograf. El ne-a 
invitat la filmări în platourile Media Pro Studios . 
Vom vedea actorii din Pariu cu Viața.
        Am făcut poze, am cântat în spaniolă și ne-
am distrat.
         A fost o zi memorabilă!

Gugui Daria
Berbece Ionuț
Lață Vicențiu

clasa a -III- a A,
Şcoala 152 Uruguay
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LOS COLORES

rroojjoo vveerrddee aammaarriilllloo nneeggrroo cceelleessttee lliillaa
rroossuu vveerrddee ggaabblleenn nneeggrruu                  bblleeoo mmoovv

  

mmaarróónn ggrriiss bbllaannccoo rroossaa aazzuull nnaarraannjjaa
mmaarroo ggrrii aallbb rroozz aallbbaassttrruu ppoorrttooccaalliiuu

Mişicu  Laura
clasa a -III- a A,

Şcoala 152 Uruguay
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el invierno–iarna

el verano- vara

la primavera – primăvara

el otoño – toamna

Berbece Ionuț
clasa a -III- a A,

Şcoala 152 Uruguay
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Sports

    

  
                             
                                                                        

                                                                                   
          

                                                
                  

                                         

Skiing
Schiat

Snowboarding
snow-board

Cycling
ciclism

horse-riding
călărie

Swimming
înot

Climbing
cățărare pe munte,alpinism

Berbece Ionuț
clasa a -III- a A,

Şcoala 152 Uruguay

Marcați  cu X imaginile ce prezintă  
activități  care  vă  plac.
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Floare de primăvară

Floare albă şi frumoasă
Ești ca o Zeiță,
Când te văd mă bucur tare,
De mireasmă și culoare.

Am să vin din nou la anul,
Ca să te găsesc,
Să mă bucur de natură
Și de pomii verzi.

                                                             

Clocotilă Răzvan Marian
clasa a -III- a A,

Şcoala 152 Uruguay
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KOBUDO-STAGIU DE VARᾸ
                                                           
    În fiecare vară clubul meu organizează un stagiu de vară  în stațiunea Venus.
     Antrenamentele le facem pe plajă unde  putem să exersăm foarte bine şcoala căderii.
    Ultimul antrenament de seară îl facem în apa mării.

Clocotilă Răzvan Marian
clasa a -III- a A,

Şcoala 152 Uruguay
Centura verde cu tresa albastra junior  Kobudokaikan
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Pițigoiul 
                                             

Pițigoiul face parte dintr-o grupă de pasari cantatoare.
Sunt păsări de mărime mijlocie și mică.
Masculii sunt mai intens colorați ca femelele.
Hrana principală a pițigoilor constă în principal in semințe, fructe și muguri de plante.
Zborul păsărilor este în salturi
Femelele contruiesc un cuib rotund din rămurele de arbori și tufișuri.
Pitigoii sunt specii pe cale de dispariție.

Roberta Ciucă
clasa a -III- a A,

Şcoala 152 Uruguay
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Pelicanul

Face parte din familia păsărilor acvatice care cuprinde 12 specii. Păsările au talie mare, fiind răspândite în regiunile temperate 
şi tropicale. Ele se caracterizează printr-un cioc lung, care pe partea inferioară are un sac de piele care se poate dilata. Păsările nu se 
pot scufunda, ci plonjează în apă pentru a vâna peștii care se află la o adâncime mică. Sosesc în România la începutul lunii martie şi 
pleacă toamna, spre Delta Nilului, Regiunea Golfului sau coastele Asiei. În România trăiesc în delta Dunării două specii de pelicani: 
pelicanul comun şi pelicanul creț.Există peste 12 specii de pelicani, însă toate au aceeaşi trăsătură similară: binecunoscutul buzunar de 
sub cioc. Nu toate speciile folosesc această punguță la fel, deşi rolul ei este unul singur - acela de a prinde peşte. Mulți pelicani 
pescuiesc în grup. Se aşează în formă de U şi bat din aripi peste suprafața apei, conducând peştele către apa mică, unde pelicanii nu au 
decât să se aplece puțin ca să prindă peştele în pungă. Pe de altă parte, pelicanul brun , se aruncă de sus asupra prăzii şi o înhață. 
Pelicanii nu folosesc buzunarul ca să păstreze peştele, cum se crede, ci doar ca să îl prindă, apoi să se aplece şi să deschidă ciocul 
pentru ca apa să se scurgă şi peştele să poată fi înghițit. Deşi pare o pasăre greoaie şi mai ataşată de pământ şi apă decât de aer, 
pelicanul zboară cu multă uşurință, alternând bătăile încete de aripi cu planări. Se pot ridica la mari înălțimi - pelicanii sunt înregistrați 
zburând adesea la 1000m. Oasele lor sunt foarte uşoare, cântărind mai puțin de 10% din greutatea corpului.  

         Păsările au şi ele o zi a lor. Ziua Păsărilor, sărbătorită în 1 Aprilie, este o 
tradiție românească ce datează din perioada interbelică, fiind reânviată în 1993 la 
inițiativa Societății Ornitologice Române.                                                                                            

Ţara noastră beneficiază de o natură generoasă, populată de o mare varietate de 
păsări.Cea mai întinsă rezervație de interes din țara noastră este Delta Dunării, 
vestită în toată lumea datorită diversității, bogației şi a faunei sale. Specii 
valoroase se găsesc şi pe cuprinsul unor rezervații complexe, ca Parcul Național 
Retezat, Pietrosul Rodnei, Cheile Turzii (Transilvania), Codrul secular Slatioara, 
Ceahlău (Moldova), Cheile Nerei, Domogled (Banat), Canaraua Fetii 
(Dobrogea), pădurea şi lacul de la Snagov (Muntenia), Munții Bucegi şi altele.                                                                     
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Barza 

Se hrănesc în câmp şi în locuri deschise, în general unde există umiditate; păşind cumpănit în apele puțin adânci sau pe solul 
pajiştilor, de unde culeg mici vertrebrate şi artropode. În Africa, de exemplu, berzele albe pândesc insectele şi animalele alungate de
incendiile declanşate în paşunile deschise. Berzele zboară la înălțime mare, pentru a cerceta câmpiile în căutarea prăzii. Dacă
detectează fum, planează şi aterizează aprope de flăcări, fiind, în acest fel, foarte aproape de animalele care încearcă să se salveze. 
După ce focul se stinge, păsările inspectează pământul înnegrit, adunând rămăşițele carbonizate ale animalelor 
care nu au reuşit să scape. În general,berzele distrug multe animale vătămătoare: larve, cărăbuşi, şobolani, şoareci etc.
LEBᾸDA

Stoica Sabin
clasa a -III- a A,
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În toamnă, berzele europene zboară în stoluri spre sud, în Africa, iar în 
primăvară obişnuiesc să se întoarcă la acelaşi cuib abandonat cu şase luni în 
urmă. Deseori clocesc sus pe copaci sau pe pereții stâncoşi, pe acoperişurile 
caselor, pe coşuri şi pe turnurile bisericilor. Cuiburile pe care şi le 
confecționează din diferite materiale: crengi, trestie, iarbă, bețe, paie etc. se 
măresc an de an. Atunci când se întorc la cuib, berzele obişnuiesc să îi 
ciugulească fundul pentru a-l aerisi. Apoi îl aranjează, adăugând crengi, până
când, după câțiva ani, cuibul formează  o claie înaltă cântărind uneori sute de 
kilograme. Păsările mici, precum vrabiile cuibăresc uneori la baza 
acestor  cuiburi imense.Zborul berzei albe începe cu câteva sărituri, este relativ 
lent şi precaut şi, în acelaşi timp, elegant şi uşor. Toate berzele sunt maestre ale 
zborului planat şi static, în timpul căruia îşi țin gâtul drept, întins către înainte. 
Pot executa cercuri spectaculoase în aer, adesea la înălțimi foarte mari.

Lebăda este o pasăre frumoasă şi elegantă, cu un veştmânt alb imaculat, având 
o ramă neagră la baza ciocului roşu şi un cucui negru deasupra ciocului. Gâtul păsării 
este grațios, ondulat. Fiind o excelentă înotătoare, pasărea pluteşte tăcută pe întinsele 
ape. Lebedele se izolează de alte păsări pentru ca în apropierea lor nu tolerează nici un 
alt  neam de pasăre, îşi construieşte un cuib înalt şi mare din stuf şi papură împletit cu 
frunze şi iarbă. Mult vânată, fiind şi comestibilă, lebăda a ajuns o raritate în Deltă. De 
aceea ea este ocrotită prin lege, împotriva celor care îi amenință viața. În afară de 
aceasta lebada cucuiată, care este de fapt un oaspete de vară, în Delta noastră, plecând 
toamna, după ce cuibăreşte la noi, spre Delta Nilului, din ținuturile nordice vin la noi, 
pentru a ierna aici, lebedele "trompeta", în cârduri mari şi zgomotoase, cu zecile de 
mii. Acestea sunt lebedele de iarnă, care se vor întoarce în Nordul mai rece, atunci 
când la noi vine vara. 

Stoica Sabin
clasa a -III- a A,Şcoala 152 Uruguay
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LUMEA PĂSĂRILOR PRIMĂVARA

ȘCOALA  NR. 152 “URUGUAY”
     

Majoritatea speciilor de animale își coordonează 
împerecherea, astfel încât nașterea să aibă loc în 
anotimpul când există mâncare din belșug. În 
pădurile tropicale, păsările așteaptă sezonul uscat 
pentru a se împerechea. Pe continental Arctic, 
împerecherea este planificată, astfel încât să 
coincidă cu topirea zăpezii.

În emisfera nordică, începând cu primăvara, asistăm la o 
explozie a tuturor formelor de viața care vor profita de 
perioada relativ scurta de temperaturi favorabile pentru 
dezvoltare și reproducere. Păsările migratoare, fie ele 
insectivore sau frugivore, revin în emisfera nordică pentru a 
profita de această explozie a surselor de hrană pentru a crește 
pui. Ele vor beneficia și de ziua mai lungă, care poate fi  și de 
16 ore, ceea ce le oferă timp suficient pentru a aduna hrana 
pentru pui.
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În decursul a cinci luni, din februarie până în iunie, majoritatea păsărilor migratoare ajung în Europa. Apoi se înmulţesc şi 
pleacă când sezonul de împerechere s-a terminat. Primăvara păsările călătoresc mai repede decât toamna. De exemplu 
lăcarul de mlaştină (care este mai mic decât o vrăbiuţă, locuitor stufărişurilor dese) călătoresc toamna 6-7 luni (26-30 de 
săptămâni), se opresc iarna pentru 8-10 săptămâni, şi apoi primăvara migrează pentru 9-10 săptămâni. 
În majoritatea cazurilor migraţia de primăvară este o cursă între masculi care ajunge primul în cel mai bun loc. Cei, care 
ajung primii, pot alege cele mai bune locuri unde să îşi construiască cuibul unde este mâncare din abundenţă. 



29

DE CE CÂNTĂ PĂSĂRILE PRIMĂVARA?
În cazul păsărilor teritoriale, masculul care ocupă 
teritoriul este cel care cântă. Când este vorba de păsări 
neteritoriale, cântă masculul care este gata de 
împerechere. Pentru masculii din aceaşi specie, cântecul 
unei păsări semnalează că este pregătită să îşi apere 
proprietatea (cuibul, teritoriul, partenerul). În cele mai 
multe cazuri cântecul previne rivalii păsărilor de a se 
apropia de teritoriul său. Totuşi, dacă rivalul percepe 
cântecul mai slab  sau mai puţin sofisticat decât al său 
pot apărea conflicte. Conflictul se rezolvă cu un concurs 
de cântec, rareori cu o luptă şi în cazuri excepţionale  
prin uciderea rivalului. 

COMPORTAMENTUL SEZONIER -  PRIMĂVARA
La începutul primăverii:
-începe năpârlirea păsării;
-crește rata de hrănire a păsării;
La mijlocul primăverii:
-se termină migrația;
La sfârșitul primăverii:
-începe  perioada de reproducere;
-se stabilesc teritoriile

Material susținut de elevii:  Berbece Ionuț, Clocotilă Răzvan,  
Drăguț Clara, Gugui Daria, Iordan Sergiu, Lăța Vicențiu, Mișicu 

Laura și  Stoica Sabin cu ocazia Zilei Păsărilor, sărbătorită la 
Grădina Zoologică din București, în cadrul parteneriatului  pe 
care  școala noastră îl are cu Agenția Regională de Mediul din 

București și cu alte școli din celelalte sectoare ale capitalei.
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Zebrele australiene şi papagalul meu agapornis

            

Acum mai bine de 5 ani am primit din partea 
părinților o pereche frumoasă de papagali 
agapornis.Am fost foarte încantată,  deoarece erau 
primele mele păsărele de colivie. Încet, î ncet am 
reușit să comunic cu ele prin diferite sunete, și 
prin urmare,  m-am atașat foarte mult de ele. Încă 
din clipa în care i-am văzut,  am știut cum le voi 
numi,Taco si Vicky, frumoasele mele  păsări 
exotice.Din păcate,  ce e frumos dureaza foarte 
puțin si în urmă cu 1 an am pierdut unul din cei 
doi gălăgioși.
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Văzând că sunt foarte tristă, în urmă cu mai bine de 4 luni, părinții mi-au făcut un alt frumos cadou.O frumoasă pereche de zebre 
australiene,  extreme de speciale, deoarece sunt complet albe. Taco a fost și el foarte încantat de noii lui prieteni și, deși sunt momente când 
îi țin în camere separate, reușesc să comunice între ele.Acum s-au obișnuit și de fiecare dată,  cînd nu pot comunica fac extreme de multă 
gălăgie pâna cand ii aduc împreună.
De o săptămână, zebruțele mele au în cuib 5 oușoare frumoase, cu care sunt extreme de grijulii.In mai puțin de câteva zile vor prinde viața, 
iar în scurt timp,pe bețele din cușca,  nu vor m-ai fi doar Argus si Nyx ci și încă câteva micuțe cioculețe.                
De 1 iunie, probabil că multi alti copii vor fi la fel de  fericiți ca min,  să primească un animaluț de companie.E foarte frumos sa ai un cațel,, 
o pisicutța, dar și un mic și devotat prieten ce e alături de tine mereu. Diminețile sunt mai frumoase atunci când ești trezit de trilurile unor 
mici amici decat de eternul ceas deșteptător.  

Pîrîțu Daniela Ana-Ioana
clasa a -III- a A,

Şcoala 152 Uruguay
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Tigrul siberian

               Tigrul siberian este o specie rară de tigru, cunoscut, de asemenea, și sub numele de tigrul Amur, tigrul coreean, tigrul 
nord chinezesc sau tigrul manciurian. Cu toate că în trecut popula Asia centrală și vestică și estul Rusiei, acum are un teritoriu de 
răspândire limitat: regiunea Amur-Ussuri în estulSiberiei, unde acum este protejat. 

  Femelele nasc 2-4 pui, după o perioadă de 
gestație de 104 zile.  Tigrii siberieni sunt 
vânători solitari. Puii stau cu mama lor cel 
mult doi ani, apoi pornesc să își ia în 
stăpânire un teritoriu propriu. Masculii se 
îndepărtează de locul unde s-au născut, însă 
femelele rămân adesea aproape de teritoriul 
mamei. Se hrănesc cu căprioare, porci 
sălbatici și bivoli.  Tigrul este o specie în 
pericol de dispariție. Tigrul siberian și tigrul 
chinezesc sunt spe cii extrem de periclitate, 
aduse aproape în pragul dispariției.   Ușor de 
recunoscut după blana lor vărgată, cei mai 
mulți tigri trăiesc în păduri sau în zone cu 
multă iarbă. Sunt înotători puternici și 
adesea se scaldă în lacuri sau râuri. Până în 
ultimele decenii au existat opt subspecii 
distincte de tigru. La ora actuală au mai 
rămas însă numai cinci, dintre care tigrul 
siberian se confruntă cu pericolul iminent al 
dispariției.

Blana tigrului siberian este moderat de groasă, aspră și rară, în comparație cu cea a altor feline care trăiesc în fosta Uniune 
Sovietică. În comparație cu populațiile vestice acum distruse, blana de iarnă și cea de vară a tigrului siberian sunt de un contrast 

puternic față de alte subspecii. În general blana populațiilor vestice este mai deschisă la culoare și mai uniformă decât cea a 
populațiilor estice. Blana de vară este aspră, în timp ce blana de iarnă este mai densă, mai lungă, mai moale și mai mătăsoasă. Blana de 
iarnă pare adesea destul de neîngrijită pe trunchi, și este semnificativ mai lungă pe cap, aproape acoperind urechile. Mustățile și blana 
de pe occiput și partea superioară a gâtului sunt de asemenea foarte lungi. Blana de iarnă a tigrului are o culoare de fond mai puțin 
luminoasă și ruginită comparativ cu blana de vară. Datorită lungimii blănii de iarnă, dungile apar mai largi, cu un contur mai puțin
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definit. Blana de vară are pe spate o lungime de 15-17 mm, 30-50 mm în partea de sus a gâtului, 25-35 mm pe abdomen, 14-16 mm pe 
coadă. Blana de iarnă are pe spate 40-50 mm, 70-110 mm în partea de sus a gâtului, 70-95 mm pe gât, 60-100 mm pe piept și 65-105 
mm pe abdomen. Mustătile au 90-115 mm.

Stoica Sabin, Cârcu Nicoleta şi Mişicu Laura
clasa a -III- a A,

Şcoala 152 Uruguay
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Cuprins 
Copertă  realizată de Clara Draguț; Lață Vicențiu, Clocotilă Răzvan
Câteva  activități cu care ne putem mândri- profesor pentru învăţământ primar Ionescu Florenţa-pag.2
“Şcoala  altfel” -Berbece Ionuț-pag.9
În excursie- Clocotilă Răzvan Marian-pag.11
La pescuit- Clocotilă Răzvan Marian-pag.12
La pădure -  Clocotilă Răzvan Marian-pag.13
Hobby-urile mele- Pîrîțu Daniela Ana-Ioana-pag.14
Angry  Birds  Space- Lăța Vicențiu Andrei-pag.16
Întâlnirea cu Radu Vâlcan- Gugui Daria ,Berbece Ionuț,Lață Vicențiu-pag.18
La clase de espańol- Mişicu  Laura;Berbece Ionuț-pag.19
Sports- Berbece Ionuț-pag.21
Floare de primăvară- Clocotilă Răzvan Marian-pag.22
Ora de sport- KOBUDO-STAGIU DE VARᾸ- Clocotilă Răzvan Marian-pag.23
Să cunoaştem lumea păsărilor- Pițigoiul- Roberta Ciucă-pag.24
Ziua păsărilor -1 aprilie- Stoica Sabin-pag.25
Lumea păsărilor primăvara - Material susținut de elevii:  Drăguț Clara, Berbece Ionuț, Clocotilă Răzvan,  Gugui Daria, Iordan Sergiu, 
Lăța Vicențiu, Mișicu Laura și  Stoica Sabin cu ocazia Zilei Păsărilor, sărbătorită la Grădina Zoologică din București, în cadrul 
parteneriatului  pe care  școala noastră îl are cu Agenția Regională de Mediul din București și cu alte școli din celelalte sectoare ale 
capitalei. -pag.27
Zebrele australiene şi papagalul meu agapornis- Pîrîțu Daniela Ana-Ioana-pag.30
Tigrul Siberian- Stoica Sabin, Cârcu Nicoleta şi Mişicu Laura-pag.32
Copertă  realizată de Stoica Sabin

Vacanță plăcută!
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Copertă  realizată de Stoica Sabin
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