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4 Kids Alone, 	o. 5/2013 

                           
WÜtz| XÄxä|? VÉÄxz| á| ctÜ|Çà|? 

 
 

 Se apropie sărbătorile de iarnă. O vacanță 

minunată, este gata să înceapă. Dar nu înainte de a mai 

sărbători apariția unui nou număr al revistei școlare de 

limba română și engleză 4 Kids Alone (umai pentru 

copii).   �e bucură, ca de fiecare dată, atunci când vedem munca ataât a elevilor, cât și a 

cadrelor didactice oglindită în publicații educative, atractive și interesante. 

 Revista este la al cincilea număr și, vrea să se adreseze în primul rând elevilor, dar 

și oricărui iubitor de limba engleză, de artă, de cultură și dornic de a-și lărgi orizontul 

educativ. Această publicație este dedicată copiilor și își dorește să îi motiveze pe copii să 

învețe temeinic limba engleză. Aceasta este o limbă frumoasă, foarte folosită și foarte 

folositoare în zilele noastre. Vă încurajez să o învățați temeinic. �iciodată nu se știe 

când vă va fi de folos în viață.  

 Este de apreciat munca tuturor cadrelor didactice care s-au implicat în realizarea 

acestei reviste. Deasemenea, dragi copii, vreau să vă spun că fără contribuțiile voastre, 

această publicație nu ar avea la fel de mult farmec! Lucrările voastre sunt minunate și vă 

doresc succes în continuare, atât în realizarea acestei reviste, cât și în pregătirea voastră 

școlară, care se vrea a fi o pregătire pentru cariera voastră viitoare, dar și pentru viața 

voastră.  

 La sfârșitul anului 2013, vă doresc un Crăciun binecuvântat, plin de lumina 

Domnului nostru Iisus Christos, și un An �ou fericit, plin de sănătate, de bucurii și de 

împliniri.  

          

 

Director  Lic. Tehnologic C.tin Brâncoveanu 

 
Prof. Dunărințu Mihaela 

3 



6 
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     Uxtâà|yâÄ cÄtvxá |Ç eÉÅtÇ|t 
Uâv{tÜxáà@g{x VtÑ|àtÄ 
 

 Bucharest, the Capital of Romania, is situated in South of the country. In the past years it was called”The 
Little Paris” because of its Triumphal Arch, located in the city center, and other architectural features.   
 In its shopping center there are also many shops and malls. In my opinion the most beautiful park here is the one 
called Ion Voicu. During the winter holidays Bucharest looks like in fairytales. 

 I believe the city is very beautiful and special, and I would definitely recommend it 
to anyone because it has many beautiful places for relaxation and fun.  

By Paulescu Victoria, Clasa a VIII-a B 
 
 

         g|Å|á{ÉtÜt 
 

 Timishoara is a wonderful city, with many places full of vast history. The city is 
very clean because of people’s concern for the good of their home place. 
 There are many beautiful parks and many bike lanes throughout the city de-
signed for people who love biking instead of driving a car. There are many shopping 
centers where people can purchase all kind of things. 
 In my opinion, Timishoara is the most beautiful city of our country. 

 
By Borza Alex, Clasa a VIII-a B 

Uâáxáà|@ Ut|t wx TÜtÅt tÜxt 
I would like to talk about Busești village. This village is located in Isverna, in 

Baia de Aramă area. I know it very well, because my grandparents live there and I 
often go to visit them and to spend time in this wonderful place.  

The general atmosphere here is one of relaxation and happiness. An interest-
ing place here is “The Abysmal Lake”.. Ok. It is just a legend; you shouldn’t be 
scared. Though, even today’s best divers couldn’t measure it.  

In Busesti you can do a lot of things: in winter you can ski, in summer you 
can bike or swim. In my opinion this village is the best place to spend your holidays. I 
recommend this place to everyone, because it is very interesting and full of fun. 

 

  By Căpăstraru Flavia, Clasa a VIII-a B 
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If you fight, you can be. 
If you wish, you’ll win, you’ll see. 
Fight for your dreams,  
Fight to be free. 
 

Raise up now! Touch the sky, 
Close your eyes; you can fly... 
But don’t forget who you are, 
Be yourself and you’ll shine 
Like a star. 
 

Still, you have forgotten the word “us”... 
The simple desires 
Of other broken hearts... 

Grafică de Țepîrdea 	icușor Alexandru  
Cl. X-a F 

               lÉâ [täx aÉ [xtÜà 
 

When the hurricane subsides, 
And the sun’ll announce the day, 
My thoughts will be away... 
My broken heart will shout in pain... 
And my eyes will cry again, in vain. 
 

When carelessly you pass me by   
I look at you and inwards cry... 
Once we you used to be sweet peers 
Now you are my suffering,  
And the reason of my tears. 
 

You can’t see my sacrifice, 
Standing here in front of you, 
Looking sad into your eyes... 
And now I understand in part: 
You have a poor soul...but 
  You have no heart!... 
 

 

By Delurințu Bălănescu Alexandra 
Clasa a IX-a F 
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                                   Why Love Animals 
  

           When I have to choose between going out with my friends or laying in 
the bed whit my cat, the choice is obvious. Maybe this is the reason for having 
my favorite Disney movies the ones which star animals, not princesses and I usu-
ally tend to interrupt deep conversations  because I was just being passed by a 
really cute dog on the street . 
          I believe animals are devoid of all of the malevolence that people inflict on 

each other. In my view, animals are never deceitful, dishonest, manipulative or 

malicious, unless they are severely provoked or are in the wild. 

On numerous occasions people have made me feel disappointment and betrayal. 

I can seldom recall feeling let down in a similar manner by an animal. Maybe we 

simply expect more from people than we do from animals. 

         Here   are my three reasons why animals are better than humans sometimes: 
 

1.  They cannot talk. 

This means they cannot yell at us, try to make us jealous, insult our intelligence or tell us how to live our lives. This also 

sadly means they cannot propose marriage, say thank you for dinner or give you advice. But who cares? Sitting in the si-

lence with an animal is awesome. 
 

2. They make us fell important. 

Humans like to be needed. Our animals need us. They rely on us for food, shelter and hy-

giene supplies. They are like babies, bur forever. It is a real responsibility to keep our pets 

healthy and happy. They pay us back a million fold with cuddles, purrs, and in helping us 

feel less lonely. 
 

3.  They love us anyway. 

Animals give us the kind of acceptance we should be giving each other, but we don’t. 

They don’t care about our haircut or our outfit or how badly we stink when we somehow 

manage to forget to take a shower for two days. They fully accept us; they don’t mind kiss-

ing us when we have morning heath. 

            In conclusion, if you fight your friends and your parent think you come from an-

other world and do not understand you, you can definitely stay with your pet. 

5 

  
 A cat is a beautiful domestic animal which is more interesting than the others. Cat is one of the most        

dynamic animals, it is carnivore and it really likes fish. Some cats are as hard to tame as a crocodile but, if you 

want your cat to know that you love it, keep it out of trouble! Give your cat attention and a good place to live and 

it will love you. 

 Cats can be thinner than the dogs but less powerful. Cats are very special animals, which have very beau-

tiful eyes. The fur is as soft as a dog's fur. A cat can see very well in the 

dark and that makes it as special as a dog, which can also see in the night. 

 For Christmas, I want a very beautiful cat with the most beautiful 

green eyes, the most wonderful fur and a very sweet "meow"! 
 
 

By  Dinculescu Raluca 
Clasa a VII-a A 

My Perfect Christmas Gift 

Desen—Jugănaru Andreea 
Clasa a IV-a B 
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The impact of technology 
 

  The shorter path from scientific research to application in technology brought a fast development of nu-
merous technological products. The technology led to major changes in people’s life because a lot of issues were  
simplified with the help of it.       
 One of the most important inventions of the contemporary time was the computer. Because of people’s 
Need of communication was growing the researchers found a new way to transfer information.  The internet…a  
world which is loved by many, and hated by others, but the most admit that they are addicted to it. Internet is 
mainly involved in the development of modern society and knowledge.     
 Another positive aspect of technology is that it helps people to send information quickly, for example 
bank transactions and a fast spread of news.  
 But, besides the numerous positive things, there are also some negative things. One of them is the fast  
          growth of technology and its spreading on the entire globe.  That led to  
          excessive consumption of energetic resources.  Some inventions had  
          devastating effects, like nuclear bombs which were used in destructive  
          ways and led to wars and devastation. Another negative aspect is that  
          some sites, games and social networks cause    
                                              addiction even for mature people, but youngsters are an easier target.. 
               In conclusion, technology offers a lot of benefits, but if it is improperly     
          and excessively used that would lead to negative things. So, the final  
          thought is: don’t let technology control you; instead, be in control of it. 

 By Budeanu Alondra-Cosmina and Bălănescu Adrian-Gabriel 

 
ŞORICELUL 

 
  Un şoricel privi din crăpătura sa din perete şi îi văzu pe ţăran şi pe nevasta acestuia 
deschizând un pachet. 
- Ce mâncare să fi adus oare? se întrebă şoricelul... Cu groază îşi dădu repede seama că era 
o capcană. Şoricelul se strecură cu mare grijă în curtea animalelor şi dădu alarma:  
- E o capcană în casă, e o capcană în casă! 

Găina cotcodăci şi se înfoie, ridică apoi capul şi îi spuse: 
- Domnule Şoarece, vad bine că acest lucru te afectează, dar pentru mine el nu are nici o relevanţă.  Nu pot permite ca  
acest lucru să mă afecteze. 
Şoricelul se întoarse atunci înspre porc şi îi spuse: 
- E o capcană în casă, e o capcană în casă! 
Porcului îi fu milă de el, dar răspunse: 
- Îmi pare foarte, foarte rău, Domnule Şoarece, dar tot ce pot să fac este să mă rog. Te asigur că te vei găsi în  
rugăciunile mele. 
Şoricelul merse atunci la vacă şi îi spuse: 
- E o capcană în casă, e o capcană în casă! 
Vaca îi spuse: 
- Vai! Domnule Şoarece, îmi pare foarte rău pentru tine, dar chiar nu este o urgenţă pentru mine. 
 Şi aşa se întoarse şoricelul în casă, cu capul plecat şi cât se poate de amărât, pentru a înfrunta de unul singur   
capcana pusă de ţăran. În chiar noaptea aceea în casă se auzi un zgomot... Cum ar fi zgomotul produs de o capcana în  
care s-a prins un şoricel. Nevasta ţăranului se repezi să vadă ce s-a prins. Pe întuneric, ea nu îşi dădu seama că în  
capcană îşi prinsese coada un şarpe veninos. Şarpele o muşcă pe nevasta ţăranului. Ţăranul o duse cât putu de repede  
la spital şi când o aduse acasă, ea mai avea încă febră.   

Oricine ştie că cel mai bun tratament împotriva febrei este supa proaspătă de pui, aşa că ţăranul luă un cuţit şi se 
duse în curtea păsărilor, să facă rost de principalul ingredient pentru supă. Dar nevasta lui nu se însănătoşi, aşa că 
prietenele şi vecinele ei veniră să o îngrijească şi stăteau cu ea mai toată ziua.  Pentru a le da de mâncare, ţăranul fu nevoit 
să taie porcul. Nevasta ţăranului nu se mai însănătoşi, şi muri la scurt timp. La înmormântare veni multă lume, iar ţăranul 
trebui să taie şi vaca pentru a-i hrăni pe toţi. Şoricelul se uita din crăpătura lui din perete, cuprins de tristeţe. 

 Aşa că data viitoare când auzi că cineva se confruntă cu o problemă şi tu ai impresia că acest lucru nu te priveşte, 
adu-ţi aminte: Când unul dintre noi este ameninţat, cu toţii suntem expuşi unui risc.  

Suntem cu toţii implicaţi în această călătorie numită viaţă. Trebuie să avem grijă unii de alţii şi să facem un efort 
în plus pentru a ne încuraja unii pe alţii. 

      Culeasa de Inv.Tunaru Mihaela 
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Rătacire 
 
Zâmbesc soarelui 
In freamătul lebedei 
Strâng valuri la mal. 
 
****************** 
Consolare 
 
Melcii aruncaţi 
Rup tăcerea în nisip 
In larg tace-un val. 
 
***************** 
Amintiri 
 
Scoici părăsite 
Cântă luntraşii căzuţi 
Perle în adânc. 
 
***************** 
Tăcere 
 
Albul în valuri 
Dă glas suferinţei vii 
Mare albastră. 

Sentimente 
 
Lebede albe 
Joacă în valuri iubiri 
Marea-nfioară. 
 
 ***************** 
Toamna 
 
Un val obosit 
Caută agale-un ţărm 
Pleacă cocorii. 
 
****************** 
Regrete 
 
Toamna sfârşită 
Toarce-n fus valuri la mal 
Iarna aşteaptă. 
 
*********************  
Primăvară 
 
Spiritul tânăr  
A-nvins decenii la rând 
Sunt iarăşi copil. 
 
 Prof. Bunceanu Daniel 
            Lic. Tehn. “C.tin Brâncoveanu”, Baia de Aramă 
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La cina fără  de taină 

 

m-am întors 

în epoca pietrei 

stau pe-un scaun 

rotund 

la o masă de piatră 

 care fusese cândva  

la moara din cernavârf 

 cioplită şi ferecată 

de-un meşter iscusit 

în gaura pe unde trecea fusul morii 

am pus o muşcată 

cu florile roşii 

ispititoare 

dar mi-e teamă  

s-o privesc prea insistent 

nu cumva  

să-mpietrească şi ea 

aştept  

să vină umbrele 

de jur împrejur 

şi să se aşeze tăcut 

la cina fără de taină  

Oriunde 

 
păşeam printre fagi 

cu coroanele-n cer 

ca nişte coloane de temple 

razele soarelui  

abia străbăteau 

până la mine 

mă-mpiedicam de rădăcini 

ca de nişte şerpi invizibili 

hrăniţi cu-ntuneric 

nu se vedea nicio potecă 

nu se auzea niciun cânt 

ca să mă scoată 

 iar la lumină 

doar fagii goi 

 mă priveau 

împietriţi de frică 

şi eu râvneam  

să pot ajunge la un capăt 

oriunde 

 
 
 

Prof. Cornel Boteanu 
Lic. Tehn. “C.tin Branciveanu” 

Poetul 
 

cu sufletu-n mâini 

asemenea 

 gânditorului din 

 hamangia 

poetul 

s-a cocârjat 

ca şi cum  

doar el 

ar purta pe umeri 

toate durerile lumii 

Alpinistul himerei 

 
sisif trăia într-o ţară 

 plină de bolovani 

şi de cetăţi în ruină 

şi ce era să facă 

amărâtul de el 

purta în cârcă 

 toată ziulica 

un bolovan 

şi-n loc să-l arunce în mare 

îi urca pe munte 

să-l mai înalţe puţin 

vezi doamne 

să poată  spune lumea  

c-a fost şi el 

un alpinist al himerei 
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1.O persoană are în medie 1.460 de vise în fiecare an. 

An average person has 1,460 dreams every year. 
 

2.Un om, consuma, în medie, de-a lungul vieții, o cantitate de hrană egală cu greutatea a șase elefanți maturi. 

A  person  consumes, on average, over his life a quantity of food equal to the weight of six mature elephants. 
 

3. Irlanda este singura țară europeană în care nu există șerpi. 

Ireland is the only European country where there are no snakes. 
 

4.Furnicile nu dorm niciodată. Cu toate acestea, în zorii zilei, furnicile se întind asemenea oamenilor 

pentru a se dezmorți. 

Ants never sleep. However, at dawn, the ants also stretch like people to revive. 
 

5.Carpaţii Româneşti includ cel mai întins lanţ vulcanic din Europa. 

Romanian Carpathians include the largest volcanic chain in Europe. 
 

6. Parcul „Nicolae Romanescu”, este cel mai mare parc natural din estul Europei, iar ca întindere 

este pe locul doi în România după Herăstrău. 

The park ",icolae Romanescu", is the largest natural park in eastern Europe, and the second in Romania after Herăstrău. 
 

7. Gândacii decapitați pot trăi mai mult de o săptămână (cam 10 zile). 

Decapitated cockroaches can live more than a week (about 10 days). 
 

8. Pasărea colibri este cea mai mică pasare din lume. Unele cântaresc mai puțin de 1 gram. 

    Hummingbird is the smallest bird in the world. Some weigh less than 1 gram. 
 

14. Cârtița este capabilă să sape un tunel de peste 90 m într-o singură noapte. 

     Moles are able to dig a tunnel 90 m in one night. 
 

15. Melcii pot hiberna și dormi 3 ani, fără întrerupere. 

Snails can hibernate and sleep three years without interruption. 

Culese și traduse de Văideanu Georgiana 

Clasa a XII-a F 

 What is music? It is the best way to spend time. If you have a good day 
and you listen to a good song, the day becomes even better.  
 For me music means everything.I enjoy listening to music, singing, 
dancing. But for me, music is a way of life. Music makes our lives more 
beautiful. I am a shy person and it is very difficult for me to express my feelings 
by speaking, but when I sing it becomes much more easier. The emotions are 
overwhelming, but it is trully wonderfulto use my voice. 
           I am sure everyone loves music because it helps us to relax and feel better. 
 

By Vucea Adelina &icoleta 
Clasa a X-a F 
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4 Kids Alone, 	o. 5/2013 
 

O poveste tri-națională 
 
 

 Ca urmare a unei colaborări din 2011 cu Asociația pentru  tineret Juvendus Mundi din Drobeta Turnu Severin, am 
cunoscut-o pe doamna Genéviève Balichard, director al Asociației Francas din Allier, Vichy, Franța, cu care am legat o 
strânsă prietenie. Ȋn toamna lui 2011, a venit chiar ȋn vizită ȋn şcoala noastră şi ȋnainte de a pleca ne-a promis că va face tot 
posibilul pentru ca elevi din şcoala noastră să participe la proiecte internaționale. Promisiunea s-a concretizat ȋn vara lui 
2012 când printr-un proiect implementat de asociația franceză Francas ȋn colaborare cu asociațiile Grune Schule din 
Germania şi Juventus Mundi din Dr. Tr. Severin, cinci elevi de la şcoala noastră au vut posibilitatea de a merge ȋn Franța. 
Cei cinci muschetari plecați pe urmele lui D’Artagnan sunt  Remetea Cristina, Cărăbineanu Răzvan, Cornea Adina, Serban 
Lorena şi Pitica Daianu Cerasela. Pe lângă participarea la activitățile proiectului, cei cinci au avut posibilitatea de a 
cunoaşte o părticică din 
civilizația franceză la ea acasă, 
au putut observa asemănări şi 
mai ales diferențe de 
mentalitate, stil de viață, 
elemente culturale, culinare, au 
experimentat viața colectivă 
alături de tineri din cele trei țări 
participante ( Franța, Germania, 
România) şi şi-au dat seama, 
cred, de importanța cunoaşterii 
mai multor limbi străine.  
Vă invit să urmăriți ȋn 
 câteva imagini, aventura 
 lor pe pământ francez : 
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Mai ȋntâi cu avionul                                        

  

Castelul La Palisse 

  

Pe la ei…pe la francezi 

 
Atelier de  
machiaj 

La Parada  
și la circ 

 
I-am invatat Perinita si 

Pinguinul 

 
Trupa 
 de șoc 

Să nu credeți că povestea noastră 
se termină aici. Ȋn numărul următor al 
revistei vă voi povesti cum au ajuns şi cum 
au petrecut cei patru muschetari ( din 
motive obiective Lorena nu ne-a mai 
ȋnsoțit) ȋn Germania ( ȋn vara lui 2013). Si 
dacă se va lăsa cu sănătate şi voie bună, va 
urma şi al treila episod al aventurii noaste, 
unde credeți… pe pământ românesc, la 
Drobeta şi Baia de Aramă. Când ? In vara 
lui 2014. Dar până atunci va trebui să ne 
pregătim ca să-i putem ȋntâmpina cum se 
cuvine pe oaspeții noştri cu ce avem noi 
mai bun şi mai frumos ȋn zona noastră.                                                       

                                                                              

Prof. Ploscaru 	icoleta 
Lic. Tehn. C.tin Brâncoveanu 
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                                     Fantezie la Gura Sobei  
 

   Într-o  iarnă   stăteam  în  braţele  bunicii  la  gura  sobei  în  timp  ce  

bunica  spunea  un  basm. 

     Am   adormit  şi   m-am  trezit   într-o  lume  unde  totul  este  cum  vor  

copiii,acolo  frumuseţea  iernii este  de nedescris,  totul  în  jur  este  acoperit  

cu  zăpada  argintie, plapuma  de  nea  colorată  şi  fulgii  de  nea  care  se  

joacă  de-a  prinselea  prin  văzduh, crivăţul  cel  temător ţipa jalnic. Pădurea 

plânge  în  noaptea  târzie  pentru  că  petalele şi  frunzele  lor  numai  au  

acelaşi  farmec. În  faţa  mea  apare  o  doamnă  înaltă  cu  rochia  îngheţată  

de  un  alb  imaculat, era CRAIASA  ZĂPEZII.  

  În  timp  ce  mă  uitam  la  ea  fulgii  de  nea  

se  prindeau  pe  geam  si  formau   o dantelă   încântătoare. 

       Odată  cu venirea Crăiesei Zăpezii  a  apărut  şi  bradul  împodobit  regeşte, 

      glasul  asurzitor  al  copiilor si glasul  bunicii  terminând  povestea. 

      Sper  ca  într-o  zi   să  mai  pot  visa  o  fantezie  la  gura  sobei.  

      În  aceasta  poveste  orice  copil  ar  prinde  aripi  ca  un  înger. 

  

     Înv. Valentina �ae 

     Școala cu clasele I-IV, Comănești, Bala 
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Minunata Vârsta a Copilariei  
 

♦ “Un copil poate oricînd să învețe un adult trei lucruri: cum să fie mulțumit fără motiv, cum să nu stea locului 
niciodată și cum să ceară  cu insistență ceea ce își dorește.” Paulo Coelho. 

♦ “Copilăria e inima tuturor vârstelor.” Lucian Blaga 

♦ “Cînd nu mai ești copil, ai murit demult.” Constantin Brîncuși 

♦ “Învață-l pe copil calea pe care s-o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate 
de la ea.” Proverbele Împăratului Solomon 

♦ “Pe copil să-l judeci ca pe un copil, nu ca pe un bătrîn.” Proverb românesc. 

♦ “Copilăria arată omul, după cum dimineața arată ziua. Proverb englez. 

♦ “Copilăria se termină în momentul în care lucrurile încetează să mai fie uluitoare.” 
Eugen Ionescu. 

♦ “Copiii mici sunt ca și țânțarii: de îndată ce nu mai scot nici un sunet, știi că s-au 
apucat de ceva rău.” Anonim 

♦ “Copiii sunt o mângâiere la bătrânețe – de fapt ei sunt cei care ne ajută să ajungem 
foarte repede la …bătrânețe.” Anonim 

♦ “Nu există decat un singur copil perfect în lumea aceasta și fiecare 
mamă îl are.” Anonim 

Culese de Educat. Marinescu Daniela 
Grădinița, Comănești-Bala 
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Frumoasa Iarna 
 

Iarna e frumoasă, 
Cu fulgi pufoși de nea. 
Mă duc cu Plugușorul 
Și merg cu sania. 
 

De  Dunărințu Mihnea  
Clasa a II-a B 

Desen de Oprițescu 
Alexandra,  

It’s Winter, de Iorga Ioana, Clasaa II-a 

Glume despre Moș Crăciun 
 

Moș Crăciun intră într-un magazin care vinde perdele. El 
spune vânzătorului: 
- Aș dori să cumpăr niște perdele roz. 
Vânzătorul i-a arătat mai multe modele de perdele, dar 
Moș Crăciun se gândea ce să aleagă. În cele din urmă 
alege un minunat print floral roz. Vânzătorul îl-a întreabă 
ce dimensiunui dorește. Moș Crăciun răspunde: 
- Cincisprezece centimetri. 
- Cincisprezece centimetri? A exclama 
vânzătorul. Asta sună foarte mic. În ce cameră 
le puneți? 
Moș Crăciun spune că nu sunt pentru o cameră 
ci pentru monitorul de la calculator. 
Vânzătorul exclamă surprins: 
-Dar, domnule, calculatoarele nu au perdele! 
Moș Crăciun răspunde 
- Helllooooooooo! Am Windows! 

- Mămico, ce ți-ai dori să-și 
aducă Moș Crăciun? 
- Un băiețel cuminte, zise 
mama. 
- Uraaa!!!! Asta înseamnă că o 
să am un frățior! 

Moș Crăciun ți-a văzut 
postările de pe Facebook. 
Anul acesta îți va aduce 
cadou un Îndreptar 
Ortografic ca să îți îndrepți 
greșelile de ortografie. 

Glume culese de Tudorescu Bianca,  
Clasa a VII-a A 

Vine Mos Craciun 
Din văzduh și din ponoare 
Vine cu sania-n vale 
Și aduce jucării 
Celor mai cuminți copii. 
Chiar și celor necuminți 
Le aduce fericire 
Și le lasă dacă vor o sperantă 
Că el vine 
Și la anul viitor. 
 

De Mărgelu Eli Adelin,  
Clasa IV-a A 

 

Desen de Bunceanu Dalia , Clasa a IV-a B  

Desen de Crăcea 
Jianu Andra,  

IIt is Winter 
 
It’s winter, It’s winter 
Let us skate and ski 
It’s winter, It’s winter 
It’s great fun for me. 
 
By Remetea �arcisa 
Clasa a V-a A 

D e s e n  S u c e a  M
o n i k a  

Iarna 
 

A sosit iarna geroasă 
Cu zapada cea frumoasa 
Si cu pomii incarcati, 
Hai copii, sa va jucati! 
 
Am iesit acum afara 
Eu si fratiorul meu. 
Bulgari de zapada facem 
Si cu sania ne dam. 
 
Pasarelele-au plecat 
Doar vrabiile-au ramas 
Ciripind si anuntand 
Ca iarna a sosit. 
                                                        

De Oltean AndreiaProf. 
Îndrumător Prof. Traicu Adina 

Pa g in a  S
tren g a r

ilor  
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 Once upon a time there lived a lovely princess with fair skin and 
blue eyes. She was so fair that she was named Snow White. Her mother died 
when Snow White was a baby and her father married again. This queen was 
very pretty but she was also very cruel. The wicked stepmother wanted to be 
the most beautiful lady in the kingdom and she would often ask her magic 
mirror, “Mirror! Mirror on the wall! Who is the fairest of 
them all?” And the magic mirror would say, “You are, 
Your Majesty!” But one day, the mirror replied, “Snow 
White is the fairest of them all!” The wicked queen was 
very angry and jealous of Snow White. She ordered her 
huntsman to take Snow White to the forest and kill her. “I 
want you to bring back her heart,” she ordered. But when 

the huntsman reached the forest with Snow White, he took pity on her and set her free. He killed a deer 
and took its heart to the wicked queen and told her that he had killed Snow White.   

         Snow White wandered in the forest all night, crying. When it was daylight, she came to a tiny cottage and went in-
side. There was nobody there, but she found seven plates on the table and seven tiny beds in the bedroom. She cooked a 
wonderful meal and cleaned the house and tired, finally slept on one of the tiny beds. At night, the seven dwarfs who lived in 
the cottage came home and found Snow White sleeping. When she woke up and told them her story, the seven dwarfs asked 
her to stay with them. When the dwarfs were away, Snow White would make delicious meals for them. The dwarfs loved her 
and cared for her. Every morning, when they left the house, they instructed her never to open the door to strangers.  

 Meanwhile, in the palace, the wicked queen asked, “Mirror! Mirror on the Who is the fairest of 
them all?” The mirror replied, Snow White is the fairest of them all! She lives with the seven dwarfs in the 
woods!” The wicked stepmother was furious. She was actually a witch knew how to make magic potions. 
She now made a poisonous potion and dipped a shiny red apple into it. Then she disguised herself as an 
old peasant woman and went to the woods with the apple. She knocked on the cottage door and said 
“Pretty little child! Let me in! Look what I have for you!” White said, “I am so sorry, old lady, I cannot let 
you in! The seven dwarfs have told me not to talk to strangers!” But then, Snow White saw the shiny red 
apple, and opened the door. The wicked witch offered her the apple and when she took a bite poor Snow 

White fell into a deep sleep. The wicked stepmother went back to the palace and asked the mirror, “Mirror! Mirror on the 
wall! Who is the fairest of them all?” The mirror replied, “You are, Your Majesty!” and she was very happy.  

 When the seven dwarfs came home to find Snow White lying on the floor, 
they were very upset. They cried all night and then built a glass coffin for Snow 
White. They kept the coffin in front of the cottage. One day, Prince Charming was 
going past the cottage and he saw Snow White lying in the coffin. He said to the 
dwarfs, “My! My! She is so beautiful! I would like to kiss her!” And he did. Immedi-
ately, Snow White opened her eyes. She was alive again! The Prince and the seven 
dwarfs were very happy. Prince Charming married Snow White and took her to his 
palace and lived happily ever after. 
 

 Vocabulary 
 

Use the given words below to translate the text. If there are other words you don’t know, use a Dictionary. 

fÇÉã j{|àx 
4 Kids Alone, 	o. 5/2013 
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Bite=îmbucătură 
Coffin=sicriu 
Cottage=căsuță 
Cruel=crudă, rea 
Fair= atragatoare, frumoasa 
Floor=podea 
Furious=furioasă 
Glass=sticlă 
Deep=adânc, profund 
Deer=căprioară 
to dip= a inmuia 
to disguise=a se deghiza 

Dwarf=pitic 
Forest=pădure 
Huntsman=vanator 
to kill= a ucide 
Kingdom=Împărăție 
to kiss= a săruta 
to knock=a bate  
Let me in=Lasă-mă să intru 
Look=Uite, Privește 
to marry= a se căsători 
Peasant woman =țărancă 
Potion=licoare 

Poor=sărmana 
Pity=milă 
to reach= a ajunge 
Shiny=strălucitor 
Skin=piele 
Sleep=somn 
Stranger=străin 
Tired=obosită 
Wicked=nelegiuită 
To wonder= a rătăci 
Woods=pădure 

Culeasă și prelucrată de Prof. Ploscaru-Lungulescu Ana 
Lic. Tehn. “C.tin Brâncoveanu”, Baia de Arama 

Desen de Morjan Alexia 

Clasa a IV-a B 
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   Sărbătorile sunt întotdeauna un prilej de 

mare bucurie pentru copii. De curând elevii 

Liceului Tehnologic din Baia de Aramă au 

sărbătorit Halloweenul, și și-au exprimat 

bucuria prin cîntece și creații proprii de costume, desene și dovleci.  

 Crăciunul este o sărbătoare creștină care aduce multă 

bucurie in inimile celor mici, dar și în ale celor mari. E vremea 

sărbătorilor, a colindelor, a jocurilor de iarnă. E un timp în care ne 

reamintim de nașterea Domnului nostru Iisus Christos, de faptul că 

El a venit pe pământ ca să moară pentru păcatele noastre! Dar a 

înviat și acum stă la dreapta Tatălui și se roagă pentru noi. 

 Fie ca lumina blândă a Domnului nostru să ne însoțească la 

fiecare pas, și bucuria iertării Sale să fie și să rămână în inimile 

noastre cât vom trăi pe acest pământ! 

 Sărbători fericite și un an nou mai bun ca niciodată! 
 

Prof. Ploscaru-Lungulescu Ana și Traicu Adina 

Lic. Tehnologic “C.tin Brâncoveanu”, Baia de Aramă 

Sarbatori fericite! 

Alaturi de cei dragi! 
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Oh, Christmas tree 
 

Oh, Christmas tree,  
Oh, Christmas tree, 
How lovely are your branches! 
 
In summer sun 
And winter snow 
A coat of green 
You always show 

 
Oh, Christmas tree,  
Oh, Christmas tree, 
How lovely are your branches! 

We wish you a Merry Christmas 
 

We wish you a Merry Christmas! 
We wish you a Merry Christmas! 
We wish you a Merry Christmas 

 
 And a Happy New Year! 

Jingle bells! 
 
Dashing through the snow 
In a one horse open sleigh 
O'er the fields we go 
Laughing all the way 
Bells on bob tails ring 
Making spirits bright 
What fun it is to laugh and sing 
A sleighing song tonight 

 
Oh, jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh. 

Away in a Manger  

1. Away in a manger, no crib for a bed 
The little Lord Jesus lay down His sweet head 
The stars in the bright sky looked down where He lay 
The little Lord Jesus asleep in the hay. 

2. The cattle are lowing, the Baby awakes 
But little Lord Jesus, no crying He makes 
I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky 
And stay by my side until morning is night. 

3. Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay 
Close by me for ever and love me, I pray to 
Bless all the dear children in Thy tender care 
And take us to Heaven to live with Thee there. 

 Departe-ntr-o isle 

1. Departe-ntr-o iesle, în paie ascuns, 
Culcat printre vite stă Pruncul Isus. 
Îi cântă şi-L leagănă stele de-argint, 
Şi-ncet Copilaşul adoarme zâmbind. 

2. Doar vitele-n grajd zgomotos Îl trezesc. 
Duios le priveşte şi se liniştesc; 
O, Prunc minunat, Te slăvim că-ai venit 
Şi-n ieslea săracă adânc Te-ai smerit. 

3. Rămâi, drag Isuse, cu noi, Te rugăm, 
N-avem bogăţii, dar tot ce-avem Îţi dăm, 
Iar Tu dă-ne binecuvântarea Ta 
Şi viaţa întreagă cu Tine vom sta. 

 

Silent night! Holy night!  
 

All is calm all is bright  
Round yon virgin mother and child  
Holy infant so tender and mild  
Sleep in heavenly peace!  
Sleep in heavenly peace 
 
Silent night! holy night!  
Son of God love's pure light  
Radiant beams from thy holy face  
With the dawn of redeeming grace,  
Jesus, Lord at thy birth 
Jesus, Lord at thy birth 
 
Silent night! holy night!  
Shepherds quake at the sight  
Glories stream from heaven afar  
Heavenly hosts sing Alleluia  
Christ the Saviour is born  
Christ the Saviour is born!  

 

Culese de Tudorescu Bianca 
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About two thousand years ago, in the town of 
Nazareth, there lived a young woman named 
Mary. She was engaged to be married to Joseph, 
a carpenter. One day an angel appeared before 
her and told her she had been chosen to have a 
special baby. The baby would be God's son and 
she must call him Jesus.  

Soon after the angel's visit, Mary and Joseph were married. Mary 
was due to have her baby when they had to go on a long journey 
to Bethlehem. At last Mary and Joseph arrived in Bethlehem, she 
was very tired and needed a place to stay. But, unfortunately, 
there was no room for them. Eventually, they found a stable 
where people kept their animals. And so it was that a few hours 
later, Mary gave birth to her son in that stable. She wrapped Je-
sus in strips of cloth and laid Him in a manger full of hay.  

The True Christmas Story 

At the same time, some shepherds were watching their sheep. A 
bright light appeared on the sky. They were very afraid. It was an 
angel sent by God. The angel told them not to be afraid because he 
had some good news. The Son of God, Jesus 
had been born and they would find Him in 
Bethlehem in a manger. The shepherds 
wanted to go and see the Baby. They went 
there and the moment They entered the sta-
ble, were filled with joy. They knelt down 
and worshipped  Jesus, the One who would 
be the Savior of the world. 

Far away in the East, Wise Men saw a new star shining high in the sky. These men studied the 
stars and they knew it was a very special star and that a great King had been born. They decide 
to find this King, so they fallowed the star to Jerusalem, king Herod, and asked about the New 
King of Jews. Herod was very troubled, and asked them to 
comeback and tell him if they found the Baby King. The Wise 
Men were led by the star to the new Jesus, in Bethlehem. They 
brought Him precious gifts and worshipped Him.  
         The story has a deep meaning: the wise men, and women 
and children are still looking for the great King Jesus. When 
they find Him, they worship Him and  put their trust in Him 
forever. Let us rejoice because we have the greatest King! 
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  Join the dots! 

 

 

 

Find the 7 English words. They may be written horizontally, vertically, diagonally, or even backwards.  

Desen de Pleșa Ana-Maria 
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D e  - a le   c opiilor... 

Meserii 
 

Invatatoarea la școală îi întreabă pe copii: 
- Vasilică, ce-i tatăl tău? 
- Gunoier. 
- Nu se spoune gunoier, ci lucrător la 
Salubritate. Petrică ce-i tatăl tău? 
- Gropar. 
- Nu se spune gropar, ci lucrător la Pompe 
Funebre. Gigel ce-i tatăl tău? 
- DJ la MySTIC CLUb. 
- Cum adică? 
- Clopotar la biserică !  

MAMA E �UMAI U�A! 
 

La școală, profesoara dă clasei tema de acasă: să 
compună o propoziție cu expresia "Mama e numai 
una". 
A doua zi, profesoara îi intreaba pe elevi ce propoziții 
au facut... 
- Ionel, tu ce-ai scris? 
- Când am fost bolnav, mama a stat tot timpul cu 
mine - mama e numai una ! 
- Bravo! da tu, Vasilică, ce ai scris? 
- Când nu știam să fac vr-un exercițiu la matematică, 
mama m-a ajutat să le fac - mama e numai una ! 
- Excelent. Da tu Gigel, ce 
ai scris? 
- Când am ajuns ieri acasă, 
îmi era foame și am întrebat-
o pe mama ce este de mân-
care, iar ea mi-a zis că sunt 
doua chifteluțe în frigider; 
am deschis frigiderul și am 
strigat: 
"Mama, e numai UNA !!"  

De ce plângi?... 
 

Un copil stă şi plange pe hol. O profesoară 
il găseşte şi il intreabă: 
-Ce s-a intamplat? 
-Un coleg mi-a doborat ştrudelul pe jos... 
-Şi a fost cu intenţie? 
-Nu, a fost cu brânză....  

Geografie 
 

Îți pun o intrebare, îi zice profesorul 
elevului. 
- Bine domnule profesor, dar numai 
una ! 
- Unde e Austalia? 
- Acolo, răspunde elevul. 
- Unde acolo? 
- Asta deja e a doua întrebare...  

Taximetristul 
 
Profesorul se străduiește să lămurea-
scă elevilor proverbul  
"Drumul cel mai scurt e și cel mai bun". 
- Tata zice ca nu-i așa! spune un elev. 
- Zău? Și ce meserie are tatal tău? 
- Șofer de taxi.  

Matematică 
 
Mami, nu este adevarat ca 5+5=10? 
- Da, puișor, așa este, dar 
de ce ma întrebi? 
- Păi doamna învațătoare 
zice că: 6+4=10!  

Cântarul 
 

- Cum îi merge noului 
tău frățior, Popescu? 
întreabă învățătoarea. 
- Lui îi merge bine, dar 
mă tem că mama vrea 
să-l vândă! 
- Cum așa?  
- Păi, în fiecare zi îl 
cântărește... 

 
 
 
 
 

- Gigel, câte continente sunt 
pe glob? Întreabă profesoara. 
- Cinci. 
- Numără-le. 
- Unu, doi, trei, patru, cinci. 
 

Reacție întârziată 
 

-Petrică de ce l-ai lovit pe Ionică? 
-M-a facut hipopotam, doamna învățătoare. 
-Când? 
-Cu trei luni în urmă! 
-Și de ce la-i lovit astăzi? 
-Abia azi am văzut cum arată                                       
un hipopotam!  
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I.S.S.�.: 1968-3971 
 

Liceul Tehnologic  “Constantin Brâncoveanu”  

Baia de Aramă, www.liceu,baiadearama.ro 

KEY:. 

Across: 2 holly  3 bells  4 star  5 wreath  6 presents  8 stocking  9 elf  10 tree 11 candles 13 bow 

Down: 1 reindeer  4 Sheppard  7 sleigh  12 snowman 

 


