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Noiembrie vine
Noiembrie vine,
Noiembrie, ca de-atâtea
ori,
Se duce cu ultimele
măceşe roşii
Şi cu primele ninsori.
Cu noaptea sosind iute,
Cu zorii-albind târziu,
Cu apa bocnă în găleată
Şi cu îngheţul brumăriu.
Se-aprinde focu-n sobe,
Iar ceainicul dă-n clocot
seara,
Ogorul se-afundă-n
somn de lut
Până soseşte iarăşi
primăvara.
Autor:
Clyde Watson

Dragi copii, părinți, bunici și profesori,
Vă invităm și în acest număr să trăim împreună acest
noiembrie minunat, în așteptarea iernii, a zăpezilor și a sărbătorilor
prilejuite de Sfântul Nicolae, Nașterea Domnului, Boboteaza și
Sfântul Ioan.
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Locuri care lipsesc: Calea Văcăreşti
Expoziţie studio
De curând, am participat
la un atelier studio despre
Bucureştiul
de
altădată.
Atelierul a fost organizat la
Muzeul Naţional al Literaturii
Române din Bucureşti.
Mai multe panouri au
fost pictate cu scene din viaţa
bucureştenilor, de la 1900. Am
întâlnit şi măşti, dar şi obiecte
de epocă (instrumente de scris
şi accesorii de îmbrăcăminte).
M-am aşezat în faţa unui tablou şi am realizat un text creativ cu tema „În Bucureşti, pe Calea
Văcăreşti“, pe care l-am completat cu un desen. În rândurile următoare voi reda textul compunerii,
care a fost apreciată de organizatori şi vizitatori.
Ştiţi...atunci nu era ca acum. Înainte erai mult mai chinuit. Casele erau mici, la fel ca şi
paturile. Uneori stăteai la cozi ca să prinzi măcar o pâine, ca să ai ce pune pe masa copiilor tăi.
Erai norocos şi era un privilegiu să mănânci
banane, mere şi rareori plăcinte de tot felul. Am
realizat că era bine că te-ai născut atunci, pentru a
vedea ce diferenţă mare este între 1900 şi 2018.
Copiii de atunci au ajuns să se uite la propriile lor
fotografii, de când erau mici şi îşi mai aminteau ceva.
Nu se compară cât de chinuiţi erau cei de atunci şi cât
de răsfăţaţi sunt cei de acum. Înainte, zilele treceau
greu şi oamenii se rugau să poată trece o dată cu ele.
Acum, hai să ne reamintim cât de mult s-a
schimbat lumea.
Lumina - La 1900 oamenii aprindeau lumânări
ca sa poată vedea, dar nu mereu, deoarece nu aveau
bani. Acum aprind becuri, care se montează.
Apa - La 1900 oamenii aduceau găleţi, ca să ia
apă din fântâni. Acum cumpără bidoane cu apă de la
magazin.
Magazine
La
1900
nu
existau
hypermarketuri, doar magazine micuţe.
Aşa era în vremurile de atunci, pe vechea Cale
Vacăreşti! Pentru mine, timpul s-a oprit în loc şi miam imaginat că pentru o clipă ajung în acele timpuri...
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Autor:
Lazăr Sophia (clasa a IV-a B)
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În vacanță la bunici

Capitolul 1
- Ștefy, ești gata?
- Da, Mami! De fapt…,aproape. Mai am
puțin.

În caz că te întrebi despre ce este vorba
aici… Vei afla imediat. Nu acum. Acum ma
grăbesc.
***
Sunt în mașină și am suficient timp să
povestesc ce se întâmplă mai sus. Eu voi merge
un weekend la bunicii de la Brăila. Voi sta acolo
cu ei, părintii mei, fratele meu,Vlad (5ani) dar
eu îi zic Dudi și cu verișoarele mele, cea mică,
Alexandra (5 ani) și cea mare Sabina (10ani) (le
zic Kuky și Sabi). Cel mai mult mă bucur că stau
acolo cu părintii mei și cu Dudi.
Buni (bunica mea), are o curte imensă și
o casă pe măsură. Curtea ei se poate numi
foarte ușor și pajiște. Oarecum. În acea curte
pot să îmi construiesc tot felul de lucruri. Cum
ar fi corturi. Pot să fac și un aranjament floral
gigantic.

În acea curte este și un nuc imens sub care îmi pot întinde o păturică și să stau toată ziua să
citesc. De obicei fac asta. Cam asta este și problema. Am citit toate cărțile de la biblioteca din
Brăila iar acum trebuie să îmi iau câte 3 cărți pe weekend ca să am ce citi. De data asta mi-am luat
numai 2 cărți pentru că vor fi acolo și verișoarele mele cu care voi discuta. Mai mult cu Sabi pentru
că avem interese asemănătoare. Deși cred că nu îmi vor ajunge acele cărți pentru că asta ar
însemna să citesc o carte de maxim 300 de pagini în 24 de ore, ceea ce ar fi puțin cam ușor, dar mă
voi strădui să nu citesc tot.
Am ajuns în sfârșit. Mașina a parcat și s-a auzit un scheunat de cățel destul de încet. (Am
uitat să iți spun că am un puiuț de Yorkshire Terrier). Îl cheamă Dodo. Îl am de aproape jumătate
de an și acum este prima data când călătorește atât de mult cu mașina și este și prima data când
ajunge la Brăila. L-am primit în perioada când dădeam multe teste la școală și nu am avut timp să
îl aducem la Brăila până când a început vacanța de vară și nici după deoarece aveam alte drumuri
planificate, cum ar fi la mare sau... Nu contează de ce nu l-am adus, contează că acum este aici și
punct.
I-am pus lesa cum am reușit pentru că nu mai avea răbdare să iasă din mașină și, în sfârșit,
am ieșit cu Dodo din mașină.
Știu că nu este prea frumos, doar că nu mai aveam răbdare să îi arăt micului meu Dodo
curtea așa că i-am lăsat pe părinti să se descurce cu bagajele și cu Dudi, i-am salutat pe bunici
(Buni, Bubu și Tataie- străbunicul) și m-am dus să o caut pe Sabi, care era la bunici de o zi, ca să o
rog să vină cu mine să îi arat lui Dodo curtea. Nu am găsit-o. Apoi aud pe cineva strigându-mă...
Autor:
Ficleanu Delia Stefania (clasa a VI-a B)
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Familia mea
Familia este primul grup
social din care facem parte.
Aceasta este formată în principiu
din mamă, tată și copii.
Mama are rolul de a avea
grijă de copii și de casă, tatăl are
rolul de a merge la muncă , iar
rolul copilului este de se duce la
școală și de a învăța.
Nu. O familie nu este deloc
așa! Fragmentul acesta nu
ilustrează decât un tablou al unei
familii plictisitoare, fără emoții și
sentimente create în cadrul unui
grup de persoane ce se iubesc.
Familia este reprezentată de acele persoane cu care te simți în siguranță , fericit și împlinit .
Familia e compusă din persoane care ar face orice , numai să te simți bine și pentru care la rândul
tău ai face orice. O familie te acceptă cu toate defectele și cu toate greșelile pe care le faci.
Uneori, nu ne dăm seama cât de importantă este familia, alteori o neglijăm pentru lucruri pe
care le considerăm mai importante la acel moment .
Părinții mei au fost alături de mine din momentul în care m-am născut până acum . Ei știu
fiecare motiv pentru care plâng sau pentru care zâmbesc , știu lucrurile care îmi plac și lucrurile care
nu îmi fac plăcere. Îmi știu primii pași, primele cuvinte. Își aduc aminte prima mea zi la grădiniță și
prima zi la școală. Ei m-au învățat ce este bine și ce este rău, m-au învățat să respect oamenii de orice
vârstă și de orice naționalitate.
La fel cum mi-au fost mie, ei sunt acum alături și de surioara mea. Vom fi lângă ea de fiecare
dată când o să plângă sau o să zâmbească , o vom învăța ce este respectul și bunătatea, vom fi acolo
când va descoperi lucruri noi, când va da greș și când va reuși.
Nu voi uita niciodată momentele frumoase petrecute cu familia mea și le voi prețui mai mult
pe zi ce trece.
Îmi amintesc cu drag serile din Ajun de Crăciun cu miros de cozonac proaspăt , acompaniat de
colinde cu sunet plăcut , stând toți în canapea și vizionând filme cu Moș Crăciun.
Nopțile de Paști, când mergeam toți la biserică și luam Lumina Sfântă, iar eu adormeam în
brațele mamei și mă trezeam în camera mea, înconjurată de cadouri de la Iepurașul de Paști.
Un alt moment frumos și pe care nu-l voi uita niciodată este ziua în care surioara mea s-a
născut . Eu și tata stăteam plini de nerăbdare în fața sălii de operații, în ciuda asistentelor care își
pierdeau cumpătul din cauza noastră, spunându-ne să stăm în sala de așteptare.
Aceste momente le-aș putea retrăi cu drag de sute de ori. Mi-au făcut copilăria mai frumoasă
și mă vor face să zâmbesc de fiecare dată când mi le voi aminti.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoși, fericiți și trăim în armonie unul cu altul , că
suntem uniți, și mă rog în fiecare seară să fim tot timpul așa și să avem parte numai de bine !
Autor:
Banță Teodora (clasa a VI-a A)
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OLIMPIADA GIMNAZIILOR 2018
HANDBAL FEMININ
Vicecampionii sectorului 5
Vom începe acest articol
destinat echipei de handbal feminin
care a obținut ’’medalia de argint’’
anul acesta în cadrul Olimpiadei
Gimnaziilor, după o mică prezentare
a ceea ce înseamnă handbalul în linii
mari.
Handbalul este un sport de
echipă care se joacă cu o minge,
folosindu-se numai mâinile. Meciul
are loc între două echipe a 7 jucători
(6 jucători de câmp și un portar) pe
durata a două reprize a câte 30 de
minute.
Scopul jocului este acela de a marca cât mai multe goluri în poarta echipei adverse. Echipa
care a marcat mai multe goluri câștigă meciul.
Revenind la fetele noastre și la frumoasa lor performanță, amintim că acestea s-au deplasat
vineri, 16 noiembrie la Școala Gimnazială nr.139, una dintre vecinele noastre de cartier, acolo unde
s-a desfășurat faza pe sector la handbal feminin în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor. Cu o absență de
ultim moment, fetele noastre au abordat cu multă încredere competiția, în ciuda faptului că trei
fete s-au aflat la debutul într-o astfel de competiție, dar și că în lotul nostru s-a aflat o singura
handbalistă de meserie, dacă ne putem exprima așa, anume Carmen Streche, componentă a CSS 6
București, în rest fetele practicând acest frumos sport doar în cadrul orelor de educație fizică și a
antrenamentelor din cadrul echipei școlii. Dar iată pe larg drumul fetelor noastre până în finală:
La startul competiției s-au aliniat doar 6 echipe, cu una mai mult decât anul trecut școlar,
când fetele noastre au obținut o mențiune muncită, după un joc pierdut la loviturile de la 7m.
Turneul eliminatoriu ne-a adus în față un adversar bun din punct de vedere al taliei, dar și al
bazei de selecție față de școala noastră, Școala Gimnazială ’’Principesa Margareta’’, acest aspect
însă neimpedicându-ne să-i răpunem în alte două rânduri, de data aceasta la fotbal, atât la ciclul
gimnazial anul trecut, când băieții noștri au fost campionii sectorului(7-1), dar mai recent anul
acesta la băieți ciclul primar(0-2), chiar la ei acasă, așa s-a întâmplat și la handbal, am pornit mai
greu motoarele, dar la final am zâmbit, privind cu speranță spre semifinală.
ASSG 143 – Șc.Gim.Nr.114 ’’Pricipesa Margareta’’ 11-6!, cu o Carmen Streche încă fără pofta
de joc, dar cu Mara Imireanu, Mădălina Miroi și Bianca Băran(la debut) într-o forma bună de joc și
speranțele noastre prindeau contur.
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A urmat o binemeritată pauză pentru fetele noastre, care au putut urmări unul dintre cele
mai frumoase meciuri ale turneului, între o echipă aflată la apogeu, Șc.Gim.Nr.139(care avea să
câștige și turneul) și Șc.Gim.Nr.147 ’’Petrache Poenaru’’ , o echipă în plină formare și dezvoltare,
care cu siguranță anul viitor v-a avea un cuvânt greu de spus la Olimpiada Gimnaziilor.
Meciul din semifinală s-a dovedit a fi un bun antrenament pentru finala ce avea s-o jucăm,
Șc.Gim.Nr.135, deși cu o talie bună și cu două doamne profesoare ce ’’au mâncat’’ handbal pe pâine
ca jucătoare, iar acum încearcă să-i învețe și pe elevi din tainele acestui frumos și nobil sport, s-a
dovedit o nucă nu foarte tare pentru liderul nostru, Carmen Streche, care în acest meci și-a
demonstrat valoarea dar și caracterul puternic ce trebuie să troneze în fiecare sportive ce se vrea
performant.
Șc . Gim. Nr.135 – ASSG 143 1-11! și iată-ne ajunși în finală, acolo unde nici nu ne-am fi
gândit la începutul competiției, întâlnind un adversar de calibru, solid din toate punctele de vedre,
cu cel puțin două sportive legitimate, a fost greu să ținem piept echipei gazdă, chiar dacă fetele
nostre au condus la un moment dat ostilitățile, scorul fiind 3-2 pentru ale noastre, n-am putut
rezista ritmului impus de echipa adversă, condiția fizică fiind și ea un factor ce ne-a tras în jos la
acest meci.
Rămânem însă cu un loc II pe sector, performanță ce nu se mai realizase de multă vreme la
această disciplină pentru ASSG 143, așa că nu ne rămâne decât să felicităm fetele pentru locul
obținut, să le mulțumim pentru efortul depus, pentru implicare și dăruire, dar și domnului
profesor coordonator, Ionuț Streinu, pentru răbdarea și perseverența de care a dat și dă dovadă în
continuare pentru ASSG 143.
Nu în ultimul
rând feliciăm echipa
campioană a sectorului,
anume Șc. Gim. Nr. 139
’’Mircea Sântimbreanu’’,
căreia îi dorim mult
succes
la
faza
municipală,
dar
și
domnilor profesori de
educație fizică de la
școala mai sus amintită
pentru
foarte
buna
organizare
și
desfășurare
a
competiției.
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Interviu
Carmen Streche –de doar doi an în școala noastră,
a reușit să-și pună amprenta pe ceea ce însemnă handbal
feminin în cadrul ASSG 143, își dorește ca într-o bună zi
să ajungă la lotul național!
R: Bună ziua, Carmen! Ești de doi ani în școala
noastră, cum te-au primit colegii de clasă sau mai bine
spus, cum te-ai adaptat?
C.S: Bună ziua! Da, sunt de doi în școala aceasta și
vreau să spun că am fost primită cu brațele deschise, dar
bine-nteles că la început au existat și colegi aceia care
căutau motiv de ceartă....sau fetele, care la început nu au
fost chiar drăguțe cu mine, dar după două săptămâni în
care ne-am cunoscut mai bine, am devenit prietenă cu
toată lumea.
R: De cât timp practici handbalul și unde ? Cine ția îndrumat pașii spre acest sport?

C.S: Practic acest sport de la sfârșitul clasei a II-a, dacă îmi aduc bine aminte, dar atunci doar
învățam cum să fac un dribling, o aruncare la poartă, abia la sfârșitul clasei a IV-a am decis că
vreau să practic acest sport cu adevărat și am discutat cu mama mea, căreia îi mulțumesc și pe
această cale, pentru tot sprijinul oferit din toate punctele de vedere și sper că o v-a face în
continuare. Am început la CSM București, dar pe parcurs m-am mutat la CSȘ 6 București.
R: Întâmplător sau nu, anul trecut în primul meci la faza pe sector a O.G. ți-ai întâlnit fosta
școala(echipă), ce-ai simțit, a fost pentru tine o presiune în plus sau din contra n-ai avut niciun fel
de emoții împotriva fostelor colege?
C.S: Într-adevar, anul trecut am avut ocazia să-mi întâlnesc fostele colege, ceea ce chiar m-a
bucurat și nu am avut nicio problemă să joc împotriva lor, însă de asemenea mi-am întâlnit și
fostul profesor de sport care m-a învățat elementele de bază din acest sport și atunci am simțit o
anumită presiune și mi-am zis că trebuie să dau 200% pentru a-i demonstra că ce m-a învățat nu a
fost în zadar și să fie mândru de mine.
R: Felicitări pentru locul II obținut anul acesta la faza pe sector! Crezi că puteați mai mult
sau a fost maxim, ținând cont ca tu ai fost singura legitimată din echipa ta, iar adversarele aveau
cel puțin trei legitimate?
C.S: Eu una cred că se putea mai mult, nu a contat că eu eram singura legitimată, poate dacă
ne străduiam mai mult am fi putut obține marea victorie.
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R:Unde te vezi peste 10 ani?
C.S : Presupun că voi practica în continuare acest sport, mă voi antrena în fiecare zi pentru a
ajunge acolo unde îmi doresc, adică la o echipă mare din handbalul romanesc și de ce nu la lotul
noțional, așa cum am visat de când eram mică.
R: Carmen, ASSG 143 îți mulțumește pentru tot efortul depus în acești doi ani de când
reprezinți echipa noastră de handbal și-ți dorește mult succes în continuare în cariera sportivă,
dar să nu uiți și de partea școlară!
C.S: Eu vă mulțumesc pentru că am avut ocazia să reprezint echipa școlii 143 și să dau tot ce
pot în aceste competiții și sper că în continuare alți copii se vor apuca de acest sport și vor
reprezenta echipa în viitorul an școlar.

CUPA ’’HAGI DANONE’’ 2018
ISTORIC
Cupa ’’Hagi Danone’’ s-a aflat la
prima ediție în anul 2010.
Este cea mai mare competiție
de fotbal din România destinată
copiilor cu vârste între 10 și 12 ani.
Se adresează atât cluburilor,
cât și școlilor.
Competiția s-a format prin
unificarea competițiilor ’’Cupa Hagi’’ și
’’Cupa Danone România’’.

Cupa Hagi
Cupa Hagi este organizată în România din 2008, fiind inspirată de prima competiție la care
a luat parte Gheorghe Hagi în perioada junioratului, numită ’’Cupa Cravatelor Roșii’’. Cupa Hagi
este asimilată în calendarul competițional FRF fiind Campionatul Național de junior E,
câștigătoarea primind și titlul de campioană a României.
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Cupa Danone
Cupa
Danone
este
parte
integrantă a turneului internațional de
fotbal Danone Nations Cup, adresat
copiilor între 10 și 12 ani, fiind
organizată și în România din anul 2001.
La nivel mondial, Danone Nations Cup
este cea mai importantă competiție
fotbalistică pentru copii, susținută de
FIFA.
Pentru ASSG 143 prima prezență
la Cupa ’’Hagi Danone’’ nu a fost una
pozitivă, însă pentru privitori a fost un
real deliciu.

Am
întâlnit
echipa
Șc.Gim.Nr.150, un adversar nu prea
comod pentru noi, ținând cont că
suntem la a treia înfrângere consecutivă
la băieți, după cea de la Tymbark U8 și
KIDS SPORT FESTIVAL clasele V-VIII.
Un meci pe care l-am avut în
mâna, scorul fiind de partea noastră la
pauză(4-1) fără să forțăm. Repriza
secundă a venit însă ca un bumerang
pentru băieții noștri care s-au văzut
însă egalați la ultima fază a meciului. 44 și s-a trecut la executarea loviturilor
de departajare, acolo unde ai noștri au
dat-o în bară atât la figurat, dar mai ales
la propriu, așadar debutăm cu stangul
în respectiva competiție, dar promitem
să ne luăm revanșa cât mai curând
posibil.
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OLIMPIADA GIMNAZIILOR 2018
TETRATLON

Vicecampionii sectorului 5

După o lungă perioadă de
’’secetă’’ pentru atletismul ASSG 143,
iată că scoatem din nou capul în lume
și nu oricum, ci la un mic pas de
prima treaptă a podiumului.
Sub atenta supraveghere a
domnului profesor Ionuț Streinu,
componenții lotului de tetratlon a
ASSG 143 au reușit o frumoasă
performanță în primăvară, obținând
un meritoriu loc II pe sector, nu
foarte departe de prima poziție.
Iată
componența
echipei
noastre și câteva informații legate de
regulamentul de desfășurare al
competiției:
Mara Imireanu, Andreea Bălan, Cristina Vasilică, Larisa Vișan, Mădălina Mitroi, Cosmin
Ionin, Cătălin Stoian, Gabriel Elefterescu, Iulian Mantea și Adrian Constantin, prof.Ionuț Streinu.
FELICITĂRI tuturor și cât mai sus pe viitor!

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A
„TETRATLONULUI ȘCOLAR PE ECHIPE” DIN CADRUL COMPETIȚIEI SPORTIVE
ȘCOLARE „OLIMPIADA GIMNAZIILOR”
1. Denumirea competiției
- Tetratlonul Școlar pe Echipe
2. Participanți
- Competiția este destinată echipelor
mixte ale școlilor gimnaziale
(clasele V-VIII), denumite în continuare
„echipe școlare”.
- O echipă școlară este formată din 4 băieți și 4 fete (total 8 elevi/eleve) , legitimați și/sau
nelegitimați și un profesor (total componenți echipă școlară mixtă = 9 pers).
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3. Categorii de vârstă
- Competiția se organizează, în format mixt, pe o singură categorie de vârstă, respectiv
elevi și eleve din clasele V-VIII.
4. Probe de concurs, condiții de organizare și desfășurare
- Alergare de viteză: 60 metri plat
• se pleacă cu start de jos, la comandă
• se organizează serii pentru băieți și serii pentru fete
• se aleargă pe serii formate din 4-8 elevi/eleve
• se aleargă numai pe suprafețe netede, nealunecoase, culoare marcate, de preferință
pistă de atletism
• se folosesc minimum 2 cronometre pentru fiecare concurent/concurentă
• pentru fiecare concurent/concurentă, timpul obținut se transformă în puncte
- Săritura în lungime cu elan
• bătaia se face într-un spațiu de 1/1, delimitat
• măsurarea se face de la locul desprinderii
• se formează grupe de 10 elevi/eleve programate pe ore
• se acordă 3 sărituri pentru fiecare concurent/concurentă, executate prin alternanță
• pentru fiecare concurent/concurentă, cel mai bun rezultat se transformă în puncte
- Aruncarea mingii de oină
• se poate arunca de pe loc sau cu elan
• se constituie grupe formate din maximum 10 elevi/eleve, programați pe ore
• se acordă 3 aruncări pentru fiecare concurent/concurentă, executate prin alternanță
• pentru fiecare concurent/concurentă, cel mai bun rezultat se transformă în puncte
- Alergare de rezistență: 800 metri plat
• se pleacă cu start din picioare, la comandă
• se organizează serii pentru băieți și serii pentru fete
• se aleargă numai pe suprafețe netede, nealunecoase, culoare marcate, de preferință
pistă de atletism
• se aleargă în serii de maximum 10 elevi/eleve
• se folosesc, de preferință, cronometre care înregistrează mai mulți timpi
• pentru fiecare concurent/concurentă, timpul obținut se transformă în puncte
5. Punctaj, clasamente
- la fiecare probă, echipa primește puncte pentru cele 8 performanțe obținute de către cei
4 elevi (băieți) și cele 4 eleve (fete)
- punctajul obținut de fiecare echipă se calculează prin însumarea totalului punctelor
obținute la cele patru probe
- transformarea performanțelor în puncte se face conform tabelelor de punctaj, pentru
fiecare probă
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