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Foaie de VacanŃă

Roşu, orange, galben, verde, albastru, indigo, violet, curcubeu = 8 săptămâni = Arc-en-Ciel Estival. Aceasta este
formula magică. Am aplicat-o vară de vară, am îmbunătăŃit-o şi o oferim cu drag copiilor mai mici şi mai mari. VacanŃa
este tărâmul magic în care zânele bune, cu baghetele lor fermecate, îi conduc printre poveşti, îi învaŃă tot felul de
jocuri, adesea îi împrietenesc cu Crăiasa Matematicii ori cu Împărăteasa Gramatică şi le cântă, îi încântă şi descântă,
până cresc măricei, mărişori şi, în sfârşit, mari, mari. Atunci, vine Anul şcolar cu coroana de frunze ruginii pe frunte,
ca să îi prindă de mânuŃe şi să îi invite pe copii în clase, alături de cele mai minunate profesoare, care le vor deschide
cărŃile, unele, cu totul noi, altele, cu parfumul cunoscut. Acela care ne spune tuturor: Începe şcoalaaaaaaaaa!

Sfântul Voievod Ştefan cel Mare (2 iulie)

SfinŃii Mucenici Brâncoveni (16 august)

Acatistul
Condacul 1
Apărătorului creştinătaŃii, bine-credinciosului Voievod al

Balada lui Constantin Brâncoveanu

Moldovei, celui care cu dreptate şi cu dragoste a cârmuit
poporul încredinŃat lui de Dumnezeu, pilduitorului
smereniei creştine şi al iertării celor ce i-au făcut rău,

"Mare-i Domnul

celui cinstit şi iubit ca un părinte, slăvitului Voievod să-i

Dumnezeu

strigăm: Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios

Creştin bun m-am

Voievod şi apărator al creştinătăŃii!

născut eu
Creştin bun a muri
vreu.
Mare-i Domnul
Dumnezeu
Creştin bun m-am
născut eu
Creştin bun a muri
vreu.
Taci, drăguŃă, nu mai
plânge
Că-n piept inima-mi
se frânge
Taci şi mori în legea
ta
Că tu ceru-i căpăta !"

Premii pentru cei mai buni!
Echipa de Mind Lab a Şcolii gimnaziale “Anastasia Popescu” este
vicecampioană mondială! Avem medalia de argint şi cupa!
Elevii clasei a VIII-a „PrinŃul Radu” au obŃinut rezultate excelente
la Evaluarea NaŃională, media clasei fiind de 9,22.
Irina Mateescu (cl. a VII-a “DomniŃa Maria”) a obŃinut
un loc fruntaş la Campionatul European de EchitaŃie

(amănunte în pag. 9)
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SĂPTĂMÂNA ROŞIE

Creionaşul roşu

Bine aŃi
venit dela Vară “Arc-en-Ciel Estival”!
InvitaŃie
la Şcoala
Şcoala de Vară! Aici
întotdeauna
ceva
făcut

este

interesant
şi

Era odată un creion roşu numit Cosmolius. Într-o zi, el s-a dus
la părinŃii lui şi le-a spus:

de

toate

- Vreau şi eu să ies în lume şi să fiu creionaşul roşu şi

săptămânile colorate

fermecat al lui Toby, ca şi voi!

sunt extraordinare.
- Bine, dar mai întâi ai nevoie de antrenament. Când s-a

Aşa, hai să vă prezint

terminat propoziŃia, Jordan a apărut de nicăieri. El era

şcoala!

creionul verde, şef al armatei, și se ocupa cu antrenamentele
pentru creioane.

La intrare, pe o poartă mare de metal este un interfon
mititel, care îŃi poate deschide uşa automat. După poartă
veŃi vedea o curte mare, apoi nişte scări care duc la
clădire. Pe uşă vă întâmpină un afiş de bun venit, după
care urmează un coridor destul de mare. În Şcoala de
Vară sunt două etaje cu multe clase şi un loc în care copiii
mănâncă de prânz.

- Deci, Cosmo, te-ai hotărât să intri pe teren?
- Da, domnule.
- Bine, atunci ne întâlnim mâine la ora opt dimineaŃa. Uite o
listă cu ce îŃi trebuie. A, am uitat, ne întâlnim în Tărâmul de
cerate!

Vă recomand această şcoală de vară pentru că aici sunt
multe activităŃi fascinante.

- Da, să trăiŃi!

Marius Pană, cl. a V-a “DomniŃa Bălaşa”
Jordan s-a făcut dispărut şi Cosmo a rămas cu lista în mână. A
A venit vacanŃa cu trenul din FranŃa!

doua zi aşa s-a şi întâmplat. Jordan şi Cosmo s-au întâlnit şi au
început antrenamentul. După o săptămână, Cosmo era pregatit

S-a terminat anul, cu teme şi lecŃii recapitulative, dar nu
ştiu de ce, totuşi, îmi pare rău. De acum începe plictiseala
acasă, stând singură să-mi fac teancul uriaş de teme. Oh,
dar să vă povestesc cum a fost la şcoală!
Palpitant, superb, spectaculos! O grămadă de concursuri

să devină „uzat”.
- Sunt mândru de tine! spuse Jordan.
- MulŃumesc, domnule!

super-uşoare şi un buchet de note bune, cam asta am
primit. De la Şcoala „Anastasia Popescu” nu mai vreau să

- De acum poŃi să-mi spui Jordan.

plec! Sunt confuză şi plictisită acum în vacanŃă, dar sunt
oricând pregătită să încep iar şcoala! Tare mi-ar plăcea
chiar să reiau anul: să

- Bine, … Jordan.

învăŃ iar adunarea şi scăderea

numerelor de la 0 – 1000, să învăŃ iar cuvintele cu

După ce a ajuns acasă, Cosmo a început lucrul. Toby, stăpânul,

cratimă, să recapitulez literele şi să îmi evaluez

s-a bucurat când l-a văzut pe Cosmo. Dar nu a durat mult până

abilităŃile. A fost foarte interesant, pentru că doamna

ce Cosmo a spus totul. Absolut totul. Totul despre Jordan,

Nicoleta ne-a învăŃat foarte multe chiar din prima zi.

despre Tărâmul de cerate… Toby s-a mirat, dar şi-a revenit. El
şi Cosmo s-au împrietenit şi Toby l-a luat pe Cosmo ca fin

Mi-au plăcut toate orele, dar în special mi-a plăcut ora de
teatru şi cea de abilităŃi practice. Anul viitor abia aştept
să învăŃăm înmulŃirea şi împărŃirea.

năzdrăvan. Şi aşa, Cosmo a fost declarat cel mai curajos
creionaş. Au trăit fericiŃi până la adânci bătrâneŃi, în pace şi-n
armonie.

Şi totuşi, am rămas cu o întrebare: Care e mai bună,
şcoala sau vacanŃa???

Dar ascuŃitoarele n-au terminat. Încă.

Raluca Luzi, cl. a III-a „PrinŃul Ştefan”

Alexia Neagu, cl.a VI-a „DomniŃa AncuŃa”
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SĂPTĂMÂNA PORTOCALIE
Un conducător priceput
Ştefan celVă
Mare
a fost
curajos,
creştinile
şi desfă
conducător
Pe perioadă
2 iulie amdin
comemorat
509 ani de la
invităm
să harnic,
afla i mai
multepatriot,
desprebun
activită
uratedestoinic.
în această
suplimentul
moartea sa. Ştefan cel Mare era mic de statură, spunea cronicarul Grigore Ureche. El a domnit în Moldova, între anii 1457 –

acestui număr care va fi dedicat Vă invităm să afla i mai multe despre activită ile desfă urate în

1504, adică 47 de ani! Ştefan cel Mare s-a născut în 1433 şi a trăit 71 de ani. El a câştigat 44 de lupte şi pentru fiecare biruinŃă

această perioadă din suplimentul acestui număr care va fi dedicat în exclusivitate vizitei

a ctitorit o mănăstire sau o biserică.

partenerilor no tri de proiect. în exclusiv

Interviu cu dra prof. Adriana Moisoiu
Briana: - La ce vârstă s-a urcat pe tron Ştefan cel Mare?
Dra Adriana: - Cred că avea 20 de ani când a devenit domnitor...
CONCURS

Briana: - Avea 22 de ani! Care erau însuşirile lui Ştefan cel Mare?

itate
vizitei
Dra Adriana:Ştefan
celpartenerilor
Mare era curajos, harnic, înŃelept şi tot timpul

Câte mănăstiri a

îşi îndrepta armata spre victorie!

cel Mare?

Interviu cu dna psihoterapeut Ileana Zărnescu

construit Ștefan

O poveste portocalie
A fost odată o portocală

Ruxandra: - Câte mănăstiri a ridicat Ştefan cel Mare?

fără miez. De aceea ea era

Dna Zărnescu: - O, e o întrebare grea... A ridicat foarte multe

foarte tristă şi avea mare

mănăstiri, dar nu ştiu exact câte...

nevoie

de

ajutor.

Dar

portocala era prea timidă...
Ruxandra: - Vi se pare că Ştefan cel Mare era deştept?

După un timp, a venit la ea Morcovel, care i-a spus:

Dna Zărnescu: - Da, mi se pare că a fost o persoană foarte inteligentă!
- Să ştii că toate fructele şi toate legumele nu sunt
Ruxandra: - Care sunt calităŃile care v-au impresionat la el?

la fel! Nu ai de ce să fii tristă. Uite, şi oamenii sunt

Dna Zărnescu: - M-au impresionat foarte mult curajul, bunătatea şi
dorinŃa sa de a învinge mereu.

diferiŃi, nu seamănă unul cu altul. Fiecare e special în
felul lui. La fel, şi portocalele!
Auzindu-l, portocala noastră n-a mai fost aşa tristă

Ruxandra: - AŃi vrut vreodată să fiŃi ca Ştefan cel Mare?

şi a început să zâmbească.

Dna Zărnescu: - Da, sigur că da, Ńinând cont de calităŃile enumerate.

Ruxandra

Drăgulănescu,

cl.

a

II-a

„PrinŃul

Constantin”

Ruxandra Drăgulănescu, cl. a II-a „PrinŃul Constantin”

Priveliştea din turnul CurŃii Domneşti
La sfârşitul Săptămânii Portocalii am fost în excursie la Târgovişte, împreună cu
colegii mei de la Şcoala de Vară. Mai întâi am vizitat Curtea Domnească. Acolo
erau mulŃi copaci şi pajişti cu iarbă verde. Priveliştea te relaxa prin culorile vii,
proaspete. La Curtea Domnească am urcat într-un turn înalt, construit din piatră.
De acolo, de sus, am văzut tot oraşul Târgovişte. Panorama m-a impresionat!Apoi
am coborât la subsol, în temniŃa castelului. Dar era foarte frig, aşa că am ieşit
repede.

După ce am mai vizitat câteva locuri deosebite, am pornit înapoi spre

Bucureşti. Mi-a plăcut foarte mult excursia la Târgovişte şi toate locurile pe care
le-am vizitat!
Ana-Maria Popa, cl. a IV-a, Şcoala Gimnazială „MărŃişor”
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SĂPTĂMÂNA GALBENĂ

Interviu cu dra prof. Crina Comanescu

Interviu cu dna psihoterapeut Ileana Zărnescu

Antonio: - Ce părere aveŃi despre Ştefan cel Mare?

Marius: - Cine a fost Ştefan cel Mare?

Dra Crina Comanescu: - Ştefan cel Mare a fost un
domnitor foarte cunoscut, care a marcat istoria Ńării

Dna Zărnescu: - Ştefan cel Mare a fost unul dintre cei mai

noastre şi, deşi a fost înconjurat de duşmani

mari domnitori români.

puternici, a ştiut să păstreze Ńara neatârnată.

Marius: - V-au plăcut întâmplările vieŃii lui?

Antonio: - Ce aŃi învăŃat de la Ştefan cel Mare?

Dna Zărnescu: - Da, foarte mult, pentru că era un războinic

Dra Crina: - Mi-ar fi plăcut să am personalitatea lui!

deosebit.

Ştefan cel Mare era înŃelept şi curajos, exemplul lui
e important. Fiecare ar trebui să înveŃe din

Marius: - Ce vi s-a părut mai interesant la personalitatea lui?

înŃelepciunea, curajul şi vitejia lui.

Dna Zărnescu: - Mi-au plăcut atitudinea, modul în care îşi
organiza oştirea şi hotărârea de care dădea dovadă!

Antonio Pandele, cl. a V-a
CONCURS

Marius Pană, cl.a V-a „DomniŃa Bălaşa”

ExplicaŃi ce
înseamnă în text
cuvântul
“neatârnată”.

Un an frumos

A sosit vacanŃa, ce grea e balanŃa!

La Şcoala „Anastasia Popescu” învăŃăm şi ne

Ce bine că a sosit vacanŃa! A fost bine în timpul anului, dar în vacanŃă e şi

jucăm. Cel mai mult mi-a plăcut jocul cu cercul

mai bine! Mi s-a părut interesant că în fiecare joi am avut „ora de ceai”.

roz cu alb.

Dacă se întâmpla să fie un moment liber, ieşeam în curte, la joacă. Dar nu
vă imaginaŃi c-am stat doar afară! Am participat la multe concursuri:

Anul şcolar a fost minunat! Orele de lectură au

Arhimede, Euclid, (Edu) matematică, română şi engleză, Canguraşul

fost foarte interesante.

Explorator, Canguraşul Lingvist (engleză – germană, franceză – spaniolă) şi

Abia aştept anul

următor!
Bianca Maria Păduraru, cl.a III-a „PrinŃul
Ştefan”

Poveştile Cangurului. A fost frumos, iar la anul ne dorim să facem mai multă
istorie!
David Arsene, cl. a IV-a „DomniŃa Smaranda”

Salata galbenă

La sfârşitul Săptămânii Galbene am fost la piaŃă, împreună cu colegii
mei de la Şcoala de Vară, ca să cumpărăm fructe şi legume galbene. Am
cumpărat un pepene galben, caise, banane, ”roşii” galbene.
Apoi eu, alături de doamna Ramona şi de mademoiselle Marina, am tăiat
fructele. În acest timp, Luiza, Eva, Simina şi Alexia au spălat şi au
curăŃat caisele de sâmburi.
Salata a fost delicioasă! Avea o culoare galben-auriu şi era o salată
veselă! Abia aştept să mergem şi data viitoare în piaŃă!

Ana-Maria Popa, cl. a IV-a Şcoala gimnazială "MărŃişor"
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SĂPTĂMÂNA VERDE

Culorile Şcolii de Vară

Ziua Universală a Iei

Mie îmi place tare mult la
Şcoala de Vară, pentru că sunt
opt săptămâni (de la începutul
lunii iulie, până la sfârşitul lunii
august), toate colorate! Prima
e roşie, a doua portocalie, a
treia galbenă, a patra verde, a
cincea albastră, a şasea indigo,
a şaptea violet şi a opta are
culorile curcubeului!

Interviu cu dna Angela, supraveghetoare
Silvan: - Cum vă descurcaŃi cu copiii de la Şcoala de Vară?
„La blouse roumaine” – un proiect

Dna Angela: - Mă descurc foarte bine cu copiii şi îmi place să
lucrez cu ei. La Şcoala de Vară sunt copii foarte buni.

realizat în cadrul atelierului „Uşor, uşor,
păşim în lumea artelor”

Silvan: - V-aŃi jucat vreodată cu ei?

Pe 24 iunie a fost Ziua Universală a Iei. Oamenii s-au îmbrăcat

Dna Angela: - Sigur că da, în fiecare zi!

în costume populare, mai ales fetele, căci de obicei ele poartă

Silvan: - Care dintre copii sunt cei mai cuminŃi?

ia.

Dna Angela: - Cei mai cuminŃi copii sunt cei de la grupa Minnie,

Ia este decorată cu motive florale şi geometrice, colorate cu

dar şi ceilalŃi copii sunt ascultători şi participă la toate

roşu şi albastru, pe o pânză din material foarte subŃire.

activităŃile.
Silvan Burcea, cl. a III-a „PrinŃul Ştefan”

Astăzi nu numai Ńăranii poartă ie, unii români o poartă ca şi
cum ar fi o bluză foarte modernă, căci ştim cât de mândri sunt
românii de acest costum.
Româncele au cusut tot timpul această costumaŃie populară cu
foarte multă atenŃie, doar la război sau manual, introducând
acul în micile găuri din pânza de in. Culorile sunt vioaie, la fel
ca Ńăranii care merg la sărbătorile câmpeneşti şi se prind în
horă sau joacă Braşoveanca. Numai în Sibiu ia este cusută cu
fir alb sau negru. Această ie, care se numeşte şi ,,cămeşă” în
zona Moldovei, este aşezată cu grijă în lada de zestre, căci nu
se pune împreună cu hainele de zi cu zi. Duminica, Ńăranii o
scot pentru a o îmbrăca, pentru că este o zi sfântă şi se duc
la biserică, fetele și femeile purtând, pe lângă ie, catrinŃă şi
opinci, iar băieŃii și bărbații, iŃari şi opinci.
Şi alte popoare ne admiră costumul popular. În anul 1940, un
pictor francez, un foarte mare admirator al iei, a pictat cu
foarte multă grijă cămeşa românească, numind-o „La blouse
roumaine”. Acest pictor se numește Henri Matisse.
Când femeile de demult erau mirese, se îmbrăcau, la Ńară, tot
cu costumul popular, doar că îşi puneau şi văl, ori o maramă
CONCURS

foarte subțire, din borangic. Ele colorau firul cu care brodau
iile cu materiale vegetale.
Ia, realizată din pânză albă de in, este un semn al purităŃii

Explicați ce este “borangicul”.

poporului român. Ea este purtată şi acum cu mare cinste!
Raluca Luzi, cl. a III-a „PrinŃul Ştefan”
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Balena albastră (Balaenoptera musculus)

SĂPTĂMÂNA ALBASTRĂ
Şcoala de Vară pentru toŃi copiii
Mie îmi place foarte mult la Şcoala de Vară. Avem activităŃi
distractive şi mergem în excursii în locuri minunate: mănăstiri,
muzee, castele…
Mi-a plăcut foarte mult într-o zi în care, împreună cu doamna şi
colegii mei, ne-am îngropat picioarele în nisipul de la locul de joacă.
Doamna ne-a facut şi poze!
Aici doamnele profesoare sunt foarte amabile şi bune cu toŃi

- Trăieşte în mările reci şi migrează iarna spre ape mai

copiii! Materiile mele preferate aici sunt limba franceză şi limba

calde.

engleză; prefer aceste materii pentru că învăŃ mereu lucruri noi.

- Culoarea balenei este cenuşiu - albastrui iar pe pântece

Vă aştept şi pe voi cu drag la Şcoala de Vară “Arc-en-Ciel Estival”!

are o culoare mai deschisă.
- Lungimea ei este de maximum 30 m, greutatea poate

Ana-Maria Popa, cl. a IV-a Şcoala gimnazială “MărŃişor”

atinge 140.000 kg!
- Inima balenei are diametrul de 1 metru şi cântareşte 700
kg!

Mini-anchetă realizată de Ana-Maria Popa

- Limba unei balene cântăreşte 3150 kg!
- O balenă albastră poate atinge viteza de 30 km/oră.

Cum îŃi imaginezi Şcoala de Vară ideală?

- Această specie de balenă mănâncă la o masă 1 tonă de
Maria -Luiza Popa: – Aici la “Arc-en-Ciel Estival” este exact cum

peştişori, creveŃi şi vietăŃi marine mici.

mi-aş dori. Este super, pentru că facem şi dans!

- Un pui de balenă albastră cântăreşte 2000 kg la naştere
şi are o lungime de 6-7 metri. După doi ani, puiul de balenă

Antonio Pandele: – Mi-aş dori să vină toŃi prietenii mei aici, la
Şcoala de Vară!

atinge dimensiunile maxime.
- În anul 1922 a fost descoperită în Atlanticul de Sud cea
mai mare balenă albastră din lume. Ea cântărea 185 000 kg

Dra Adriana: – Să fie mulŃi-mulŃi copii de la şcoala noastră şi de la
alte şcoli din Bucureşti şi să fie dornici de a învăŃa lucruri noi!

şi avea lungimea de 33 metri!
David Arsene, cl. a IV-a “DomniŃa Smaranda”

Dra Crina: – Tare aş mai vrea să am 3 ani şi să particip la
activităŃile de aici!
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SĂPTĂMÂNA INDIGO

Cu multă bucurie şi voie bună am petrecut şi această săptămână.
Cu pălmuŃele şi picioruşele am pictat violete şi fluturaşi. Ne-am
plimbat cu căluŃul de argint pe cerul violet, am povestit cu
văcuŃa MILKA, ne-am jucat în engleză, franceză şi germană.
Cartea de lecturi suplimentare şi caietele cu teme ne aşteptau
cuminŃi pe bănci pentru că ne-am dat cuvântul de şcolar că nu
trece

ziua

fără

să

le

parcurgem.

La bucătăria veselă am preparat o delicioasă dulceaŃă de prune.
BineînŃeles că nu au lipsit clătitele, pe care noi le-am umplut cu
dulceaŃa de prune preparată doar cu câteva ore înainte. Ne-am
îndulcit până la urechi ☺. Mai multe despre noi o sa vedeŃi în
poze.
După un superb amurg violet aşteptăm sărbătoarea culorilor,
ARC-EN-CIEL☺!

prof. Rebeca Toma

Legenda Afinei şi a Zmeurei
Au fost odată cinci băieŃi, pe care îi chema Afin, Afinel, AfinuŃ, Afinat şi
Afinit. Ei se ocupau cu vitraliile. Cei cinci lucrau foarte bine în echipă. Afin
desena modelele pe hârtie, Afinel tăia sticla, AfinuŃ lipea bucăŃile de sticlă,
Afinat le picta, iar Afinit le dădea luciu. Vitraliile lor erau vestite în toată
Ńara. Multă lume venea să le cumpere şi să le admire. Ei stăteau în casa
vrăjitoarei Zmeuroaica, cea care avea cinci fete frumoase de-Ńi luau ochii:
Zmeura, Zmeurica, Zmeurita, Zmeurata şi Zmeurela.
Cei cinci artişti s-au îndrăgostit de fetele frumoase şi
vrăjitoarei mâna lor.

i-au cerut

Când a auzit, vrăjitoarea s-a înfuriat şi i-a

transformat pe băieŃi în nişte fructe acrişoare, mici, de culoare indigo,
iar pe fete în nişte fructe roşii şi parfumate. Şi, ca să nu se mai
întâlnească niciodată, i-a sădit

în pădure, în tufe diferite, la mare

depărtare unii de alŃii. Aşa au apărut afinele şi zmeura.
David Arsene, cl. a IV-a “DomniŃa Smaranda”
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SĂPTĂMÂNA VIOLET
DistracŃie la Şcoala de Vară
Am observat că la Şcoala de Vară toŃi copiii sunt foarte prietenoşi, iar profesorii de asemenea, sunt prietenoşi şi mereu
gata să te ajute. Îmi plac foarte mult activităŃile de aici: pictură, desen, jurnalism, germană, engleză, franceză. Toate
sunt foarte interesante!
Într-o zi de vară ne distrăm aşa:
La ora 9 noi mâncăm

Apoi le lipim,

Şi la 10 colorăm,

La ele mult muncim,

Forme diferite decupăm

Dar aici şi învăŃăm,

Şi pe urmă ne jucăm.

Informatii noi aflăm!

Concluzie: îmi place foarte mult aici! Sper ca o să vă placă şi vouă!
Alexia Neagu, cl. a VI-a “DomniŃa AncuŃa”
Interviu cu dra Crina Comanescu, realizat de Alexia Neagu
Alexia: – Vă place să vedeŃi copiii de la Şcoala de Vară distrându-se mereu?
Dra Crina: – Da, de ce nu? Îmi place foarte tare, pentru că observ bucuria copiilor de a interacŃiona şi de a descoperi
lucruri interesante!
Alexia: – Care este activitatea dumneavoastră preferată pentru copii?
Dra Crina: – Le recomand întotdeauna copiilor să citească, pentru că astfel îşi îmbogăŃesc vocabularul, iar imaginația lor
prinde aripi.

Ziua NaŃională a Drapelului, ziua patriotismului
Pe 26 iunie am sărbătorit Ziua Drapelului nostru. Încă din anul 1600,
când Mihai Viteazul a înfăptuit prima unire a łărilor Române, pe
scuturile oştenilor apărea această combinaŃie de culori. Apoi, în 1821,
steagul revoluŃiei lui Tudor Vladimirescu avea ciucuri tricolori. Mai
târziu, Alexandru Ioan Cuza a hotărât ca steagul tricolor, roşu,
galben, albastru, să fie steagul Principatelor Unite.
Întotdeauna, în timpul luptelor, steagul românilor înflăcăra oştenii. Atunci când îl vedeau purtat în fruntea lor, parcă o
putere neştiută se ridica în ei şi zdrobeau cu putere duşmanii. La vederea acestor culori, iubirea de Ńară îi îndemna să
câştige lupta. Culorile steagului nostru sunt foarte frumoase, sunt şi culori calde, şi culori reci, ceea ce înseamnă că el va
rezista şi la bine (cald), şi la rău (rece). Roşul ne aminteşte de sângele strămoşilor, galbenul de bogăŃia ogoarelor, iar
albastrul ne face să ne gândim la limpezimea apelor şi la albastrul cerului. Întîlnim aceste culori pe toate costumele noastre
populare. Suntem cu toŃii mândri că suntem români şi nu vrem să ne schimbăm niciodată. Culorile steagului sunt unite, fără
spaŃii între ele, căci Ńara nu se va destrăma niciodată.
Atunci când cântăm imnul României trebuie să stăm drepŃi, căci lancea steagului e dreaptă, niciodată strâmbă sau
îndoită.Când un român câştigă la Jocurile Olimpice, se ridică sus, tot mai sus, drapelul românilor şi noi toŃi suntem foarte
mândri. Acesta este adevăratul spirit al românilor!
Raluca Luzi, cl. a III-a „PrinŃul Ştefan”
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Echipa şcolii noastre este vicecampioana mondială Mind Lab!

Echipa de Mind Lab a Şcolii gimnaziale “Anastasia Popescu” este
vicecampioană mondială! De 6 ani, România este reprezentată, în cadrul
Olimpiadelor InternaŃionale de Mind Lab, de echipa Şcolii “Anastasia
Popescu” şi, cu fiecare participare, a mai urcat un loc. Anul acesta am
obŃinut cupa și medalia de argint, urcând pe podium alături de Ungaria
(aur) şi Turcia (bronz)! Bravo! Bravo! Bravooooo! Mai mult decât
atât, Anca Negoiu a obŃinut bronzul în concursul individual pentru
jocul Abalone! Felicitări echipei

minunate: Radu Bodur (cl. a IV-a

“DomniŃa Smaranda”), Anca Negoiu, Alexandru Olteanu şi Theodor
Sandu (toŃi din cl. a VII-a “DomniŃa Maria”)! Felicitări celei mai bune
antrenoare, Ana Gheorghiu! SunteŃi minunaaaaŃi!

Rezultate excepŃionale ale elevilor Şcolii “Anastasia Popescu” la
Participare senzaŃională a Irinei Mateescu la

Evaluarea NaŃională

Campionatul European de EchitaŃie
Elevii Şcolii gimnaziale “Anastasia Popescu” au obŃinut rezultate
excelente la Evaluarea NaŃională din acest an, Pentru probele de
română şi matematică! Într-o clasă de 15 copii (clasa “PrinŃul Radu”),
s-au obŃinut 10 note de 10 la matematică! La limba română – o notă
de 10, două note de 9,90 şi una de 9,80! O elevă a obŃinut media 10,
cu nota zece la ambele probe! Astfel, media clasei este 9,51!
Rezultatele deosebite obŃinute an de an la concursurile de Evaluare
NaŃională demonstrează eficienŃa învăŃământului modern promovat
de Şcoala “Anastasia Popescu”.

CONCURS
Care este numele elevei cu media 10 la Evaluarea
Foto: Alexandrina Cristea Olaru

națională din acest an?
Irina

Mateescu

(cl.

a

VII-a

“DomniŃa

Maria”), campioana noastră la echitaŃie, a
participat în mod senzaŃional la Campionatul
European de EchitaŃie- Sunshine Tour 2013,
obŃinând un loc foarte bun, locul 8! Concursul
a avut loc la Vejer de la Frontera, Andalucia,
Spania. Calul Castelo

a fost condus cu

măiestrie de Irina, oferind un spectacol
superb! Felicitări, Irina! Te iubim şi îŃi Ńinem
pumnii la următoarele competiŃii! Să nu uitam
că în țară, Irina este în continuare pe locul I,
fiindcă în vacanŃă, întoarsă din Spania, a
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Săptămâna Arc-en-Ciel
Cu zâmbet şi muuuultă culoare am
întâmpinat Săptămâna ARC-EN-CIEL.
Am împletit vraja culorilor şi am
creat cu mânuŃele noastre lucruri
minunate.
Nu
puteam
încheia
Arc-en-Ciel Estival decât cu o
petrecere hazlie denumită de noi
“CARNAVALUL DIN ARCĂ”.
Bucuria a fost în toi la noi, la şcoală: tigrişori, iepuraşi,
ursuleŃi şi şoricei au Ńopăit şi s-au jucat cum au ştiut mai
bine.
Bucătăria veselă de data aceasta ne-a surprins cu un aricipogonici încărcat cu fructe. Pentru a-i uşura povara ne-am
ospătat pe cinste din curcubeul fructelor şi, n-o să vă vină să
credeŃi, dar … NE-AM UMPLUT DE CULOARE ☺! Ne-am colorat
de dragoste şi pasiune (roşu), de entuziasm şi zburdălnicie
(portocaliu), de optimism şi bucurie (galben), de creativitate şi
viaŃă (verde), de pace şi încredere (albastru), de claritate şi
responsabilitate (indigo), de mister şi înŃelepciune (violet). Aşa
straşnic echipaŃi, putem începe şcoala!!! (prof. Rebeca Toma)

Sponsori: Şcoala Anastasia Popescu, AsociaŃia Şcoala Anastasia Popescu şi AsociaŃia GrădiniŃele
Arc-en-Ciel – prin bunăvoinŃa doamnei preşedinte – director general, prof. Mona Şerbănescu.
Echipa de redactori condusă de Gia Iova, bibliotecar:
Ruxandra

Marius
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Adresa redacŃiei: Str. Popa Nan, nr. 47B – Şcoala “Anastasia Popescu”
Vă invităm să ne vizitaŃi şi pe site-ul: www.arc-en-ciel.ro
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