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CALENDAR ECOLOGIC

15 MARTIE - 15 APRILIE
LUNA PĂDURII
Luna Pădurii este unul din cele mai im-
portante evenimente silvice şi ecologice, 
reprezentînd o modalitate de sensibilizare a 
publicului şi a factorilor decizionali, cu privire 
la importanţa pădurilor, a rolului lor esenţial 
în menţinerea echilibrului ecologic. Această 
sărbătoare îşi are începuturile încă din anul 
1872, când a debutat organizarea sărbătorii sădirii arborilor în SUA, ca 
o consecinţă firească a accentuării despăduririlor. În România, prima dată 
a fost organizată în anul 1902 de către Spiru Haret, pe atunci ministru 
al Cultelor şi Instrucţiei Publice, sub denumirea „Sărbătoarea sădirii ar-
borelui”.

22 MARTIE
ZIUA MONDIALĂ  A  APEI
În cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite asupra Mediului Înconjurător de la 
Rio de Janeiro  a fost adoptată, la 22 decembrie 1992, hotărârea prin 
care 22 martie devenea “Ziua Mondială a Apei”. S-a dovedit a fi o ocazie 
bună pentru a reaminti tuturor cât de importante sunt eforturile con-
crete de a oferi spre consum apa pură, precum şi identificarea proble-
melor şi găsirea de soluţii la aceste probleme. În fiecare an, una sau mai 
multe agenţii ale ONU îşi asumă responsabilitatea coordonării sărbătoririi 
Zilei Mondiale a Apei. 

PERSONALITĂŢI NĂSCUTE
ÎN LUNA MARTIE
        
  Ion Creangă—cel mai mare povestitor român, 
autor al “Amintirilor” s-a născut la 1 martie 
1837 la Humuleşti. Tinereţea lui Creangă este bine 
cunoscută publicului larg prin prisma operei sale 
capitale “Amintiri dn copilărie”. Nică, personajul 
principal al operei, devine favoritul copiilor datorită 
întâmplărilor buclucaşe prin care trece acesta. Lim-
bajul folosit este unul comic, ce îi face pe cititori să 
nu lase cartea din mână, deşi este presărat cu multe 
arhaisme şi regionalisme. 

 

 Dinu Lipati—născut la 19 martie 1917, 
a fost un celebru pianist, compozitor şi pedagog 
român. 16 ani de carieră artistică - din cei 33 de 
ani de viaţă l-au situat printre marii pianişti ai lu-
mii. La 2 decembrie 1950 Dinu Lipatti se stinge din 
viaţă în vârstă de numai 33 de ani, cu partitura           
Quartetului în Fa minor de Ludwig van Beethoven în 
mână. Ultimele sale cuvinte au fost: “Nu-i de ajuns să 
fii mare compozitor ca să scrii muzica asta, trebuie să 
fi fost ales ca instrument al lui Dumnezeu”. La vestea 
morţii sale, marele pianist german Wilhelm Backhaus 
exclamă: “Nouă ne rămâne amintirea frumuseţilor pe 
care ni le-a dăruit şi o profundă întristare”.
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Jocuri de gândire logică
SUDOKU

 Sudoku este un joc în formă de grilă 
inventat în 1979 şi inspirat de pătratul 
latin şi de problema celor 36 ofiţeri a lui 
Leonhard Euler. Scopul jocului este de a 
umple această grilă cu cifrele de la 1 la 9 
respectând anumite condiţii, unele cifre   
fiind de la început dispuse în grilă.
 
 Grila jocului este un pătrat de nouă pe nouă căsuţe, subdivizat în 
tot atâtea pătrate identice, numite regiuni. Regula jocului este simplă: 
fiecare rând, coloană sau regiune nu trebuie să conţină decât o dată 
cifrele de la unu la nouă. Formulat altfel, fiecare ansamblu trebuie să 
conţină cifrele de la unu la nouă o singură dată.
Interesul jocului constă în simplitatea regulilor sale şi în complexitatea 
soluţiilor sale. Grilele publicate au de obicei un nivel de dificultate indicat, 
iar editorul are posibilitatea să indice şi un timp de rezolvare probabil. Cu 
toate că, în general, grilele ce conţin mai multe cifre completate sunt mai 
uşoare, inversul nu este întotdeauna adevărat. Dificultatea veritabilă a 
jocului rămâne totuşi în a găsi suita exactă a cifrelor rămase.
         
 Profesorii 
recomandă practicarea 
jocului Sudoku ca antre-
nament pentru gândirea 
logică. Nivelul de dificul-
tate poate în acest caz să 
fie adaptat publicului.
Grilele sunt publicate 
în ziare, dar pot fi şi    
generate cu ajutorul unui 
computer

CREAŢIILE NOASTRE

Piciu’

Tic-tac, tic-tac,
Timpul trece
Ce mă fac?

Vreau acum
Să îl opresc
Şi să-ncerc să nu mai cresc!

Să fiu mic 
Şi drăgălaş,
Al mămicii îngeraş.

Chiar aş vrea
Să iau din nou,
Biberonul din trusou!

Vai, dar voi chiar m-aţi crezut,
C-o s-o iau de la-nceput?
V-aţi gândit, o clipă doar
Că renunţ l’abecedar?
Şi că tot ce-am învăţat
Până azi, aş fi uitat?

Nici prin gând să nu vă treacă!
Sunt bărbat şi n-o să-mi treacă!
Anul Nou? 
Chiar îl aştept...
Şi nu că mă bat în piept, 
Dar voi fi mai bun în toate...
De la gânduri... pân’ la fapte.
Şi cu toată modestia
Sunt băiat “jos pălăria”!

Alexia Michelli, clasa a III-a
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Şcoala mea

Curtea toată-i îngrijită,
Piscina-i acoperită,
Şcoala noatră-i pregătită,
De Crăciun împodobită.

Doamnele-n bucătărie
Gătesc o minunăţie.
Tăvile sunt pline toate
De bucate aromate.

Teacher nu mai pridideşte,
Serbarea o pregăteşte!
Copiii sunt talentaţi
Şi cu grijă îndrumaţi.

Rolurile ei repetă,
Fiecare e vedetă.
Pe scenă toţi strălucesc
Şi părinţii îşi uimesc!

Desigur că aţi ghicit!
De-OLGA GUDYNN am vorbit!
Şcoala ta şi şcoala mea,
Suntem mândri toţi de EA! 

Alexia Michelli, clasa a III-a

O poveste de 
iarnă

        Stele îngheţate, zăpadă 
cristalină, cer oţelit şi ger 
amar sunt câteva dintre 
minunăţiile iernii. În văzduhul 
scânteios apar fantasme albe. 
Sunt lupi ce aleargă după 
hrană. Miezul nopţii vine şi 
note grave se aud de departe, 
din vârful munţilor semeţi.
Bunicul, albit de vreme, spătos şi încruntat a ieşit să dea zăpada din 
faţa casei. Înăuntru îl aşteaptă nepoţeii la focul sobei unde ascultă vrăjiţi 
poveştile şi basmele tainice ale bunicii. Baba Iarnă se arată îngheţând 
geamurile caselor. Copiii, cu nasurile turtite, lipite de geamuri, privesc 
jocul fulgilor de nea, dansul lor minunat.
Bunicul intră în casă cu mâinile asprite şi îngheţate mângâindu-i blând 
pe copii. Nepoţeii văzură pe fereastră o bătrână cocoşată şi mărunţică 
ce ţinea în mână un baston din lemn de alun. Cei trei copii îl rugară pe 
bunic să ajute săraca femeie. El ieşi la drum şi întrebă bătrâna ce o aduce 
pe aici. Ea răspunse cu o voce răguşită:
- Vântul rece, zăpada... mă atrag. Somnul veşnic mă aşteaptă.
- Ce tot spui acolo?! Mai ai mult de trăit!
Iar fantasma dispăru în viscolul puternic. Bunicul se întoarse în casă     
să-şi ia lopata şi îi trimise pe copii în pat. Bătrânul îşi continuă treaba 
dând zăpada din faţa casei.
Noaptea trecu şi dimineaţa nepoţeii şi bunica nu dădeau de bunic. Se 
uitară pe fereastră şi văzură lopata bunicului. Bunica, cu voce îngrijorată, 
spuse:
- Dragii mei, bunicul va rămâne mereu în sufletele noastre.
Bunicul căzu în somnul veşnic. Pe obrajii îmbujoraţi ai copiilor se scurseră 
lacrimi calde.   

Eva Cosac şi Erin David, clasa a IV-a Cherries
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SĂ NE AMUZĂM!
Mărioara , către mama ei :
Mamă, doamna învăţătoare care 
ne-a venit de curând nu prea ştie să 
socotească. Ieri ne-a spus că 5 nuci şi cu 
5 nuci fac 10 nuci. Azi ne-a spus altfel: 
cică 6 nuci şi cu 4 nuci fac tot 10 nuci.

“ La şcoală “

- Doamna învăţătoare, poate fi cineva 
pedepsit pentru un lucru pe care nu l-a 
făcut?
- Nu .
- Atunci, vă rog, nu mă pedepsiţi pentru că n-am scris tema!

“ La ora de limba română “

- Teodor, spune cel mai lung cuvânt care-ţi vine-n minte acum !
- Guma.
- Cum aşa?! E un cuvânt scurt. Are două silabe . 
- Da, dar o putem lungi cât dorim. 

 - Florine, cum poţi să împarţi 13 mere la 14 copii?
- Le fac mai întâi compot, domnule profesor.

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

Acest material a fost realizat în cadrul clubului Media de elevi și are ca scop promovarea 
oricărui produs din punct de vedere vizual. 
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POVESTEA 
MĂRŢIŞORULUI

 Povestea mărţişorului începe acum 
mai bine de 2000 de ani, pe vremea 
dacilor şi a romanilor. Tradiţia spune că 
strămoşii noştri purtau monede găurite, 
atârnate de un fir împletit - colorat în 
alb şi negru. Bănuţii erau de aur, ar-
gint sau metal obişnuit, indicând cât de 
bogată sau de săracă era persoana care 
îi purta. Albul însemna revenirea la viaţă a naturii şi căldura verii, în 
timp ce negrul semnifica frigul iernii. Aceste mărţişoare erau purtate la  
încheietura mâinii sau prinse în piept cu un ac, iar fetele credeau de-

spre ele ca le vor aduce noroc, frumuseţe şi 
le vor feri de razele arzătoare ale soarelui 
verii. Când copacii înfloreau, femeile agăţau 
firul de o ramură, iar cu moneda respectivă 
cumpărau caş, pentru ca tot restul anului 
pielea lor să fie albă şi moale. În timp, rolul 
de talisman sau obiect purtător de noroc al 
mărţişorului s-a transformat în simbol al 
iubirii. În acelaşi timp, şi firul negru a de-
venit roşu. 

 Întorcându-ne şi mai mult în 
timp, amintim că săpăturile arheo-
logice au scos la iveală mărţişoare cu 
o vechime de peste 8000 de ani! Sub 
forma unor pietricele de râu, vopsite 
în alb şi roşu, ele erau înşirate pe aţă 
şi se purtau la gât. Culoarea roşie era 
dată de foc, sânge şi soare - însemnând 
naşterea şi viaţa, adică femeia. Iar albul 
era limpezimea apelor, culoarea no-
rilor, zăpada rece şi pură - semnificând 
înţelepciunea bărbatului. Împletirea 
şnurului arată legătura inseparabilă 
dintre cele două elemente ale vieţii. 

 Despre mărţişor există, însă, 
multe alte poveşti şi legende.  Dar, 
dintre toate legendele, poate cea mai 
interesantă şi mai frumoasă este pov-
estea băiatului cel voinic care s-a luptat 

cu zmeul, legenda care s-a născut din bas-
mele româneşti şi îşi are originea tot în timpul 
strămoşilor noştri - dacii şi romanii.

 “Odată, Soarele coborî într-un sat, luând 
chipul unui băiat. Un zmeu l-a pândit şi l-a 
răpit dintre oameni, închizându-l într-o 
temniţă... Lumea se întristase. Păsările nu mai 
cântau, izvoarele nu mai curgeau, iar copiii 

nu mai râdeau. Nimeni nu îndrăznea să-l înfrunte pe zmeu. Dar, într-
o zi, un tânăr voinic s-a hotărât să plece să salveze Soarele. Mulţi dintre 
pământeni l-au condus şi i-au dat din puterile lor ca să-l ajute. Drumul 
lui a durat trei anotimpuri: vara, toamna şi iarna. A găsit castelul zmeu-
lui şi a început lupta. Şi s-au bătut zile întregi, până când zmeul a fost 
învins. Slăbit de puteri şi rănit, băiatul cel viteaz a eliberat Soarele. Acesta 
s-a ridicat pe cer, înveselind şi bucurând lumea. A reînviat natura, oame-
nii erau fericiţi, dar tânărul n-a apucat să vadă primăvara. Sângele cald i 
s-a scurs din răni pe zapadă. Şi, în locul în care zăpada se topea, apăreau 
flori albe: ghiocei, vestitorii primăverii... 

 De atunci, tinerii împletesc doi ciucuraşi: unul alb şi unul roşu. Ei îi 
oferă fetelor pe care le iubesc sau celor apropiaţi. Roşul înseamnă dragoste 
pentru tot ceea ce este frumos, amintind de culoarea sângelui voinicu-
lui. Iar albul simbolizează puritatea şi gingăşia ghiocelului, prima floare a 
primăverii”. 

 Ca să respectăm tradiţia 
şi toate legendele, mărţişorul 
trebuie legat la răsăritul soare-
lui, în prima zi a lunii martie. 
Se poartă de la 1 Martie până 
când se arată primele semne 
ale primăverii, adică până 
când se aude cucul cântând, 
până când înfloresc cireşii 
sau trandafirii, până la ve-
nirea berzelor şi a rândunele-
lor. Şi atunci, mărţişorul nu 
se aruncă, ci se leagă de un 
trandafir sau de un pom înflo-
rit, ca să ne aducă noroc. 
Dincolo de obiceiuri, însă, mărţişorul rămâne un simbol al bucuriei de a 
trăi, al dragostei de viaţă, un semn prin care noi, oamenii, salutăm ve-
nirea primăverii. Mărţişorul este şi va fi întotdeauna simbolul soarelui şi al 
purităţii sufleteşti.

Material realizat de Maia Manta, clasa a II-a
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SĂ  SALVĂM
TERRA

Terra, planeta pe care trăim, ne 
dăruieşte cu bucurie şi simplitate, 
necondiţionat, toate bunurile 
sale. 
De cele mai multe ori, omul nu 
a ştiut sau a uitat să protejeze 
aceste daruri pentru el şi pentru 
generaţiile următoare.
În condiţiile epocii contemporane 
în care acţiunea necontrolată a 
omului asupra mediului, datorită 
extinderii abuzive a zonelor cu deşeuri şi gunoaie, a polupării aerului şi a 
apei, a exploatării fără măsură a resurselor, a tăierii fără discernământ 
a pădurilor se pune din ce în ce mai acut problema protecţiei mediu-
lui înconjurător. În acelaşi timp, lista speciilor de animale şi de vegetale 
pe cale de dispariţie se măreşte zi de zi. Pădurile tropicale care servesc 
ca habitat natural pentru circa o jumătate din speciile biologice de pe 
Pământ, dispar cu o viteză halucinantă. Resursele naturale se diminuează, 
în timp ce populaţia mondială care le consumă, nu încetează să crească.
În anul 1972 a avut loc la Stockolm, sub egida Naţiunilor Unite, prima 
conferinţă mondială asupra mediului ambiant. Pentru prima dată,  lumea 
a început să vorbească despre poluarea mediului înconjurător, resurse 
nerefolosibile, dezechilibre ecologice, găuri în stratul de ozon, schimbările 
climatice şi anomalii atmosferice.
         
 Putem încetini procesul de distrugere a planetei, respectând mediul 
înconjurător, protejând plantele şi animalele pe cale de dispariţie, încer-
când să diminuăm la maxim poluarea de orice fel.
 Trebuie să înţelegem că pe TERRA există interdependenţă între 
populaţia umană şi nenumăratele specii de plante şi animale, între soci-
etate şi ciclurile biologice din natură. Acest lucru se poate face începând 
din şcoală prin lecţiile de la limba română, cunoaşterea mediului, ştiinţe, 
educaţie plastică, dar şi prin activităţile extracurriculare speciale, pe care 
noi deja le facem: reciclarea bateriilor şi a tonerelor pentru imprimantă, 
adunarea gunoaielor din păduri etc.
 Noi, elevii, suntem conştienţi că oricâtă matematică, fizică, chimie 
am şti, orice talent am avea, toate devin inutile dacă trăim într-un me-
diu alterat, deci: 

SALVAŢI    TERRA!!!

Material realizat de Matei Manea, clasa a II-a

CELE MAI IUBITE 
ORAŞE

NEW YORK ŞI LONDRA

 Londra este capitala Angliei şi a 
Regatului Unit. Este cel mai important 
centru politic, financiar (datorită City-
ului), cultural şi artistic al Regatului 
Unit, şi unul din cele mai importante 
oraşe ale lumii.

        În Londra se găsesc sediile a nu-
meroase instituţii şi corporaţii de 
importanţă globală; multe clădiri im-
portante: palate, muzee, teatre, săli de 
concerte, aeroporturi, staţii de cale ferată; ca şi numeroase ambasade şi 
consulate.

          Londra a găzduit două Jocuri Olimpice, pe cele din 1908 şi pe 
cele din 1948. În iulie 2005 Londra a fost aleasă să găzduiască Jocurile 
Olimpice de vară din 2012, devenind astfel primul oraş care găzduieşte 
trei ediţii ale Jocurilor.

 În Londra se desfăşoară anual cel mai mare şi mai vechi turneu de 
tenis al tuturor timpurilor, Wimbledon. În istoria acestui turneu au rămas 
nume precum Bjorn Borg, Boris Becker, Pete Sampras,  iar în zilele noas-
tre istoria o scrie Roger Federer. Cel mai popular sport în Londra, ca 
număr de spectatori, este fotbalul; două dintre cluburile de fotbal faimoa-

se ale Angliei se găsesc în Londra: Arsenal FC şi 
Chelsea FC.

 Oraşul New York este cel mai populat oraş 
din Statele Unite, zona sa metropolitană fi-
ind una dintre cele mai mari zone urbane din 
lume. Este situat în statul New York, prescur-
tat NY şi are statutul de cel mai mare oraş al 
Statelor Unite încă din 1790, fiind de aseme-
nea şi primul oraş capitală al statului şi locul 
de numire a lui George Washington ca primul 
preşedinte al Statelor Unite. De mai bine de un 
secol a fost unul din centrele mondiale impor-
tante de comerţ  şi finanţe. 

 New York este, de asemenea, considerat 
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unul din cele mai importante oraşe din lume datorită influenţei sale 
globale din mass-media, educaţie, divertisment, artă şi modă. Oraşul 
este, de asemenea, şi un centru important al afacerilor externe, găzduind 
sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite.

 Multe dintre cartierele şi monumen-
tele oraşului au o popularitate foarte mare 
în întreaga lume. Statuia Libertăţii primea      
milioanele de emigranţi ce veneau în America 
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui 
de-al XX-lea. Oraşul găzduieşte de asemenea 
unele dintre cele mai înalte clădiri din lume, 
incluzând Empire State Building.   

 Empire State 
Building— 
Dorinţa arhi-
tectului a fost 
ca acest zgârie-

nori, construit în anul 1931, să arate ca un 
creion. Până la platforma clădirii sunt exact 
576 trepte. Are o înălţime de 381 m.
 
 Statuia Libertăţii — Această sta-
tuie din cupru a fost montată, cu o întâr-
ziere de 10 ani, pe Liberty Island, în anul 
1886, fiind un dar de prietenie din partea 
francezilor. Soclul de granit măsoară 47 m. 
Torţa sa din aur se înalţă la cer cu încă 46 
m.Turnurile gemene World Trade Center  
din Manhattan au fost distruse în atentatul 
din 11 septembrie 2001.  

Material realizat de Luca Andrei, clasa a II-a,
 folosind articole de pe Wikipedia

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ

 Prin această 
rubrică îmi propun 
să vă trezesc intere-
sul pentru matematică. 
Voi face asta               
prezentându-vă exerciţii, 
care cu siguranţă vă 
vor stimula dorinţa de 
cunoaştere şi vă vor so-
licita atenţia pentru a le 
rezolva.

ADUNAREA

 Câte semne de 
plus (+) trebuie puse 
între cifrele numărului 
987654321, pentru ca 
suma rezultată să fie 99 ?

PĂTRĂŢELE

 Fără a repeta numerele, înscrie în fiecare pătrat un număr de la 1 
la 8 ( lăsându-l la locul lui pe 3 ), astfel încât, prin adunare suma lor să 
fie 12, pe fiecare din cele 2 rânduri orizontale şi verticale.

   

 
R=7

  5  
 1 3 8
4 6 2  
  7 
  
  3 
   
   
  
  3
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CUM SĂ REALIZĂM O FELICITARE

 Este ziua celei mai bune prietene…
Trebuie să îi creez o felicitare… Best friends!!!

 Avem nevoie de următoarele materiale: 
carton colorat                      
hârtie creponată
carioca
creioane colorate
foarfeca
lipici

 Acum vom începe să confecţionăm 
felicitarea!

Pasul 1: Îndoim cartonul pe jumătate.
Pasul 2: Trasăm cu rigla chenarul desenului 
nostru.
Pasul 3: Realizăm desenul.

 Fiind o felicitare pentru prietena mea 
cea mai bună, desenul reprezintă două fete haioase.
 Pentru amuzament am creat din hârtie creponată fuste colorate 
pentru fete. E simplu! Decupezi o fâşie de hârtie creponată, o pliezi în 
partea de sus şi apoi o lipeşti pe felicitare.

Pasul 4: Decupăm inimioare de diferite dimensiuni şi le aplicăm in jurul 
desenului, urmărind chenarul trasat anterior.

Tips: Puteţi folosi abţibilduri de diverse forme!

Pasul 5: Scriem mesajul pe care dorim să îl transmitem. 

Eu am ales pentru această felicitare mesajul: Best 
friends! 
Felicitarea noastră este gata!
Prietena mea va fi încântată!
Aşa va fi şi prietena ta când îi vei oferi felicitarea 
realizată de tine!
În interiorul felicitării se scriu mesajele.
Ceea ce am scris eu… nu vă pot arăta… E secret!

Material realizat de  Eva Popa, clasa a II-a
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Știați că...

 ... primele bărci construite de oameni şi folosite ca mijloace de 
transport au fost monoxilele? Numele lor provine de la faptul că erau 
scobite dintr-un singur trunchi de copac.

 ...  primele roţi au apărut în Mesopotamia acum 5000 de ani?

 ... Neil Armstrong a fost primul om care a păşit pe Lună, la 21 iulie 
1969 – misiunea Apollo 11?

 ... la 11 noiembrie 1884, Timişoara a fost primul oraş iluminat 
electric din Europa?

 ... în 1904, la Sibiu a circulat primul 
troleibuz?

 ... primii profesori au apărut în Roma 
antică, învăţământul fiind structurat în acea 
epocă în trei etape: literele alfabetului şi 
operaţiile cu cifre erau predate de un litera-
tor, după care noţiunile de limba latină erau 
aprofundate cu un grammaticus.  În sfârşit, 
studiile se încheiau în jurul vârstei de 17 ani, 
prin frecventarea unui retor (în zilele noastre 
ar echivala cu studiile liceale)?

 ... Pământul - este  a treia planetă de la Soare ?
- este a cincea ca mărime între planete?
- se mai numeşte şi TERRA ?
- are vârsta de 4,5—4,6 miliarde de ani?
- este acoperit cu apă în proporţie de 71% din întreaga suprafaţă?
- se roteşte în jurul Soarelui cu viteza de 30 km pe secundă?
- este cel mai dens corp major din sistemul solar?
- are un singur satelit natural şi acesta este LUNA?

 ... primii dinozauri cunoscuţi au apărut acum 230 milioane de ani, 
iar ultimii au murit acum 65 milioane de ani? Vânătorii de fosile n-au 
găsit nimic care să arate că vreun dinozaur ar mai fi trăit în ultimii 65 
de milioane de ani. Mulţi savanţi cred că dinozaurii au pierit după ce un 
corp din spaţiu, de mărimea unui oraş, a lovit Pământul acum 65 milio-
ane de ani.

 ... Homo habilis înseamnă om îndemânatic? Aceşti strămoşi ai omu-
lui au căpătat acest nume fiindcă, probabil, au folosit cei dintâi uneltele 
(pietrele).

 ... Homo sapiens înseamnă om înţelept? Primii homo sapiens au 
trăit în Africa acum 200.000 de ani.

 ... Lumea în care trăim şi tot ce există dincolo de ea formează    
Universul?

 ... Calea Lactee este galaxia în care trăim? Ea este formată din ste-
lele pe care le vezi noaptea pe cer și din multe altele pe care  nu le poți 
vedea.

 ... Planeta  noastră este singura din Sistemul Solar care are apă și 
ființe vii pe ea?

 ... Venus nu este planeta cea mai apropiată de Soare, dar este cea 
mai fierbinte? Acolo, temperatura poate atinge 500˚ C.

 ... Marte este deseori numita si planeta roșie?

 ...  Jupiter este atât de mare incât  toate celelalte planete ar putea 
incăpea  în ea ?

 … Planetele Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun sunt numite gigante 
gazoase ?

Material realizat de  Radu Pena, clasa a II-a
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