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EDITORIAL 
Este greu să vă marturisesc acum, după 14 ani de muncă în domeniul 

educației, după mai multe urcușuri și coborâșuri… nu-mi este deloc 
ușor să iau această decizie și nici nu știu cum să formulez aceste rânduri 

ca să exprim cât mai bine ceea ce simt. Cea mai bună manieră cred că este 
cea directă!!! Da, voi pleca din țară, voi vinde afacerea unui lanț de școli 
din Marea Britanie și îmi voi petrece restul zilelor pe o insulă în mijlocul 
oceanului, unde voi scrie cărți pentru copii. Sper să mă descurc și să mă 
acomodez cu clima... De mult cochetam cu acest gând și iată că acum s-a 
ivit această ocazie și propunere de nerefuzat din partea unei edituri. OGIS va 
rămâne primul meu copil, în care mi-am investit sufletul, pasiunea și creati-
vitatea, bucuria de a lucra cu copiii și cu cei care mi-au fost alături în răspân-
direa viziunii mele despre educație. Ha, ha… Păcăleală de 1 aprilie!!! Sper că 
mi-a ieșit!!!

Am scris aceste rânduri chiar pe 1 aprilie și mi s-a părut că se potrivește 
această introducere ca să mă aliniez stilului de lucru jovial și creativ al 
copiilor. Cum ar fi viața asta dacă nu am glumi și dacă nu am râde în hohote 
măcar din când în când, ca să nu zic că s-ar cere în fiecare zi. Cum spunea ad-
mirabilul Charlie Chaplin: O zi fără râs, e o zi pierdută!  Există și un sâmbure 
de adevăr în ceea ce am scris mai sus. În luna martie a acestui an, am împlinit 
14 ani de când am deschis prima grădiniță. În curând, voi lansa o carte pen-
tru copii, pe care am scris-o împreună cu fiul meu și câțiva prieteni de vârsta 
lui. Cât despre a renunța la proiectul meu de suflet, nici vorbă!!! Am muncit 
mult, împreună cu bunii și pasionații mei colegi și am reușit să creăm o altfel 
de educație pentru fiecare dintre copiii noștri și asta nu doar în Săptămâna 
Altfel!!! Lucrăm deja la planurile pentru liceu, care sperăm să se materializeze 
în următorii trei ani.

Dragii mei, mi-am propus ca începând cu acest număr să dau mai multă libertate de acțiune copiilor care, așa cum știți, ne 
întrec în materie de creativitate. Acum, când revista este gata de tipar, vă mărturisesc cu satisfacție și bucurie că a ieșit un număr 
grozav. Am lucrat intens la ea, aproapre două luni, atunci când elevii au avut timp liber la dispoziție. Dragii de ei! Generația lor 
de copii este mai ocupată decât noi adulții, cu câte activități și câte examene au. Dar, aceasta este lumea în care trăim și trebuie 
să ne adaptăm cu deschidere și cu zâmbetul pe buze. Elevii care s-au înscris în echipa redacțională au făcut o treabă excelentă, 
au învățat o mulțime de lucruri noi, au propus articole, au realizat interviuri, au scris, au rescris, au paginat și, cel mai important 
lucru, s-au distrat extraordinar împreună. Găsiți imagini din timpul ședințelor și interviuri filmate pe Facebook - Olga Gudynn 
International School. Și noi, alături de ei, am râs mult și ne-am bucurat de fiecare moment. Să faci o revistă pentru copii, cu elevi 
de diferite vârste, nu este chiar ușor. E o provocare! Dar, dacă îți place ceea ce faci și nu îți dorești să fii pe o insulă, făcând orice 
altceva, atunci lucrurile se simplifică.

Așa cum v-ați dat deja seama, voiam să spun că atunci când faci lucrurile cu pasiune nu obosești și îți și ies bine!!! Cât de im-
portant este să-i lăsăm pe copii să-și descopere pasiunile și să-și urmeze visul!!! Despre asta este vorba în acest număr: despre 
pasiuni, educație, timp liber, normalitate, alimentație sănătoasă și preferințele copiilor.

La propunerea elevilor, veți descoperi în acest număr un articol inedit despre trupa Voltaj și despre cum susține Călin Goia copiii 
talentați. Veți afla ce activități extrașcolare preferă elevii noștri, detalii despre concursul Talent Show și ce descoperiri am făcut la 
acest concurs. Câștigătoarea de acum doi ani, Ana Stănciulescu ne dezvăluie câteva impresii despre experiența unică pe care o 
trăiește în școala noastră, dar și despre ultimele premii câștigate și proiectele sale de viitor.

Avem și concursuri cu premii, pagina micilor scriitori, pagina artiștilor pentru copiii pasionați de artă și multe alte articole 
interesante. Aștept cu mare interes feedback-ul vostru cu privire la acest număr și, de ce nu, ideile voastre pentru numărul 
viitor la adresa principal@olgagudynn.ro

Îi felicit pe micii jurnaliști pentru implicare și talent, le mulțumesc profesorilor și părinților pentru sprijin și, nu în ultimul rând, par-
tenerilor noștri: World Class, Cremeria Emilia, Librăria Cărturești, Farmaciile Centrofarm și Plafar, Naturally Born Creative, Teatrul 
Metropolis, Sanador şi sponsorilor: Hotel Le Jardin, Kiddo Play Academy, MikoKids, Intercontinental Bucharest și Strip Mall pentru 
că susțin acest proiect atât de important pentru experiența inedită, câștigată de elevii noștri.

Pe curând!!!

by Olga Gudynn, 
Fondator Olga Gudynn Int’l School

EDITORIAL TEAM 
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Olga Gudynn Int’l School (OGIS) is a nursery, primary and secondary 
school, an educational centre founded in 2001, authorized and 
accredited nationally by Ministry of National Education (MEN) and 
internationally by Council of British International Schools (COBIS). 
Today, OGIS accommodates in its 5 branches over 600 children of 
different nationalities, aged between 3 to 15.
OGIS offers a rich programme based on children’s personal 
development and a holistic curriculum that challenges students by 
granting them an opportunity to be active partners in their education.

Olga Gudynn Int’l School (OGIS) este o instituție de învăţământ 
preşcolar, primar şi gimnazial din România, cu predare bilingvă, 
română-engleză, înfiinţată în anul 2001, acreditată naţional de către 
Ministerul Educației (MEN) şi internațional de către Council of British 
International Schools (COBIS). 
În prezent, OGIS găzduieşte în cele 5 locații situate în Bucureşti şi 
Pipera, un număr de peste 600 de copii de diferite naţionalităţi, cu 
vârste cuprinse între 3 și 15 ani.
OGIS oferă un program variat, axat pe dezvoltarea personală a 
copiilor și un curriculum holistic care le oferă elevilor oportunitatea 
de a se implica în propria lor educație.

Prepared for the challenges ahead

Pregătiți pentru provocările viitorului 
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enthusiastic
ambitious
determined

You are welcome to visit us!
Vă invităm să ne vizitați!  www.olgagudynn.ro 
 
Olga Gudynn Campus - Pipera
Tel.: (+4) 0734411365 | (+4) 0317172722
 
Olga Gudynn School - Floreasca 
Tel: (+4) 0734411359 | (+4) 0212311202

Olga Gudynn Nursery - Pipera
Tel.: (+4) 0317172724 | (+4) 0722889544 

Olga Gudynn Nursery - Cotroceni 
 Tel.: (+4) 0734411332 | (+4) 0214106995

EDITORIAL

It is difficult confessing now, after 14 years of working in education, after many ups and downs... it’s not easy taking this 
decision and I do not know how to conceive these lines in order to better express what I feel. The best way, I think is being 
blunt!!! Yes, I will leave the country, I will sell the business to a chain of schools in the UK and I will spend the rest of my 

life on an island in the middle of the ocean, where I will write children’s books. I hope I can adapt easily and get used to the 
climate... I’ve been toying with the idea and now that this opportunity and proposal from a publisher arose, I cannot refuse it. OGIS 
will remain my first child, towards whom I have invested my soul, my passion, my skills and creativity of working with children and 
with those who were by my side, spreading my vision about education. Ha ha... April Fools’ Day!!! I hope I succeeded in tricking 
you!!!

I wrote these lines on the 1st of April and it seemed that this introduction fits perfectly to the cheerful and creative style of our 
children. What would this life be like if we made no jokes and if we did not even laugh out loud from time to time, or even every 
day. As the admirable Charlie Chaplin said: A day without laughter is a day wasted! There is some truth in what I wrote above. 
This year in March we celebrated 14 years since we opened our first nursery. Soon, I will launch a children’s book I wrote with my 
son and some friends his age. But abandoning my soul project, no way!!! We have worked hard, but together with my kind and 
enthusiastic colleagues , we have created a different kind of education, every day for each of our children, not just for Săptămâna 
Altfel!!! We are already working on plans for high school, which we hope will become reality in the next three years.

My dears, I have decided that starting this issue I will give children more freedom of action, who, as you know, compete in creativ-
ity. Now that the magazine is ready for printing, I confess with satisfaction and joy that it turned out to be a great issue. We have 
worked hard at it, almost two months, whenever the pupils had available free time. Dear little ones! This generation is even busier 
than us, the adults, with the activities and exams that they have. But this is the world we live in and we must adapt to it with a 
smile on our faces. The pupils enroled in the editorial team did a great job, learned a lot of things, suggested articles, conducted 
interviews, wrote, rewrote, they rearranged the pages and, most importantly, had great fun together. You will find pictures tak-
en during meetings and interviews on Facebook - Olga Gudynn International School. And we, alongside them, laughed a lot and 
enjoyed every minute of it. Making a magazine for children, with pupils of different ages, is not easy. It’s a challenge! But if you love 
what you do and you do not want to be on an island, doing something else, then things will get easier.

As you might have guessed, I wanted to tell you that when you do things with passion, you won’t get tired and you’ll succeed!!! 
How important is it to let the children discover their passions and follow their dreams! That’s what it’s all about in this issue: about 
passion, education, free time, normality, healthy diets and what topics children prefer.

As the children suggested, in this issue you’ll find a unique 
article about Voltaj and how Călin Goia supports talented 
children. You will find what extracurricular activities our 
students prefer, details about the Talent Show contest and 
discoveries we’ve made in this contest. The winner from two 
years ago, Ana Stănciulescu, reveals some of her impres-
sions about the unique experience of being in our school, 
but also about her latest awards and her future projects.

We also have prize contests, a page for beginner writers, 
artists page for kids passionate about art and many 
other interesting articles. I’m looking forward to your 
feedback on this issue and, why not, to your ideas for 
the next issue at principal@olgagudynn.ro

I congratulate our young journalists for their commit-
ment and talent, I thank the teachers and parents for their 
support and, last but not least, our partners: World Class, 
Cremeria Emilia, Librăria Cărtureşti, Plafar and Centrofarm 
Pharmacies, Naturally Born Creative, Metropolis Theatre, 
Sanador and our sponsors: Hotel Le Jardin, Kiddo Play 
Academy, MikoKids, Intercontinental Bucharest and Strip 
Mall for supporting this project so important to the hands-
on experience, earned by our students.

See you soon!!!

by Olga Gudynn, 
Olga Gudynn Int’l School Founder

Photos by Mihai Chersin, Art Director at Olga Gudynn Int’l School
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LA MULȚI ANI, Olga Gudynn Int’l School 
la cea de-a paisprezecea aniversare! 
Astăzi, 30 martie 2015, primești comuniu-
nea, o confirmare a harului de care te-ai 
bucurat încă de la naștere. 
Ai crescut frumos, precum eroii din 
poveste, ai mers de la grădiniță până la 
gimnaziu și în curând vei ajunge la liceu. 

Drumul tău, definit și urmărit cu dragos-
te de părinții-fondatori și de toți cei care 
ți-au fost în preajmă, este frumos, drept, 
ambițios și vegheat cu grijă, devotament 
și responsabilitate. Am crescut împreu-
nă, ne-am bucurat de atâtea clipe minu-
nate, de atâtea reușite și împliniri și am 
sărbătorit, cu emoție, fiecare aniversare 
a ta, a noastră.
 
Cu multă dragoste,

Dana Efstate
Director de Admitere
Olga Gudynn Int’l School

Happy birthday, Olga Gudynn Int’l School on 
your 14th anniversary! Today, on the 30th of 
March 2015, you have received a confirma-
tion of the grace that you have been blessed 
with since birth. You grew up beautifully, 
as heroes from a fairy tale, you went from 
nursery years to middle school and soon you 
will get to be in high school.

Your road defined and followed with love by 
your founders and by everybody surrounding 
you, is now beautiful, right, ambitious and 
carefully watched over, with commitment 
and responsibility. We grew up together, we 
have enjoyed so many wonderful moments, 
so many successes and achievements and 
we have celebrated with lots of excitement, 
each one of your birthdays.
 
Love,

Dana Efstate
Admissions Director
Olga Gudynn Int’l School

Olga Gudynn School - Floreasca

Olga Gudynn Campus - Pipera

Olga Gudynn Nursery - CotroceniOlga Gudynn Nursery - Pipera

THANK YOU VOLTAJ 
FOR CELEBRATING WITH US!
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Playing outside is vital to children’s 
growth, to their physical and 
mental development.

It’s important to allow and encour-
age our kids to spend a lot of time in 
nature.  
Interacting often with nature and with 
other kids outside helps to stimulate 
the curiosity and creativity of children, 
and also boosts their confidence as 
they learn new things.
Our topics are cross-curriculum, includ-
ing the studying of the natural envi-
ronment, for example the role of trees, 
the recognition of specific plants and 
animals and of course the importance 
of fresh air for our health.

In Olga Gudynn Int’l School we have an 
amazing outdoor programme for our 
young learners, at least once a month, 
such as: 
• building shelters in the forest;
• orienteering in the forest;
• playing team games;
• gardening and taking care of chickens, 
in our kids’ mini-farm;
• doing outdoor arts & crafts activities 
and more creative work.

Parents can play a vital role in child’s 
well-being, while not giving in to false 
fears. For example, one good way 
to deal with general safety issues or 
concerns is to teach your kids to be 
watchful instead of careful.

GREENSTART
PROJECT
We began this  project  in  2013,  in  Olga Gudynn Int’ l  School  as  we 
wanted to  bring chi ldren much closer  to  nature.  As  we al l  know, 
chi ldren learn through their  own experience.

Am început acest 
proiect în Olga Gudynn 

Int’l School în anul 
2013, pentru că ne-am 
dorit să aducem copiii 

mai aproape de natură. 
Așa cum știm, copiii 

învață cel mai ușor din 
propriile lor experiențe.

by Paula Mogoș
Principal

Olga Gudynn Nursery, Pipera

Timpul petrecut în aer liber și jocu-
rile copilăriei sunt vitale pentru 
creșterea și dezvoltarea fizică și 

psihică a copilului.

Este foarte important să încurajăm copiii 
să petreacă cât mai mult timp liber în 
natură. Astfel, interacțiunea cu natura și 
cu alți copii, le stimulează curiozitatea, 
creativitatea și le întărește încrederea în 
forțele proprii, prin acumulare de infor-
mații noi. Activitățile desfășurate în natură 
sunt strâns legate de curriculum. Copiii 
învață rolul important al copacilor, învață 
să recunoască specii de plante, animale și, 
bineînțeles, conștientizează rolul impor-
tant al aerului curat pentru sănătate.

În Olga Gudynn Int’l School avem un pro-
gram variat de activități în aer liber pentru 
elevii noștri. Cel puțin o dată pe lună, 
organizăm activități în pădure:
• construim adăposturi;
• învățăm să ne orientăm cu ajutorul 
busolei; 
• organizăm jocuri în echipă;
• lucrăm în grădină și îngrijim găinușele din 
mini-ferma copiilor;
• organizăm activități creative  în natură.

Părinții pot juca un rol vital în starea de 
bine a copilului, evitând transmiterea 
fricilor față de pericol. De exemplu, o cale 
corectă pentru a manageria corespunzător 
aceste îngrijorări, este să-i spui Fii atent! în 
loc de Ai grijă!

Photos by Mihai Chersin, Art Director at Olga Gudynn Int’l School
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ART IS A 
UNIVERSAL 
LANGUAGE

Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up - Pablo Picasso

În trecut, la întrebarea: Ce este arta? poate că aș fi răspuns ca dintr-un 
manual: o alcătuire de elemente de limbaj, conform anumitor principii, 
reguli, procedee... Astăzi, mai mult ca niciodată, fiind înconjurată de 
copii, văd prin ochii lor că, de fapt, Arta este pură pasiune... pasiunea 
de a desena fără limite, de a pune culoarea pe hârtie ca și când întreg 
Universul se oglindește în ea. Copiii sunt artiștii care dețin secretul 
unei lucrări de calitate: sinceritatea, curajul și dragostea.

If someone had asked me long ago: What is art? I would have answered, as out of a book: 
a texture of language elements, according to certain principles, rules, procedures... Today, 
more than ever, being all the time surrounded by children, I can see through their eyes that 
Art is pure passion… the passion to draw without limits, to paint as if the whole Universe is 
reflected in the colours on paper. The children are the artists who hold the secret of a great 
work of art: sincerity, courage and affection.

CONTEST
Send a drawing or a 
painting with the topic 
Design your future. 
 
Trimite un desen sau o 
pictură cu tema: Desenează 
viitorul.
redactie@olgagudynn.ro
 
Premiu:
Un set de 
pictură
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STOP
and WIN!

Our art teacher sends all her 
love to her pupils.

Anca Sârbu
Art Teacher

Olga Gudynn Int’l School
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1

Îndoim 
foaia la 
jumătate 
pe latura 
scurtă, 
presăm 
bine.

Îndoim foaia la jumătate pe 
latura lungă, presăm bine.

Deschidem în poziția inițială.

8

Facem același lucru ca la pasul 
7 și 8 și cu celălalt colț.

Atenție!
Tragem colțul  
spre interior.

Presăm bine pe linia 
punctată.

10

Îndoim latura 
din stânga 
către centru.

Luăm latura 
din stânga și o 
îndoim peste 
bulina albastră, 
ca în imagine.

Dacă ești pasionat de avioane sau de origami, 
această pagină cu siguranță îți va stârni 
interesul.

If you have a passion for planes or origami, 
this page will definitely arouse your interest.

L-am invitat pe Filip în recreația 
mare să ne arate cum se 
confecționează un avion de 
hârtie. Iată ce ne-a răspuns:
• Pentru ca un avion să zboare 
cât mai mult și să aibă echilibru, 
este necesar ca laturile să fie cât 
mai bine îndoite și, cu ajutorul 
unei rigle, să le măsurăm și să le 
presăm cu atenție;
• Dacă este planor, este necesar 
să aibă greutate în față; obținem 
acest lucru, îndoind vârful cât mai 
bine.

We invited Filip during the lunch 
break to show us how to make a 
paper airplane. This is what he 
said:
• If you want an airplane to fly 
as long as possible and keep its 
balance, you should bend its 
sides properly, measure them 
with a ruler and carefully press 
them;
• If it is a glider, it should be 
heavier in the front; to do this, 
you should bend its top as best 
as you can.

CONTEST 
 

Use your imagination  and make a model for the 
Find your Passion Contest!
Send us photos with your prototype at redactie@
olgagudynn.ro  

Folosește-ți imaginația și 
realizează o machetă pentru 
Concursul Find your Passion! 
Trimite-ne fotografii cu pro-
totipul tău la adresa redactie@olgagudynn.ro 
Premiu: O machetă-castel din carton

Filip Bușcu & Luca Petruți, clasa a II-a, Campus Olga Gudynn
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17c
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16a
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14

Îndoim colțul 
din stânga către 
centru.

Presăm bine părțile 
îndoite.

Repetăm pașii 
10 și 11 pentru 

partea din 
dreapta.

Îndoim colțul indicat pe linia 
punctată.

Îndoim aripa,
apoi botul 
avionului.

Îndoim aripa. Îndoim și presăm bine 
botul avionului.

Le întoarcem pe partea dreaptă 
și presăm bine.

Ducem partea dreaptă peste 
partea stângă.

În aceeași poziție, punem partea 
din stânga peste partea din 
dreapta.

Repetăm pașii 14, 15 și 16 
pentru partea dreaptă.

Îndoim avionul pe 
mijloc.

Îndoim cozile de direcție și 
gata! Avionul poate decola!

Întoarcem paginile 
din dreapta 
de 2 ori.

Desfacem foaia, prindem colțul 
indicat de bulina roșie și îl tragem 
în interior - vezi 8.

Îndoim și 
cealaltă latură 
către centru.

Desfacem foaia, apoi o 
întoarcem pe cealaltă 
parte.

Îndoim colțurile pe partea cealaltă, 
ca la pasul 4.

Instrucțiuni:

Îndoim aripile 
avionului.

3

6a

15

12

17a

19

9
Luăm colțul indicat de 
bulina albastră și îl punem 
peste bulina roșie.

 Trebuie să 
ajungem în 
această poziție.

Presăm bine 
în această 
poziție.

13

17b

4

7

16

20

9a

1 x

2 x
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Când v-am întâlnit pe terenul de fotbal al școlii şi am văzut câtă 
energie şi chef de cântat aveaţi, mi-am amintit de mine la vârsta 
voastră. Eram identic. Îmi plăcea foarte tare să cânt şi nu ratam 

nicio ocazie să urc pe scenă.

Am început să cânt încă de la 6 ani. 
Părinţii mei au primit o scrisoare de 
la şcoală prin care li se sugera să mă 

înscrie la Şcoala de muzică, pentru că aş 
avea înclinaţii şi ureche muzicală. Şi uite 
aşa am ajuns să merg dimineaţa la şcoala 
normală şi după-amiaza la şcoala de muzi-
că, la vioară. 
Vă spun din proprie experienţă că nu 
întotdeauna eram încântat să studiez sau 
să merg la orele de teorie muzicală, să învăţ 
note. Dar privind acum în urmă, îmi dau 
seama că, deşi nu a fost uşor, acei ani în 
care am studiat muzica, fără chef uneori, 
mă ajută acum foarte mult. E important să 
înveţi notele muzicale, armonie, să înveţi 
să cânţi la un instrument. Şi să nu uitaţi 
ceva: nu e deloc uşor! Până să ajungi să 
cânţi bine trebuie să exersezi foarte mult… 
şi asta câteodată în detrimentul orelor de 
joacă.

Pe măsură ce am crescut, mi-am dorit să în-
văţ să cânt şi la alte instrumente. Am făcut 
flaut, apoi în liceu m-am apucat de chitară, 
ca să pot să mă acompaniez… pentru că, 
da, tot cu vocea îmi plăcea să cânt cel mai 
mult. Asta şi pentru că era instrumentul la 
care mă descurcam cel mai bine. De asta 
cred că e important să-ţi găseşti pasiunea 
cea mai mare şi să lucrezi la ea. Dacă cel 

mai mult îţi place să cânţi cu vocea, mergi 
la canto. Dacă îţi place chitara, axează-te pe 
chitară și așa mai departe...
Au urmat apoi o groază de concursuri 
muzicale. Era o distracţie să fiu pe scenă, 
să cunosc şi alţi copii ca mine, să concurăm 
şi, bineînţeles, era o mare satisfacţie să mă 
întorc de la vreun concurs cu premiul cel 
mare, cu locul doi sau trei. 
Niciodată nu am lăsat deoparte şcoala ca 
să fac muzică. Tot timpul muzica a fost 
un hobby şi, până la urmă, drumul meu a 
luat-o în această direcţie, deşi am terminat 
Liceul de informatică şi Academia de Studii 
Economice.

Aşadar, vă sfătuiesc să vă urmaţi visul, indi-
ferent dacă e în muzică, artă, sport sau alt 
domeniu, să încercaţi să deveniţi din ce în 
ce mai buni în domeniul respectiv şi să ştiţi 
că nimic nu se realizează uşor. Înarmaţi-vă 
cu răbdare, munciţi mult şi nu renunţaţi! Iar 
noi, cei mari de lângă voi, suntem aici să vă 
ajutăm şi să vă sfătuim. Pentru că menirea 
unui adult, după ce a acumulat o anumită 
experienţă, este să o împărtăşească cu cei 
mai tineri. Doar aşa se ajunge la progresul 
societăţii şi profesorul poate fi depăşit de 
elevi.

Vă pup!

Toate aceste apariţii pe scenă m-au ajutat să-mi 
înving emoţiile inerente şi să devin mai motivat şi mai 
dornic să reuşesc...

CĂLIN GOIA
Urmează-ți visul!

Călin Goia - Solist Voltaj
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I started to sing when I was 6. My parents received 
a letter from my school with the recommendation 
that they should enrol me in a music school, as I 

had a good ear for music and great talent for it. And 
so I ended up going to a regular school in the morning 
and to the music school in the afternoon, playing the 
violin.

I can tell you that I wasn’t always happy to study or 
go to the music theory classes and learn notes. But, 
looking back now, I admit that all those years when I 
studied music, sometimes without enthusiasm, have 
been of great help. It is important that you should 
learn notes, harmony, and play an instrument. And 
please keep in mind that it is not easy! Before you can 
sing very well, you should practice a lot... and some-
times you should give up playing and having fun. 
When I grew up I wanted to be able to play other 
instruments. I have studied flute, then, in high school, 
I have started studying guitar, as a way to accom-
pany myself... Actually I liked to sing more than play 

an instrument because I felt I was better at singing. 
This is why I think it is important you should find your 
passion and work towards it. If you like singing above 
anything, then study it. If you like the guitar, then 
study the guitar, and so on and so forth...

Later on I took part in lots of music competitions. I was 
having great fun on the stage, I liked meeting other 
kids, who were just like me, competing with them, and 
of course I was so happy to get the highest prize... or 
even the second or the third.

I have never given up school for music. Music has 
always been a hobby for me, and finally the hobby 
turned itself into a career, although I graduated the IT 
high school and the Academy of Economic Studies. 

Finally I would like 
to give you a piece of 
advice: follow your 
dream, no matter if it 
is music, arts, sports 
or any other field of 
activity. Try to get 
better and better 
and remember that 
nothing is achieved 
without hard work. 
Be patient, work a 
lot and don’t give 
up! The grown-ups 
are right beside you, 
to help and advise 
you. 
Because, in the end, every man’s calling, after he 
has gathered a rich experience, is to share it with the 
younger people. It is the only way the world can go on 
and the students can get better than their masters.
 
by Călin Goia - Lead Singer, Voltaj

Every moment I was on 
the stage helped me be 
less nervous, become 
more motivated and 
willing to succeed...

When I met you on the football field in 
your school and I saw how full of energy 
you all were and how much you enjoyed 

singing, I saw myself at your age. I was 
exactly the same. I loved singing and took 

every opportunity to be on stage.

CĂLIN GOIA
Follow your dream!
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Idei interesante, ușor de 
realizat pentru a vă distra 
cu cei mici
 
Anca Sârbu și Norica Popescu,
Prof. Artă, Campus Olga Gudynn

Surprize pentru 
iepurașul DE PAȘTE

ART CONTEST 
Colour the following drawing and send it 
to redactie@olgagudynn.ro and you can 
win a drawing kit!
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and WIN!

CONCURS DE ARTĂ 
Colorează desenul și trimite-l la adresa 

redactie@olgagudynn.ro și poți câștiga un 
kit de desen!

EASTER BUNNY SURPRISES - Interesting ideas for parents and children
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OGIS STUDENTS 
IN UK
My Wonderful Experience at 
Scarborough College

When I was at Scarborough College I 
had a great experience. I met a lot of 
friendly and nice people there. 

I am really thankful to my teachers for giving me the 
opportunity to share an experience with a partner 
school from a foreign country.
England is a very nice country and it’s perfect for 
visiting. The North Side of England is really interesting! 
It has a lot of parks, shops and so much more!

I really want to congratulate all the students and 
teachers from Scarborough College for having such a 
nice and beautiful school. WELL DONE!
We had lots of fun there! We visited Whitby and York, we 
ate fish and chips at the seaside.

The weather was quite unexpected, because, in England, 
the weather is usually cold and rainy.
When we stayed there it was very sunny, and it didn’t 
rain even once!

It was a wonderful experience for me!
At the college, each one of us had a “buddy”.
The buddies had a really important mission. They had to 
stay with us, to show us the school and they were really 
friendly. My buddy was called Emma. She was really nice 
with me and I really miss her and her classmates very 
much.

Everyone at the college was really kind and polite.

by Aryana Mostavi
Student in 5th Grade
Olga Gudynn Int’l School

They made every 
single day special 

for all of us!
I enjoyed our trip 

to England!



24 25B THE BRIDGE THE BRIDGE

to promote intercultural understanding, 
making a huge difference to all our young 
people. 
Such visits are very important for en-
larging our school’s international scope 
of operations, for establishing links and 
partnerships with renowned schools and 
institutions world-wide and permanently 
connecting to the present orientations 
and tendencies in education. At the same 
time, these international visits represent 
an acknowledgement of our efforts in 
creating a school at the highest stand-
ards, where the pupils are prepared for 
the challenges of the future. This is yet 
another reason why we should be proud 
of our achievements and look forward to 
the future ones. 

In September 2014, a group of 6 senior students – Aryana, 
Larisa, Alexia, Vlad, Mihai and David, accompanied by 
Mrs. Lucia Șerban, Principal of Olga Gudynn Int’l School 
and myself went to Scarborough College, North Yorkshire, 
UK, for the first leg of the Student Exchange Programme 
initiated by OGIS and Scarborough College.

After a 3.000 kilometer-long, but 
exciting trip, the Romanian group 
arrived at Scarborough where they 

received a warm welcome. A link was 
established which enabled students and 
staff from Olga Gudynn Int’l School and 
Scarborough College to gain a unique 
experience of other’s culture and 
values. 
Scarborough College is an 
independent day and boarding 
school, with a century-old tradi-
tion in its commitment to the 
highest standards of education 
for children aged 3 to 18. The 
school’s strong reputation 
rests on its commitment to 
the timeless values of respect 
and courtesy, kindness and 
responsibility, which appealed 
to all of us. 
The school staff and manage-
ment welcomed their Romani-
an visitors to experience a week 
of English education and life 
in the boarding house, which 
turned to be so exciting both to them and 
to their English peers. 
The buddies befriended the visiting 
Romanian youngsters while they were on 
the school site and helped them settle 
into school life. The Romanian students 
attended some regular lessons with their 

buddies so that they could experience 
English-style teaching, while Mrs Șerban 
and myself were invited to observe a 
number of different classes and to chat 
with the teachers. In addition to this, 
we had a busy and exciting schedule of 
trips and visits kindly organized by their 
English hosts.

 We enjoyed the trips to the beach both 
in North and South Bay, visited the array 
of shops and arcades in Sandsite and 
discovered a magical underwater world 
filled with a dazzling array of amazing 
creatures at Scarborough Sea Life Centre. 
We went to Whitby, a wonderful east-

OGIS STUDENTS 
AT SCARBOROUGH

We thoroughly 
enjoyed your visit 
and have some lovely 
images displayed on 
our walls to remind 
everyone of your visit. 
All of our staff and 
students commented 
on what a wonderful 
group you all were 
and a pleasure to 
have in school and at 
the boarding houses.

Zoé Harrison, Marketing 
and Communications 
Officer at Scarborough 
College

coast resort, enjoyed its stunning views, 
the golden stretch of sand, sampled the 
famous fish’n’chips and picked up some 
souvenirs from the shops that dot the 
old town cobbled streets. Our next trip, 
together with our hosts and the buddies, 
was to Castle Howard, a magnificent 18th 

century residence set within 
1.000 acres of breathtaking 
landscape in the Howardian 
Hills, an area of outstanding 
natural beauty in the heart 
of North Yorkshire.
On our last day, the 
generous hosts offered us 
a trip to York which was 
the highlight of this visit. 
From the open top of a 
sightseeing bus we could 
admire the city’s buildings, 
streets and museums. Thus 
we spent an incredible day, 
immersing ourselves in 
York’s past and present.     
To date, student travel 
has been one-way, from 

Voluntari, Ilfov, to Scarborough, North 
Yorkshire, but we are looking forward 
to receiving the British students to Olga 
Gudynn Int’l School in summer. We do 
hope this will be the first of many such 
visits – an experience of a lifetime for all 
the students and an opportunity for us 

by Dana Efstate
Admissions Director

Olga Gudynn Int’l School 

După o călătorie extrem de lungă 
și palpitantă, de 3.000 de kilome-
tri, grupul din România a ajuns 

la Scarborough unde s-a bucurat de o 
frumoasă primire. S-a stabilit astfel o 
primă legătură, care a permis elevilor și 
personalului din Olga Gudynn Int’l School 
și Scarborough College să beneficieze de 
o experiență unică și un fericit schimb de 
valori culturale.
Elevii din Marea Britanie, desemnați să se 
ocupe de elevii din România, au fost foar-

te prietenoși și i-au ajutat să se acomo-
deze cu sistemul britanic, prezentându-le 
școala și împrejurimile. Elevii noștri au 
participat activ la ore împreună cu colegii 
lor britanici, experimentând astfel stilul 
de predare, în timp ce doamna Șerban 
și cu mine am fost invitate să asistăm la 
numeroase ore de curs și să discutăm 
cu profesorii într-un registru informal. În 
plus, am avut o agendă plină de vizite și 
excursii, organizate cu multă atenție de 
gazdele noastre.
Ne-am bucurat de drumurile făcute pe 
plajă, în nordul și sudul stațiunii, de 
mulțimea impresionantă de magazine 
și arcade cu jocuri în Sandside și am 
descoperit o lume subacvatică populată 
de creaturi extraordinare la Scarborough 
Sea Life Centre. 
Am fost la Whitby, o stațiune minunată de 
pe coasta de est, unde ne-am bucurat de 
o priveliște uluitoare, am coborât pe plaja 
aurie, am gustat delicatesele locale, cod 
și cartofi prăjiți și am ales câteva suveni-
ruri din magazinele care se înșiruiau pe 
străduțele pavate cu piatră cubică. Urmă-
toarea excursie a fost la Castle Howard, 
un conac impresionant din secolul al XVI-
II-lea, desfășurat pe o suprafață de 1.000 
de acri, oferind un peisaj care îți tăia res-
pirația, o zonă de o deosebită frumusețe 
naturală în inima regiunii North Yorkshire. 
În ultima zi, gazdele noastre generoase 

ne-au sugerat o excursie în orașul York, 
care a fost și punctul culminant al vizitei 
noastre. De pe platforma unui auto-
buz deschis am putut admira clădirile, 
străzile și muzeele orașului. Am petrecut 
astfel o zi incredibilă, o incursiune în 
trecutul și prezentul orașului York. 
Până acum, Programul Schimb de Elevi 
a avut loc doar dintr-o direcție: din Vo-
luntari - Ilfov, către Scarborough - North 
Yorkshire. Dar ne pregătim ca la vară, 
la Summer School, să-i întâmpinăm pe 
elevii britanici în școala noastră. Sperăm 
ca această vizită să fie una din nume-
roasele vizite ce vor urma – o experiență 
unică pentru toți elevii și o ocazie pentru 
a promova dialogul intercultural, în 
avantajul tuturor elevilor.
Astfel de vizite sunt foarte importante 
pentru deschiderea internațională a șco-
lii noastre, în sensul stabilirii legăturilor 
și parteneriatelor cu școli și instituții de 
renume din lumea întreagă și a conectă-
rii permanente la noutățile  și tendințele 
actuale din educație. În același timp, 
aceste vizite internaționale reprezintă și 
o recunoaștere a eforturilor noastre, ale 
tuturor, de a crea o școală la cele mai în-
alte standarde, unde elevii sunt pregătiți 
pentru provocările viitorului.
Iată, încă un motiv să fim mândri de 
realizările noastre și să anticipăm cu 
bucurie succesele viitoare.

În septembrie 2014, un grup de 6 elevi de la gimnaziu – Aryana, Larisa, Alexia, Vlad, 
Mihai și David, însoțiți de doamna Lucia Șerban, Director al Școlii Olga Gudynn și de 
mine, am vizitat Scarborough College, North Yorkshire, Marea Britanie, derulând  
prima etapă a Programului de Schimb de Elevi între OGIS și Scarborough College.
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Pinocchio

zmeul din greuceanu
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Semne de 
bunA purtare!
Tatuaje literare pentru micii cititori

Copiii cuminți sunt premiați în Cărturești cu tatuaje temporare din povești. Orice achiziție pentru
cei mici este răsplătită la casă cu unul dintre cele patru tatuaje temporare reprezentându-i pe

Pinocchio, Scu�ța Roșie, Păsări-Lăți-Lungilă sau Zmeul din Greuceanu.
Colecționează-le pe toate pe cardul micului cititor și

primes, ti cadou o diploma de super-erou cititor.

Detalii despre promoție pe http://blog.carturesti.ro/category/promo/

ROS
IE,

,

,

în Mansarda Copiilor din Carturesti Verona,

Aventuri puricoase
 
by Ileana Bugheanu 
Clasa a IV-a 
Campus Olga Gudynn

Concurs de 
literatură

Iată ce ai de făcut:
continuă povestea 
scrisă de Ileana, 
folosindu-ți imaginația 
și creativitatea. 
Compunerea trebuie 
să conțină maxim 200 
de cuvinte. Trimite-ne 
finalul poveștii la adresa
redactie@olgagudynn.ro
sau în plic, la adresa Str. 
Erou Iancu Nicolae Nr. 5, 
Voluntari, Campus Olga 
Gudynn - Clădirea York. 
Apreciem creativitatea, 
modul de exprimare și 
caligrafia.
Cea mai originală 
compunere va fi 
premiată de mascota 
noastră, .

Premii:
Cărți de povești 
pentru copii 
oferite de
Librăria Cărturești.
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Continuă
povestea mea...
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Olga Gudynn Int’l School susține elevii me-
rituoși cu rezultate academice deosebite, 
organizând anual Competiția Burselor, 

precum și elevii talentați, acordând burse de studiu 
în cadrul concursului Talent Show.
Elevii din clasele de gimnaziu, care au rezultate 
deosebite, se remarcă prin activități extrașcolare 
și au un comportament exemplar, pot participa la 
concursul de burse organizat de Olga Gudynn Int’l 
School, în lunile aprilie și mai. 
Bursele oferite de Olga Gudynn Int’l School acoperă 
taxele unui ciclu de școlarizare, singura condiție 
fiind ca elevul să-și mențină rezultatele deosebite 
și conduita, în concordanță cu valorile promovate 
de OGIS. 
Elevii dornici să facă parte din colectivul unei școli 
de elită, cum este OGIS, sunt invitați să trimită o 
scrisoare de intenție adresată Directorului de Ad-
mitere, Dana Efstate. Candidații selectați vor primi 
toate detaliile referitoare la etapele de înscriere și 
condițiile de participare. 
 
viceprincipal@olgagudynn.ro
www.olgagudynn.ro

by Dana Efstate
Director de Admitere
Campus Olga Gudynn 

Râu ce străbate capitala 
României

Denumirea cartierului demolat 
pentru construirea Casei Poporului

Primul spital din capitală

Numele ciobanului din legenda  
întemeierii Bucureştiului

A fost votat cel 
mai frumos parc

Cea mai veche gară 
din Bucureşti

Numărul actual  
de sectoare

Primul Teatru din 
Bucureşti

Parc în apropiere de 
Piaţa Universităţii

CU
RI

OZ
ITĂȚI DIN... BUCUREȘTI

Alexandra Puşcaşu 
Clasa a VII-a

Campus Olga Gudynn
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CONCURS CU PREMII 
Trimite-ne rezolvarea rebusului la 
adresa redactie@olgagudynn.ro și 
poți fi câștigătorul uneia dintre cărțile 
oferite de Librăria Cărturești!

1
2
3

4
5

6
7

8

9
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speaks for itself. 
How did you feel the first time you 
got up on stage?

At only 4, I have been invited to 
participate in the Vreau să fiu mare 
vedetă Competition. I was very excited 
because I was only 4 years old and I did 
not know what was really going on. 
I only remember that I sang the song De 
ce n-are ursul coadă I had learnt with my 
teacher.

What is your favorite band? What 
about a favourite film?

I like many bands, but I’ll stop at Phoenix 
as they seem to best suit my style. 
Regarding a film, I watched many and it’s 
difficult to choose one. However, if I had 
to choose, I would stop at Lucy because 
it tackles an issue that many people are 
interested in: what would happen if we 
could use our brain capacity 100%. 

http://www.cinemarx.ro

Care este formația ta preferată? Dar 
filmul?

Îmi plac multe trupe, dar mă opresc la 
trupa Phoenix, deoarece mi se pare cea 
mai potrivită stilului meu. Referitor la 
film, m-am uitat la multe, și mi-e puțin 
cam greu să aleg. Totuși, dacă ar fi să 
aleg, m-aș opri la Lucy, deoarece abor-
dează un subiect care interesează pe 
multă lume: ce s-ar întâmpla dacă ne-am 
folosi creierul la capacitate de 100%.

Even if she is only 12, Ana 
Stănciulescu has an impressive 
record. She won a scholarship 
of 28.000 EUR offered by Olga 
Gudynn Int’l School at Talent 
Show Contest, many prizes at 
international music festivals 
in Macedonia and Malta, as 
well as prizes at national 
music contests like Mamaia 
Copiilor. She also had many 
TV appearances. Ana was the 
voice for Quvenzhané Wallis, the 
most talented and gifted child 
from Hollywood, in a musical 
adventure, a Broadway comedy 
signed by Columbia Pictures.

What did you feel when you won the 
grant at the Talent Show? 
 
When I heard my name, I couldn’t believe 
my ears and the first thing I did was to 
pinch my hand to see if I was dreaming. 
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It was the most important moment of 
my life and I will never forget it.

I know you have won a casting for 
the voice of the main character 
in the Annie movie. Tell us a little 
about the experience.  
 
It was super nice and funny. I remember 
it with pleasure, because when the lines 
didn’t come out properly, I got angry, I 
made funny faces and I laughed around 
with the people there. 
 
How did you get this role?

I simply attended a casting with another 
girl. Luckily for me, the other aspiring 
voice for the main character was too 
mature, for an 8-year-old girl like Annie.

Can Ana Stănciulescu, the teenager, 
be the same as  the main character, 
Annie?

Yes, definitely. Otherwise I do not think 
I would have had the chance to get the 
role. I think she’s as funny as I am. She 
makes jokes even when situations are 
tense. She puts a smile on people’s 
faces, she’s courageous and always has 
a smile on her face, no matter what life 
has in store for her. I’m just like Annie!

Now, after so many years since you 
have been in the spotlight, what 
stage name would you choose?

I don’t know, I have not thought of this 
possibility yet, but I would like a name 
that would please everyone, a name 
that inspires the idea of creativity, 
originality and talent. Something that 

La doar 12 ani, Ana Stănciulescu se poate mândri cu un palmares impresionant: 
o bursă de studiu în valoare de 28.000 EUR acordată de Școala Olga Gudynn în cadrul 
concursului Talent Show, premii la festivaluri internaționale din Macedonia și Malta, 
dar și la concursuri naționale precum Mamaia Copiilor și numeroase apariții TV. Ana 
a dublat-o pe Quvenzhané Wallis, copilul minune al Hollywood-ului, într-o aventură 
muzicală marca Broadway, o comedie produsă de Columbia Pictures.

Ce ai simțit când ai câștigat bursa de 
studii la Talent Show?

Când mi-am auzit numele, nu mi-a venit 
să cred și primul impuls a fost să mă 
ciupesc de mână, să văd dacă nu cumva 
visez. A fost o bucurie enormă pentru 
mine, o realizare, un moment de emoție 
pe care nu îl voi uita niciodată. 

Știu că ai fost aleasă să fii vocea per-
sonajului principal din filmul Annie. 
Povestește-ne puțin despre asta. 

Această experiență a fost super frumoasă 
și amuzantă. Îmi aduc aminte, cu drag, 
că atunci când nu-mi ieșeau replicile, 
mă înfuriam, făceam scheme (grimase) 
și râdeam cu cei de acolo. Oricum a fost 
foarte frumos. 

Cum ai reușit să obții acest rol?

Am participat pur și simplu la un cas-
ting, împreună cu o altă fată. Din fericire 
pentru mine, cealaltă aspirantă la titlul 
de personaj principal avea o voce mult 
prea matură pentru o fetiță de doar 8 ani, 
cât are Annie. 

Adolescenta Ana Stănciulescu se re-
găsește în personajul principal Annie?

Da, categoric! Altfel nu cred că aș fi avut 
șansa să primesc rolul. Cred că este la fel 
de amuzantă ca mine. Face glume chiar 
și atunci când situațiile sunt tensionate. 
Pune buna dispoziție pe fețele oameni-
lor, e curajoasă şi are tot timpul zâmbetul 
pe buze, indiferent ce surprize îi rezervă 
viaţa. Sunt pur și simplu, Annie!  

Acum, după atâția ani de când ai fost 
prima oară în lumina reflectoarelor, 
ce nume de scenă ți-ai alege?

Nu prea știu, nu m-am gândit încă la 
această posibilitate, dar aș vrea un nume 
care să placă tuturor, un nume care să 
inspire ideea de creativitate, originalitate 
și talent. Ceva care să vină de la sine.

Cum a fost prima oară când ai urcat 
pe scenă? Ce ai simțit?

La numai 4 ani, am fost invitată să parti-
cip la concursul Vreau să fiu mare vedetă. 
Am fost foarte emoționată, deoarece 
aveam numai 4 ani și nu prea știam ce 
se întâmplă acolo. Știam doar că am de 
cântat melodia De ce n-are ursul coadă, 
pe care am învățat-o cu profesoara mea.

by Alex Mischie, Ana Purdea & 
Ileana Bugheanu 

Campus Olga Gudynn

Ana Stănciulescu, student in 6th Grade, Olga Gudynn Int’l School
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After your greatest hit, Don’t sleep 
in the summer time, what are you 
going to prepare this summer?

I don’t have a song about summer, 
it will deal more with a nowadays 
problem: money, and I am more than 
sure that it will have a rhythm that will 
entertain you.

We know that you have a daughter. 
What would you wish for her 
future? Both you and your wife, 
Misha, are artists. She might inherit 
your passion for music…

Maybe. She might choose what she 
wants. The only thing that both of us 
want for her is to be healthy, wise and 
to be able to make the right decisions. 
We will support her whatever she will 
decide. It doesn’t matter what we wish, 
God is the only one who decides.

Would you like another baby?

Obviously. And not only one. I want to 
have a big family. That’s beautiful life!

Who is your favourite singer?

Actually, I have two. At this moment, 
I like Drake and Kendrick Lamar a lot. 
They are my favourites.

Tell us about your experience at 
Next Star Show.

This experience is a blessing for me. 
It is amazing to be surrounded by 
those wonderful little angels. It is 
extraordinary to have the chance to 
discover so many great children. I 
am proud that I was chosen to live 
these unique moments next to these 
talented little angels.

Now, that we come to the end, can 
you send a message to all the gifted 
and talented children, a piece of 
advice to encourage them when 
they make a choice?

My advice for them, from the bottom of 
my heart, is to try discovering the truth. 
God has endowed us all with talent, 
just that society is designed in such a 
manner, that it doesn’t offer us much 
help. It’s all coming from within, driving 
you to maximize your own talent. I 
hope these children will discover what 
purpose is noble and good for their 
soul, to believe in themselves and their 
talent. Always be positive and love 
what you do. This recipe will never fail. 
Guaranteed!

Photos Source: Facebook

La ultima ședință redacțională pe care am avut-o cu elevii, i-am 
întrebat ce artiști preferă generația lor. Receptivi ca de obicei, 
au spus într-un cor: Connect-R! Așa că am pus mâna pe telefon, 
l-am sunat pe Ștefan Mihalache și am fost plăcut surprinsă de 
reacția entuziastă pe care artistul a avut-o povestindu-i despre 
curiozitățile copiilor în ceea ce-l privește. Iată ce am aflat...

Toată lumea te știe de Connect-R. 
Cum ți-ai ales numele acesta? Ce te-a 
inspirat să îl alegi?

Numele acesta mi l-am pus uitându-mă 
la un film american. Scria pe burtieră 
Once upon a time in Connecticut și mi-a 
plăcut enorm. Nu îmi puteam pune 
numele unui stat, dar, plăcându-mi atât 
de mult, l-am adaptat în Connect-R. 

În copilărie ai cântat? Care a fost 
prima ta piesă?

Prima melodie oficială s-a numit Observ 
și vorbea despre noi, ca tineri. În anul 
1998 observam cam tot ce se întâmpla 
în societate, lucrurile negative care mă 
revoltau, de aceea puneam în versuri 
totul. Era o piesă socială. Pe atunci 
activam în trupa Giganții.

După succesul piesei Eu vara nu 
dorm, ce ne pregătești în vara 
aceasta?

Vara aceasta nu am un hit neapărat 
legat de vară, ci va fi o piesă care va 
dezbate o problemă socială actuală: 
banii. Însă garantez că va fi într-un ritm 
ce va crea bună dispoziție.

Știm că ai o fetiță. Ce îți dorești 
pentru viitorul ei? Atât tu, cât și 
soția ta, Misha, sunteți artiști. 
Probabil vă va moșteni pasiunea 
pentru muzică...

Posibil. Poate să fie ce își va dori ea. 
Noi ne dorim doar să fie sănătoasă, 
înțeleaptă și să facă alegerile corecte 
în viață. O vom susține mereu, orice ar 
decide. Putem să plănuim noi mult și 
bine pentru ea, dacă nu coincide cu 
planul lui Dumnezeu… degeaba.

Mai plănuiți venirea unui nou 
membru în familia voastră?

Ne dorim, desigur. Și nu doar unul. Eu 
îmi doresc o casă plină de copii. Ce 
poate fi mai frumos?! 

Ai un artist preferat? Care este acela?

Am doi artiști pe care îi admir. În 
momentul acesta, Drake și Kendrick 
Lamar sunt artiștii mei preferați.

Povestește-ne despre experiența ta 
la Next Star.

Această experiență este o binecuvântare 
pentru mine. Am ocazia de a sta într-o 
puritate de neegalat, înconjurat de mici 
îngerași. 
Este o experiență extraordinară să 
descoperi copii atât de minunați. 
Sunt mândru că am fost ales să trăiesc 
aceste clipe minunate alături de micii 
îngerași talentați.

În final, te rugăm să transmiți un 
mesaj copiilor talentați, un sfat care 
să îi încurajeze pe viitor, în alegerile 
pe care le vor face.

Sfatul meu, din inimă, pentru ei este să 
urmărească tot timpul să descopere 
adevărul. 
Dumnezeu ne-a înzestrat pe toți cu un 
talent, doar că societatea este în așa fel 
creată, încât să nu te ajute foarte mult. 
Totul stă în tine, te face ca tu singur să îți 
fructifici talentul. 
Le doresc copiilor să își descopere 
scopul nobil și benefic sufletului lor, 
să creadă în ei și în talentele lor. Să fie 
mereu pozitivi și să facă cu dragoste 
ceea ce le place. Așa nu vor da greș 
niciodată. Garantat!

Connect-R

I want to have a big family!
When we had our last editorial 
meeting, I asked students about 
their favourite artists. They 
answered all together: Connect-R! 
So, I decided to call Ștefan 
Mihalache. I was really surprised 
to see how excited the artist was 
when I told him about our students’ 
interest in him. That’s what I have 
found...

How did you choose your stage 
name? What inspired you?

I chose this name while watching an 
American movie. There was written 
on the screen Once upon a time in 
Connecticut and I liked it so much. I 
couldn’t name myself after a state, so I 
adapted it to Connect-R.

Did you sing when you were a child? 
Which was your first song?

My first song was called Observ (I Notice) 
and it was about teenagers. In ‘98 I was 
able to notice what was happening 
around me and all those bad things that 
disturbed me were turned into lyrics. It 
was a song about society. Back then, I 
was a member of Giganții band.

Îmi doresc o casă plină 
de copii! by Corina Bogaciu

Editor 
The Bridge School Magazine



34 35B THE BRIDGE THE BRIDGE

Alex
la 5 ani

10 ani, împreună!
by Alex Popescu & Elena Riedl

Copiii pășesc mai întâi în grădiniță în jurul vârstei de 3 
ani, după care își iau zborul spre școală în ciclul primar 
și apoi în cel gimnazial. 

Experiența mea de cadru didactic în Olga Gudynn Int’l 
School a început în toamna anului 2005. Așa l-am întâlnit pe 
Alexandru, când el avea 5 ani și era în grupa mare. I-am fost 
cadru didactic timp de 2 ani, din octombrie 2005 până în iunie 
2007.
Îmi amintesc cu drag de el ca fiind un copil politicos, atent și 
sensibil, iar prin aceste trăsături cred că se remarcă și astăzi, 
când este elev în clasa a VIII–a în Campusul Olga Gudynn, 
Pipera. Pentru un dascăl, fiecare copil este unic, iar revederea 
peste ani devine un moment de emoție și bucurie totodată. 

Ne bucurăm de fiecare dată să ne revedem, ori de câte ori 
ajung în campus sau la festivitățile organizate de OGIS. 
O amintire frumoasă de la Alex, așa cum îl numesc eu, este 
un elefănțel gri de pluș, dăruit din dragoste și inocență, care a 
devenit peste ani jucăria preferată a băiețelului meu de 3 ani.

Acum Alex este în clasa a VIII-a și urmează să susțină exame-
nele naționale pentru admiterea la liceu. Cu siguranță va reuși 
acolo unde își va dori, căci pregătirea, ambiția și perseverența 
îl vor ajuta să obțină ceea ce și-a propus.
 
Mult succes, Alex!
Cu drag, Miss Elena

Școala Olga Gudynn este un tărâm minunat, un spațiu desprins dintr-o poveste unde 
atât copiii, cât și cadrele didactice se dezvoltă armonios într-un mediu familial.

From the very first moment I entered 
Olga Gudynn Nursery -  Primăverii, I 
had the feeling that I suddenly stepped 
into the realm of fairy tales. The one-
storey building, with a spiral staircase, 
surrounded by a tall fence, seemed to 
be a well-guarded castle, where you 
could enter only if Mr. Nicu, the vigilant 
guardian, granted you permission. 
The court yard, well-kept, covered with 
grass, flowers, evergreens, lured you 
outdoors, to enjoy the nice playground. 
Over this realm ruled the good queen, 
Miss Maria. And, because each castle 
had to have a princess, it was there 
where I met my princess, Miss Elena, 
my first teacher. I call her my princess, 
because I vividly recall a nursery show, 
where all the children were dressed 
up like flowers and insects, while Miss 
Elena was wearing a white, long, 
delicate princess outfit. I also have a 
happy recollection of her playing with 
us on the carpet, reading us stories 
while we were all sitting round her in 
a circle, cleverly inventing role plays 
for us so we could remember what she 
had taught us and helping us writing 
our first letters.
I remember how sad I was thinking 
that the nursery time would come to 
an end. I was almost angry that I grew 
up and had to go to school. But I was 
going to have a great surprise! For me, 
the fairy tale was going to go on for 
eight more years.

Love, Alex

Din prima clipă când am pășit în incinta 
Grădiniței Olga Gudynn - Primăverii, 
am avut senzația că am pătruns într-un 
ținut de basm. Clădirea cu etaj și scară 
spiralată, străjuită de un gard înalt, pă-
rea un castel bine păzit, unde nu puteai 
intra decât, dacă domnul Nicu, precum 
un străjer vigilent, îți dădea voie. Curtea, 
frumos amenajată, cu iarbă, flori, plante 
perene, te îmbia să petreci cât mai mult 
timp în aer liber, bucurându-te de spațiul 
de joacă frumos amenajat. Tot acest 
ținut era condus de împărăteasa bună, 
Miss Maria. Și, cum orice castel trebuie 
locuit de o prințesă, am întâlnit-o pe Miss 
Elena, nume de domniță, cea care mi-a 
fost educatoare. O numesc prințesă, 
pentru că, una dintre amintirile mele 
dragi este de la o serbare când, noi toți 
eram costumați în tot felul de flori și 
gâze, iar Miss Elena era îmbrăcată într-o 
frumoasă rochie diafană, lungă și albă, 
ca de prințesă.
Îmi mai aduc aminte cu plăcere cum se 
juca cot la cot cu noi pe mochetă, cum 
ne strângea în jurul ei și ne citea povești, 
cum alcătuia mici scenete pentru a ni 
se întipări în minte cele învățate și cum 
ne îndrepta primele încercări în ale 
caligrafiei.
Țin minte ce trist eram la gândul că se 
apropia sfârșitul frumoasei perioade pe-
trecute în grădiniță. Îmi era ciudă că am 
crescut și că trebuie să merg la școală. 
Dar, surpriză! Pentru mine, basmul mai 
avea să continue pentru încă opt ani.

Cu drag, Alex

Alex remembers...10 years,
together!
Olga Gudynn Int’l School 
is an amazing place, a 
fairyland where both chil-
dren and teachers develop 
harmoniously in an innovative 
and familial environment. 

Children are welcomed into nursery 
at the age of 3 and they move through 
the nursery classes until they go to 
school. I have been working as a 
teacher in Olga Gudynn Int’l School 
since 2005. That’s how I met Alex, that 
5 year old little boy who was in Kindy 
3. I was his teacher for 2 years, from 
October 2005 until June 2007. 
I remember him as a polite, attentive 
and sensitive child. I have noticed he 
is the same now but not shy anymore, 
he is about to graduate the secondary 
school and seems to be very friendly, 
confident and skillful. Every child is 
special and unique. My heart is full of 
joy every time I meet Alex. I can see in 
his eyes the excitement and happiness 
of having the opportunity to talk to 
me for a few minutes. I still have that 
elephant toy that Alex gave to me from 
the bottom of his heart long time ago. 
It has become my son’s favourite toy.
Alex is now in the 8th Grade and he 
is getting ready for a big event - high 
school admission. He will definitely 
succeed because he is ambitious and 
also very well prepared. 
 
Good luck, Alex!
Love, Miss Elena

Photos by Mihai Chersin, Art Director at Olga Gudynn Int’l School

Alex
la 7 ani
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COOKING
WITH KIDS

Yummy, yummy! M-am hotărât să 
scriu acest articol în urma unei ex-
periențe extraordinare, trăită îm-
preună cu o parte dintre colegii mei 
la Clubul de gătit...

Să vă povestesc cum a început această nouă aventură! În modul 
cel mai simplu și firesc. Miss Olga ne-a invitat să participăm la un 
club de cooking. Într-o zi, după ce am finalizat orele, ne-am urcat 

în busul școlii și, împreună, cu o direcție foarte clară, am mers la piață.

Odată ajunși acolo, ne-am împărțit responsabilitățile astfel: un grup 
a ales produsele de care aveam nevoie pentru rețeta propusă de Miss 
Olga. Bineînțeles că am fost foarte atenți la calitatea produselor alese! 
Alt grup de elevi s-a ocupat de negocierile cu comercianții pentru a 
obține cel mai bun preț. Încărcați cu legumele, fructele și tot ceea ce 
era necesar pentru a prepara rețetele, ne-am urcat din nou în mașina 
școlii și ne-am îndreptat către sediul OGIS din Floreasca. Acolo am 
invadat bucătăria. Nu vă speriați! A fost o invazie ordonată, deoarece 
fiecare știa ce trebuie să facă...

De cum am pășit în bucătărie, ne-am spălat bine pe mâini, ne-am 
echipat cu șorțuri, bonete și am împărțit între noi sarcinile. Unii au 
spălat legumele și fructele, iar alții le-au tăiat sau le-au pregătit în 
funcție de instrucțiunile primite. Câțiva colegi au pregătit pieptul de 
pui, au fiert orezul, alții au călit legumele. Vai, ce uituc sunt!!! Era să 
uit să vă povestesc ce ne-am propus să gătim Pui chinezesc cu orez și 
legume, iar la desert o gustoasă Salată de fructe. 
 
Să nu îmi spuneți că nu vă place ce am preparat... pentru că în timp ce 
pregăteam delicatesele, câțiva părinți aflați în curtea școlii, sorbeau 
prin geam delicioasele preparate gătite de noi. Când totul a fost gata, 
am pregătit câte o porție pentru fiecare și le-am servit o masă la iarbă 
verde, la care nimeni nu se aștepta... Preparatele noastre au fost foar-
te apreciate de noi, în primul rând, dar și de părinții pofticioși.

La final, am strâns, am curățat și am pus la locul lor toate obiectele fo-
losite în bucatărie. Concluzia a fost una singură: experiența merită să 
fie repetată. Și acum, să vă spun un secret: am decis ca toți elevii care 
sunt pasionați de gătit să se întâlnească cu Miss Olga și să gătească o 
rețetă delicioasă din când în când. Dacă vă nimeriți prin curte, când 
vom organiza Clubul de gătit, vă vom servi cu bunătățile noastre și nu 
vă vom putea spune decât: POFTĂ BUNĂ!
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Yummy, yummy!
I have decided to write this article as a result of an 
extraordinary experience alongside some of my 
colleagues during Cooking Club. 

Shall I tell you how this new adventure started? In the most natural and 
easiest way - we went with Miss Olga to the market by bus. When we 
got there, we shared our responsibilities, so that some of us had to 

find the best quality products that we needed. The other group was behind 
us trying to get the best price. Then, we got in the school bus with all the 
vegetables and fruits and went to the OGIS building from Floreasca where 
we invaded the kitchen. Don’t worry! It was an organised invasion because 
we all knew what we had to do.

Once we arrived in the kitchen, we washed our hands, put the aprons and 
the hats on and shared our responsibilities. Some of us were washing 
the fruits and the vegetables, others were cutting them or doing what we 
needed. Some colleagues were preparing the chicken breast and boiling 
the rice while the others were stirring the vegetables. I can’t believe how 
absent-minded I am! I am so busy with the importance of our activities that 
I have forgotten to tell you that we prepared: Chinese chicken with rice and 
vegetables and a tasty Fruit Salad for dessert. Do not tell me that you don’t 
enjoy what we prepared... because while we were cooking, a group of par-
ents walking in the school yard looked through the window, casting greedy 
glances at our delicious food. We couldn’t resist and when we were ready, 
we prepared some food for them too and we had a picnic such as nobody 
had expected. Our dishes were highly appreciated, first by us, then by the 
parents excited to taste our food. At the end, we tidied up and decided to 
repeat the experience.

And now I will tell you a secret, but do not let the cat out of the bag!  We 
have decided that all students interested in cooking should meet Miss Olga 
and occasionally cook a delicious recipe. By the way, for those who don’t 
know, cooking is a real art. If you happen to be in the school yard when we 
are cooking, the only thing I can say is Taste our food & Enjoy it!

by Matei Manea
Student in 6th Grade

Olga Gudynn Int’l School

Photos by Mihai Chersin, Art Director at Olga Gudynn Int’l School
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STOP
and WIN!

CONTEST
Send us your recipe along with some photos at 
redactie@olgagudynn.ro and you can win one of the 
three invitations at a delicious brunch, offered by - 
Corso Brasserie, Intercontinental Bucharest.
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My parents were very worried.  Luckily, I knew English and my father’s phone number. I was very happy when I found my family.Părinții mei au fost foarte îngri-
jorați. Din fericire, știam engleza 

și numărul de telefon al tatei. Am 
fost foarte bucuroasă când mi-am revăzut familia.

A terrible 
adventure at 
Disneyland
When I was with my family 
at Disneyland, we went into 
a maze. I didn’t listen to my 
father’s advice and I got lost.

Help me find my parents!  

Eram cu familia mea la 
Disneyland. Acolo am intrat 
într-un labirint. Eu, fiindcă 
nu am ascultat sfaturile 
părinților mei, m-am rătăcit.

Ajută-mă să ajung 
cu bine la părinții mei!  

by Popescu Ruxandra 
Clasa a III-a 
Campus Olga Gudynn
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Darius Vîrjan &
Victor Jigman
Clasa a IV-a
Campus Olga Gudynn

CONTEST
Folosește-ți imaginația și creează tu povestea 
acestei benzi ilustrate. 
Premiu: un stilou Parker. 
Use your imagination and create your own 
story for this comic. 
Prize: a Parker fountain pen. 
E-mail: redactie@olgagudynn.ro
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STOP
and WIN!

Start! 1 iulie - 31 august 2015 Programul Școlii de Vară Olga Gudynn

OLGA GUDYNN INT’L SCHOOL Înscrie-te 
până la

1 iunie 
la Summer 

School și 
beneficiezi 

de 10% 
discount!

EXCURSII ȘI TABERE

• tehnici de supraviețuire
• concurs Micii Cercetași
• concursuri sportive
• confecționare harta comorii
• camping week (instalare de corturi)
• pictură în natură
• drumeții, excursii și tabere internaționale

CURSURI DE ARTĂ ȘI ACTORIE

ACTIVITĂȚI SĂPTĂMÂNALE
• cursuri de înot (gratuite)
• club de matematică și lectură (pentru școlari)
• cursuri de dans
• cursuri de limbi străine (limba franceză, germană și engleză cu 
profesori internaționali)
• club de teme
• cursuri de actorie, micul regizor (Kids TV)
• Cooking Club
• jocuri în parc, vizite la muzee
• concursuri, ștafete și jocuri sportive
• karaoke și concursuri de dans
• pictură pe sticlă, confecționare măști
• concurs de fotogra�e
• teatru de păpuși și marionete

pentru 3 - 15 aniwww.olgagudynn.ro
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Există alimente pe care le recomandați persoanelor 
care transpiră în exces?

Persoanele care transpiră în exces ar trebui să aibă un aport 
mai mare de minerale în dietă. Mă refer la nuci și semințe, 
care conțin cantități mari de minerale, la legume și fructe și, 
bineînțeles, la o cantitate normală de sare de bucătărie. 
Sarea nu este bună atunci când apare în exces în dieta noas-
tră, dar o cantitate mică de sare este necesară în dietă mai 
ales atunci când facem sport și transpirăm în exces.

În încheiere, am o curiozitate personală. Ce pasiuni are 
un nutriționist?

Rămâne puțin loc între pasiunile mele pentru alte 
lucruri în afară de nutriție. Îmi place foarte mult 
sportul, îmi place mult să citesc despre 
istorie și să mă uit la filme clasice.

Mulțumesc pentru timpul 
acordat și pentru sfaturile 
utile! 

Eager to find 
out the secrets 
of eternal 
youth, Alex 
Mischie - junior 
editor, talked 
to
Cristian 
Mărgărit, 
nutritionist.
Welcome to our school! Thank 
you for this interview. Can you 
tell me please what a nutritionist 
means?

Nice to see you! Being a nutritionist means primarily 
a man passionate about health, a man fond of food, the way 
food is produced, the way it is processed through certain 
recipes, the way it is practically consumed.

What would be a healthy diet or rational nutrition for a 
child?

A healthy diet firstly means to give to our body the building 
material, here we can think of soups, fresh meat, fish and 
any other protein sources and energy sources, which also 
must be healthy. For example: fruits, vegetables, certain 
types of grains, nuts and seeds.

How can parents maintain a healthy diet for their 
children?

Parents should, firstly, give a good example to their children. 
That means that they should have only healthy food in their 
fridge. There are many unhealthy products that we have to 
avoid. For example: sugar, foods containing fat, all white 
flour based foods, fried foods and cold cuts. 

But I do recommend meat and meat products, fish and sea-
food that are high in Omega3 which is useful for our brain, 
gluten-free cereals such as rice, maize and instead of eating 
sweets we can eat fruits that are always on the list of healthy 
food. We also need to add mushrooms and other less com-
mon products like bee products in our diet.

A healthy life means healthy skin and hair. My 
colleague Ana wanted to know what we should do.

Protein is a basic foundation nutrient for healthy strong skin, 
hair and nails, such as meat soups, piftia (Romanian jelly 
cuisine). Do you like piftia? If you like it, just try to eat more 
because it helps you have a healthy skin and strong joints. 

This is the age when they are getting stronger 
and stronger.

Sports and nutrition are basic 
ingredients for a long 

healthy life. How should 
we combine them in 

a more useful and 
effective way?

You need to have 
a healthy source 
of energy when 
you do sports, 
meaning those 
carbohydrates 
that you get 
from vegetables, 

grains and fruits. 
Keep in mind that 

you also have to be 
very well hydrated.

I have often heard 
that it is not healthy to 

eat in the evening or at 
least you have to eat less. 

What do you recommend?

Children should eat in the evening 
because their body needs to be very well fed. 

It is very important what we eat in the evening. We should 
eat something light like a salad, a bowl of soup or some 
yoghurt. It is necessary to avoid fried food.

What do you recommend for excess sweating?

People with excessive sweating should have a higher intake 
of minerals in their diet, of course. This means nuts and 
seeds containing large amounts of minerals, vegetables and 
fruits, and of course, a normal amount of salt. Salt is bad 
when there’s too much, but a small amount is useful espe-
cially when you do sports and sweat excessively. 

Now that we come to the end, I would personally like 
to know what passions a nutritionist has.

I have little room for other things besides nutrition, I like 
sports, reading about history and watching classic movies.

Thank you for taking time to give us these useful 
pieces of advice!

Healhty 
lifestyle

Curioși să aflăm secretele tinereții fără bătrânețe, Alex 
Mischie, redactor junior la The Bridge School Magazine, 
a stat de vorbă cu domnul Cristian Mărgărit, nutriționist.

Bine ați venit la noi în Școală! Vă 
mulțumesc pentru că ați acceptat 
să stăm de vorbă. Pentru început, 
vă rog să-mi spuneți ce înseamnă să 
fii nutriționist?

Bine v-am găsit! Nutriționist înseam-
nă, în primul rând, un om pasionat de 
sănătate, pasionat de alimente, de 
mâncare, de modul cum sunt ele pro-
duse, de modul cum sunt transformate 
prin anumite rețete și de modul cum 
sunt ele consumate.

Ce include o dietă sănătoasă, rațio-
nală în alimentația unui copil?

O dietă sănătoasă înseamnă, în primul 
rând, să-i dăm organismului materialul 
de construcție, aici ne putem gândi 
la supe, carne curată, la pește, alte 
surse de proteine și, bineînțeles, surse 
de energie începând cu fructe, legu-
me, anumite tipuri de cereale, nuci și 
semințe.

Cum pot părinții să ne mențină o 
dietă sănătoasă?

Părinții ar trebui, în primul rând, să dea 
un exemplu potrivit copiilor. Adică ar 

trebui să țină în casă doar alimente 
sănătoase. Câteva alimente pe care ar 
trebui să le evităm ar fi zahărul, făina 
albă și toate alimentele derivate din 
făina albă; aș evita uleiurile vegetale și 
prăjelile, carnea procesată, și aici mă 
refer la mezeluri. Recomand însă car-
nea și produsele din carne – de preferat 
carne de la țară, peștele și fructele de 
mare care știm că sunt foarte utile pen-
tru aportul de Omega3, ele contribuind 
la construcția creierului. Mai recomand 
cereale fără gluten, cum ar fi orezul și 
porumbul. În loc de dulciuri, putem 
alege fructe. De asemenea, ciuperci și 
alte tipuri de alimente mai rar întâlnite 
în dieta noastră, așa cum sunt produ-
sele apicole. 
 
O viață sănătoasă presupune să ai 
și o piele și un păr sănătos? Colega 
mea Ana m-a rugat să vă întreb ce 
alimente ne recomandați pentru a 
avea părul și pielea sănătoase?

Pentru piele, păr și unghii, sunt foarte 
importante sursele de proteine, cum 
ar fi supele de carne, piftia. Ție îți place 
piftia? Dacă îți place, este foarte bine, 
consumând-o, vei avea o piele foarte 

sănătoasă și niște articulații sănătoa-
se, pentru că ele acum încep să se 
construiască.

Sportul și alimentația reprezintă 
ingredientele de bază pentru a avea 
o viață lungă și cât mai sănătoasă. 
Cum trebuie să le combin într-un 
mod cât mai util și eficient?

Este foarte important când facem 
sport, să avem o sursă de energie 
sănătoasă și aici mă refer la carbohi-
drați obținuți din legume, cereale și 
din fructe. Este foarte important atunci 
când facem sport să fim foarte bine 
hidratați.

Am auzit de multe ori că nu este 
bine să mănânci seara sau că trebu-
ie să mănânci cât mai puțin. Ce ne 
recomandați la cină pentru a avea 
un somn liniștit?

În cazul copiilor este bine să mănânce 
și seara, pentru că organismul copii-
lor trebuie hrănit. Este important ce 
mâncăm seara. Trebuie consumate 
alimente ușoare, putem consuma o 
supă, o salată sau un iaurt. Este indicat 
să evităm prăjelile.

by Alex Mischie 
Clasa a III-a 
Campus Olga Gudynn

Găsiți tot interviul pe
FB/Olga Gudynn International School
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Cooking Club este 
activitatea mea 

preferată cu copiii. 
Gătim împreună, 

învățăm despre alimente 
sănătoase și ne distrăm 

de fiecare dată!

Am realizat acest lucru atunci când am 
organizat Campania umanitară Pentru 
Cătălin, băiețelul din grădinița noastră 

diagnosticat cu leucemie. Mulțumim lui 
Dumnezeu că a reușit să finalizeze tratamen-
tul și astăzi este bine. Am discutat cu mama 
lui și cu foarte mulți doctori despre cauzele 
acestor boli necruțătoare, din ce în ce mai 
des întâlnite la copii. 
De ce atâtea cazuri de cancer și leucemie la 
copii? De ce sunt statisticile alarmante și spi-
talele pline de copii bolnavi? Am aflat că una 
dintre cauze este alimentația nepotrivită, 
apoi mai sunt stresul și expunerea excesivă 
la soare, precum și undele emise de stâlpii 
de înaltă tensiune.  
Așa că, am luat decizia de a începe un pro-
gram educativ în grădinițele și școala noas-
tră: Veggies and Fruits - Our Friends. Am creat 
niște personaje haioase din legume și fructe, 
pe care le-am prezentat copiilor, am început 
să ne întâlnim în cantina OGIS, să gătim îm-
preună, să învățăm împreună despre propri-
etățile miraculoase ale legumelor și fructelor 
proaspete. Și ce să vezi? Copiii au fost foarte 
receptivi și fericiți să experimenteze rețete 
sănătoase, să mănânce broccoli crud, ceapă 

verde, spanac și alte legume pe care le cam 
ocoleau înainte. Iubesc acest club pentru că 
simt că fac un lucru bun pentru copii, fără 
să le țin teorii, ci jucându-ne și realizând îm-
preună cât de important este să fii sănătos și 
cât de ușor este să te menții așa. 
În curând va apărea cartea la care lucrez 
împreună cu fiul meu, câțiva prieteni de 
vârsta lui și Miss Anca, buna mea prietenă și 
profesoara de desen a elevilor OGIS. 
Vă scriu aceste rânduri pentru a vă încu-
raja să experimentați cât mai multe rețete 
împreună, să vă distrați în bucătărie cu copiii 
voștri, fără a lua în seamă dezordinea inevi-
tabilă, care pentru copii este chiar amuzan-
tă. Cu cât învățarea este mai plăcută, cu atât 
este mai eficientă. 
Alimentația sănătoasă presupune atât o 
informare corectă, cât și consecvență din 
partea tuturor membrilor familiei. 
Încercați să mâncați cât mai echilibrat, să 
fiți cât mai creativi în bucătărie, pentru a vă 
menține sănătoși! 

Cu drag, 
Olga Gudynn 
Fondator Olga Gudynn Int’l School

Am început proiectul Cooking Club 
pentru că mi-am dat seama cât de 
important este să acordăm mai 
multă atenție sănătății copiilor 
noștri. Copiii învață cel mai ușor 
când văd, fac și se distrează. 
Părinții sunt primele modele de la 
care copiii învață.

Photos by Mihai Chersin, Art Director at Olga Gudynn Int’l School
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PISICACÂINELE
Pisica este unul dintre animalele 

denumite, deseori, Doctorul 
Sufletului. Specialiștii susțin că 
torsul pisicii reușește să alunge 

stările anxioase. Ascultarea 
torsului pisicii, produce serotonină, 

hormonul fericirii.

The cat is often called the Soul 
Healing Doctor and it is considered 

that its purring can make you get rid 
of your bad mood. 

When listening to a cat purring the 
brain produces serotonin, popularly 

to be a contributor to feelings of 
well-being and happiness.

Rasele de câini recomandate copiilor, 
care nu produc alergii sunt Yorkshire și 

Shih Tzu. Aceștia sunt extrem de jucăuși, 
sunt docili și perfecți pentru a deveni cei 

mai buni companioni ai copiilor. Câinii 
sunt de mare ajutor persoanelor timide 
sau celor care au tendința de a se izola 

din punct de vedere social. 

Dog breeds recommended for children 
who do not cause allergies are Yorkshire 

and Shih Tzu. They are very playful, 
obedient and perfect playmates for 

children. Dogs are great helpers, 
especially for shy people who tend to 

isolate themselves.

Pentru cei care sunt alergici la părul 
animalelor și îndrăgesc reptilele, cel 

mai potrivit prieten este un cameleon. 
Cameleonii sunt îndrăgiți de copii 
pentru că își schimbă culoarea, își 
mișcă ochii într-un mod amuzant 

și pentru felul în care se hrănesc cu 
limba lor, care măsoară cât corpul.

If you’re allergic to cats or dogs 
and you love reptiles, then buy 
a chameleon. Children like the 

chameleons because they change 
their skin colour, roll their eyes in a 
funny way and have an interesting 

way of feeding with their long tongue.

MY PET IS A GOOD FRIEND
Animalele de companie sunt partenerii de joacă preferați de majoritatea copiilor. Și asta nu este tot... Necuvântătoarele aduc be-
neficii semnificative psihicului copiilor, oferindu-le adevărate lecții de viață. Un animal de casă te responsabilizează și îți înveseleș-
te fiecare zi. Studiile recente arată că oamenii care au un animal de companie sunt mai longevivi, mai fericiți și mai puțin stresați.

Pets are children’s favourite playmates. They are not only their friends, but they also influence them in a positive way by giving real 
life lessons. Taking care of a pet makes you responsible but also cheers you up. The recent studies have shown that people who 
own a pet, have a longer life and they are happier and less stressed.

For animal lovers...

CAMELEONUL

by Corina Bogaciu
Editor 

The Bridge School MagazineI realised that when I organised the humanitarian cam-
paign Pentru Cătălin, a little boy from our nursery who was 
diagnosed with leukemia. We thank God he has finished the 

treatment and now he is well. I have spoken to his mum and 
lots of doctors about this subject.
Why are there so many cancer and leukemia cases in chil-
dren? Why are statistics alarming and hospitals full of sick 
children?
I’ve found out that the main causes are nutrition, stress, 
sun exposure at inappropriate times, as well as the waves 
given off by high-voltage power poles. So, I decided to start 
an educational program in our nurseries and school called 
Veggies and Fruits - Our Friends. I invented some funny fruits 
and vegetable characters, which I presented to our children 
and we started meeting in OGIS Kitchen to cook together, to 
learn together about the miraculous properties of fresh fruit 
and vegetables. And guess what? Children were very respon-
sive and happy to try healthy recipes, eat broccoli, green 
onion, spinach and other vegetables they used to avoid. I love 
this club because I feel I do a good thing for children without 
preaching, but playing and finding out how important it is to 
be healthy and how easy it is to keep it that way. Soon, the 
book I am working on together with my son, his friends and 

Miss Anca, my dear friend and our children’s Art Teacher in 
OGIS will come out.
I am writing these lines to encourage you to try new recipes at 
home as well, have fun in the kitchen with your children and 
try to eat as healthy as possible, without taking into account 
the inevitable mess, which for kids is actually fun. The more 
enjoyable learning turns out to be, the more effective it is.
Healthy eating requires both being correctly informed and 
consistency from all family members. Try to have a balanced 
diet and be creative in the kitchen for keeping healthy!

Sincerely, 
Olga Gudynn
Olga Gudynn Int’l School Founder

I’ve initiated the Cooking Club project 
because I’ve realised how important it is 
to pay much more attention to children’s 
health. Children learn best when they 
see, do and have fun. Parents are the first 
role models children learn from.
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Autostrada din Germania, die Autobahn, 
este cea mai veche din lume, cea mai lungă 
și singura din Europa fără limită de viteză.

The highway in Germany, die Autobahn, is the oldest 
in the world, the longest and the only one in Europe 
without speed limit. 

Peste 100 de personalități de 
origine germană au primit 
Premiul Nobel, dintre care cel 
mai cunoscut este desigur, 
Albert Einstein.

Over 100 German personalities have 
received the Nobel Price, Albert Einstein 
being the most famous. 

Cel mai mare magazin universal din 
Europa este KaDeWe (Kaufhaus des 
Westens) din Berlin, cu o suprafață de 
peste 60.000 metri pătrați.

The largest department store in Europe is KaDeWe 
(Kaufhaus des Westens) in Berlin, with a surface of 
over 60,000 square meters.

Limba germană este limba 
cu cei mai mulți vorbitori 
nativi din Europa, unde pes-
te 100 milioane de oameni 
vorbesc limba germană ca 
limbă maternă.

The German language is the 
language with the greatest number 
of native speakers in Europe where 
more than 100 million people speak 
German as their mother tongue.

GERMANIA este țara cu populația 
cea mai numeroasă din Europa 
Centrală - 82 milioane de locuitori.

GERMANY is the country with the most 
numerous population in Central Europe – 82 
million inhabitants.

GERMANIA are peste 700 
grădini zoologice, parcuri 
și rezervații naturale. 
Grădina Zoologică din 
Berlin este cea mai mare 
din lume. 

GERMANY has over 700 zoos, 
natural parks and reservations.  
The Zoo in Berlin is the largest in 
the world. 

BMW este cea mai cumpărată maşină premium 
din lume. Compania a vândut anul trecut peste 
1.5 milioane de autoturisme pe toate continen-
tele. 

BMW is the top-selling premium brand in the world. The car 
company sold more than 1.5 million cars all over the world 
last year. 

Did you know?

Flying the German colours
Last year we celebrated 25 years since reunification of Germany, 
which is a major event in the European recent history. 

To commemorate the day that marks the official unification of 
the former East and West Germany in 1990, 3rd of October has 
been the official German national holiday, the Day of German 
Unity.  
The students had the chance to find out interesting facts 
about Germany and they watched a presentation of the best 
known German inventions. The 6th, 7th and 8th Grades present-
ed projects – designs, drawings, PowerPoint presentations 
about various aspects connected to the reunification of 
Germany, German brands, customs and cuisine. The students 
were photographed with the German flag which was brought 
all the way from Germany, on the night of the football match 

between Germany and Brazil, when 
Germany scored the seven goals and 
all Germany celebrated. 

The students also tasted the famous Gummibären, from 
Haribo, a sweet and highly appreciated symbol of Germany.

Cea mai mare gară din Europa este la Berlin, capitala 
Germaniei.

The largest railway station in Europe is in Germany’s capital, Berlin. 

by Dana Efstate 
Admissions Director 

Olga Gudynn Int’l School 
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The most important thing 

is to start by having fun 

while we’re saving.

Here are some ideas about how 
to teach your child to save and 
be responsible.

Use different colourful envelopes 
or jars. Let him draw, cut and stick the 
pictures of the objects he would like to 
save money for. For some objects he will 
need more time and patience to save 
the right amount of money. 
 
Prepare a map together to find the 
desired object. If it takes him five 
weeks to save the right money, you will 
have three stops till you get to the goal. 
Every time you reach a stop, you put a 
sticker. This way the child will realise 
how close he is to fulfilling his dreams.

Reward him. Whenever you notice that 
the little economist doesn’t spend any 
money for a long time, you can repay 
him with a present, but, careful, not the 
one he wants – this would diminish his 
enthusiasm.

Teach him shopping. Not just the price, 
but also gas, underground ticket, the 
cake and the soda, the exhaustion, the 
time and the energy you spent. All these 
will help him be more careful when 
making big financial decisions later.

Be your child’s model. Decorate 
together with your child a savings jar and 
save money together. Set up a day for 
counting the money saved.

Plan together the family budget. It 
doesn’t have to be a complicated budget, 
but what you really should do is to teach 
your child how to plan his spendings. 
Something simple, like 30 RON saved 
for a bike, 40 RON long term investment, 
20 RON for a present for mother and 20 
RON pocket money. Then you should 
teach him to stick to these sums. The 
planning should be simple so that when 
the child grows he will find it easy to 
deal with money. If he gets used to being 
responsible from an early age, this will 
help him a lot later in life.

You should tell him about shopping 
sprees. These are the effect of 
advertisements and consumerism. 
Suggest him to take a break and think 
over before buying something. Is that 
thing really necessary?

Allow your child to make mistakes. 
You will be surprised how fast the child 
learns when he realises he has made a 
mistake.

Teach him to invest. After saving 
and successfully obtaining the wanted 
objects, he will be happy to be the little 
investor.

Good Luck!

PLAY TOGETHER! There  are  many games 
that  teach you how to 

save or  plan beforehand. 
One of  these games is Monopoly.

BE HIS 

ROLE MODEL

Make your  own savings 

jar  and let  the  chi ld  see 

you when you’re  saving 

or  when you’re  count-

ing mone y.

Jucați-vă! Sunt multe jocuri care te 
învață cum să economisești sau să 
plănuiești dinainte. Unul dintre acestea 
este Monopoly.

Învață-l ce presupun cumpărăturile. 
Nu doar prețul contează, ci și benzina 
consumată, biletul de metrou, prăjitura 
și sucul de după, timpul și oboseala 
acumulate. Această experiență îl va 
ajuta să fie mai atent când va lua decizii 
financiare, mai târziu.

Planificați împreună bugetul familiei. 
Nu trebuie să fie un buget complicat, dar 
ceea ce vrei cu adevărat să îl înveți pe 
copil este cum să își planifice cheltuielile. 
Ceva simplu, ca de exemplu: 30 RON 
economisiți pentru o bicicletă, 40 RON 
investiți pentru obiectivele pe termen 
lung, 20 RON pentru un cadou pentru 
mama și 20 RON bani de cheltuială. Apoi, 
învață-l cum să se încadreze în aceste 
sume stabilite. Planificarea ar trebui să fie 
simplă, astfel încât, atunci când copilul 
va crește să nu i se pară greu să lucreze 
cu banii. Dacă își formează obiceiul de a 
fi calculat de mic, acest lucru îl va ajuta 
enorm în viață.

Evitați cumpărăturile din impuls. 
Acestea sunt efectul publicității și 
consumismului. Sugerează-i să se 
gândească mai bine, înainte de a 
cumpăra ceva. 
Chiar are nevoie de acel lucru?

Cel mai important lucru 

pentru început este să ne 

distrăm economisind.

Iată câteva idei despre cum poți să-
ți înveți copilul să economisească 
și să fie responsabil.

Folosește diferite plicuri colorate 
sau borcane. Lasă-I să deseneze, să 
decupeze și să lipească pe plicuri sau pe 
borcanul cu economii imaginea jucăriei 
sau a obiectului pe care și-l dorește. 
Trebuie să-i explici copilului că pentru 
unele obiecte va avea nevoie de mai 
mult timp și răbdare ca să strângă suma 
necesară.

Pregătiți împreună o hartă pentru 
obiectul dorit. Dacă va avea nevoie 
de 5 săptămâni pentru a strânge banii 
necesari, veți avea trei popasuri pe 
hartă până la obiect. La fiecare popas 
atins, lipiți un sticker. Astfel, copilul își 
va da seama cât de aproape este de 
îndeplinirea obiectivului său.

Recompensează-l. Când observi că 
micul economist nu cheltuiește niciun 
ban pentru o perioadă lungă de timp, 
îl poți recompensa cu un cadou, dar 
atenție, nu cu obiectul dorit, acesta i-ar 
anula entuziasmul. 

Permite-i copilului să greșească. Vei 
fi surprins cât de repede învață atunci 
când își dă singur seama că a greșit. Poți 
să-i fii un ghid în aceste activități și să îi 
oferi ajutorul atunci când îl cere.

Învață-l să investească. După câteva 
economii și succese în achiziționarea 
obiectelor favorite, cu siguranță îi va 
face plăcere să fie și un mic investitor. 
 
Mult succes!

RAISING MONEY

FII 
MODELUL 

COPILULUI TĂU.
Decoraț i  împreună 

cu copi lul  un borcan de 
economii  sau o  pușcul i ță  ș i 

puneț i  împreună bani  în 
e l .  Stabi l i ț i  o  z i  când 

număraț i  bani i 
strânși . 

inc.com & forbes.com

by Iulia Băcăran
Partner 
The Bridge School Magazine
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Este această cremerie îndrăgită de 
copii?
Foarte mult. Avem mulți copii și tineri 
care ne calcă pragul, dar și multe femei 
însărcinate. Organizăm chiar și aniversări 
pentru copii, la etaj, unde este un spațiu 
special amenajat pentru evenimente. 
Copiii au degustat din toate sortimentele, 
au învățat cum se servește înghețata și 
au fost martori la procesul de creație al 
unei înghețate cu gust divin, produsă din 
ingrediente naturale. 
Mulțumim prietenilor noștri pentru 
această experiență de neuitat, plină de 
arome.

One March afternoon, after many 
competitions and only few days 
before printing this issue, The 

Bridge School Magazine Team, decided 
to allow themselves an hour for relaxa-
tion.Our students have interviewed the 
manager of Cremeria Emilia, who was 
talking about the most popular ice cream 
in the world, the Italian ice cream.

When did you think of setting up an 
ice cream shop?
I have always thought about it.
Ever since I was little I have dreamt 
of working in a confectionery. I used 
to adore ice cream. I worked in the 
gastronomy field and two months ago 
my dream came true, I managed to set 
up Cremeria Emilia. 

What were the confectioneries like in 
the old times?
Well, I can tell what the cakeshop used to 
be when I was little. It was a bit different 
from this shop, it had less ice cream. I 
tried to create a shop which sells lots of 
ice cream, which I really missed when I 
was a child. 
We had in mind setting up a business in 
which we should use natural ingredients 
and focus on a large number of children.

Which were the first products you 
made?
The ice cream, of course. The chocolate 
and hazelnut ice cream.

The children’s soft spot for ice cream is common knowledge, this is why The 
Bridge School Magazine Team thought of visiting Cremeria Emilia in the Old City 
38-42, French Street. It is a place which takes you instantly to the warm and cosy 
atmosphere of the Italian gelaterias.

Photos by Mihai Chersin, Art Director at Olga Gudynn Int’l School

Which is your best-selling product?
Pistacchio ice cream and Tiramisu with 
Mascarpone and chocolate layer.

Do you have any secret ingredient?
The natural products which give the ice 
cream its greatest and most genuine 
taste. 

What inspired you in choosing this 
location for your sweetshop?
We tried to find a convenient location in 
a populated area, where lots of children 
would come along. 
 
Do children love this sweetshop?
Quite a lot, actually. We have many chil-
dren and young people who visit us and 
pregnant women. We organise children 
anniversaries upstairs, where there is 
a dedicated space for events. Children 
learned how to serve ice cream and 
have witnessed the creation of a divine 
tasting ice cream, produced from natural 
ingredients. We thank our friends for this 
unforgettable experience, full of flavours. 

Într-o după-amiază de martie, după 
mai multe concursuri la școală și doar 
cu câteva zile înainte de a tipări acest 

număr al revistei, echipa redacțională 
The Bridge School Magazine, a hotărât 
să își dedice o oră pentru relaxare. Elevii 
noștri au luat un interviu interesant 
managerului Cremeriei Emilia, care le-a 
vorbit despre cea mai populară îngheța-
tă din lume, înghețata italienească.

Cum v-a venit ideea înființării unei 
cremerii în București?
Ideea mi-a venit de foarte mult timp. De 
când eram mic visam să lucrez într-o 
cofetărie. Îmi plăcea foarte mult înghe-
țata. Am tot căutat, am lucrat în gastro-
nomie și acum două luni mi s-a realizat 
visul, am înființat Cremeria Emilia.
 
Cum erau coferăriile pe vremuri?
Pot să spun cum era cofetăria când eram 
eu mic. Era o cofetărie puțin diferită de 
aceasta, era mai puțină înghețată. Aici 
am încercat să ne bazăm, în primul rând, 
pe înghețata care îmi lipsea, atunci când 
eram mic.

Noi am mers pe ideea unei cremerii 
unde folosim ingrediente naturale și ne 
dorim să avem cât mai mulți copii care 
să ne treacă pragul.

Care au fost primele produse pe care 
le-ați preparat?
Înghețata, bineînțeles. Înghețata de 
ciocolată și înghețata de alune.

Care este cel mai bine vândut pro-
dus?
La înghețată, cea de fistic, iar la produ-
sele de patiserie avem un fel de Tiramisu 
creat de noi, cu cremă de Mascarpone și 
blat de ciocolată.
 
Aveți vreun ingredient secret?
Produsele naturale. Ele dau cel mai 
savuros și autentic gust înghețatei.

Ce v-a inspirat să alegeți locația 
cremeriei?
Am încercat să alegem o locație cu mult 
trafic, pentru că este necesar unei gela-
terii și ne-am dorit să avem cât mai mulți 
copii pe lângă noi.

Pentru că știm cât de 
iubită este înghețata 
de către copii, echipa 
redacțională The Bridge 
School Magazine a Școlii 
Olga Gudynn a făcut o 
vizită Cremeriei Emilia, 
din Centrul Vechi - Strada 
Franceză, Nr. 38-42, un loc 
care te introduce de cum îi 
treci pragul, în atmosfera 
caldă și prietenoasă a 
gelateriilor din Italia.

by Mihai Peia
Clasa a VIII-a
Campus Olga Gudynn
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SCRISOARE
PENTRU 
MAMA by
ILEANA
BUGHEANU

MAMA BY
EVA MANOLACHE

Veghezi cu drag de mamă
Făptura-mi visătoare
Aș da și ani din viața mea
Să fii nemuritoare.

Ești steaua vieții mele
Tu, mamă minunată,
Pe cerul plin de stele
Icoana ta s-arată.

Aș vrea să-ți mulțumesc,
Dar nu găsesc cuvinte,
Să-ți spună ce gândesc
Și care să te-alinte.

O viață nu-mi ajunge
Să-ți spun cât mi-ești de dragă,
Să-ți spun în versuri, mamă,
Iubirea ce ne leagă.

Ziua mamei in 
OGIS
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Pregătirea copilului și a familiei pentru şcoală

Parteneriatul dintre familie și școală este cheia succesului 
copilului în cariera de elev. Părinții sunt responsabili 
pentru stabilirea unui program echilibrat acasă: de 

odihnă, de alimentație și activități recreative care să nu 
epuizeze copilul la vârsta la care acesta are nevoie de foarte 
multă joacă și timp petrecut în aer liber. 
Cadrele didactice au rolul de a obișnui treptat copiii cu 
activități specifice școlii, care necesită menținerea atenției 
pe o perioadă mai îndelungată. Dacă la grădiniță o activitate 
durează aproximativ 30 minute, ajunși la școală, elevii 
participă la ore de 45 - 50 minute, timpul dedicat jocului 
diminuându-se. 
În funcție de atitudinea transmisă de către părinți și apropiați, 
copilul va avea o reacție pozitivă sau negativă față de școală 
și față de experiențele care vor urma, lucru ce poate influența 
progresul școlar al acestuia.

Iată câteva sfaturi utile 
• Transmiterea unei atitudini pozitive faţă de şcoală încă de la 
grădiniță; 
• Stabilirea și exersarea unor reguli și rutine care se vor 
schimba prin trecerea de la programul grădiniţei la cel de la 
şcoală; 
• Alegerea școlii împreună cu copilul după mai multe vizite la 
școlile pe care părinții le consideră potrivite pentru nevoile și 
aptitudinile acestuia; 
• Familiarizarea părinților cu regulile și cerințele școlii pentru a 
susține demersurile cadrelor didactice în educația copilului; 
• Evitarea unor discuții în preajma copilului care reflectă 
îngrijorarea părinților față de această nouă etapă.

Preparing children and parents for school

The partnership between family and school is the key 
to success in the student’s future career. Parents have 
the responsibility to take care of the schedule of their 

children, their nutrition and leisure activities. They need to 
make them spend more time playing outside, not wasting 
time doing useless activities. 
Teachers have to help them get used to school activities 
gradually. Children need to focus their attention, because 
nursery activities are shorter (30 min) than school activities 
(45 - 50 min). That’s why they play less now; the child’s 
reactions and his progress depend upon the family attitude 
towards school. 

Some useful tips 
• Offer a positive attitude towards school while the child is still 
in the nursery; establish and practise some rules that will be 
changed when the child goes to school; 
• Involve your child in choosing the school considering the 
child’s needs, after already visiting several schools; 
• Make parents become familiar with the school rules so that 
they can support teachers in their educational process; don’t 
show your worries related to this new stage.

Adaptarea la mediul şcolar este 
de lungă durată, cu progrese, cu 
eforturi și perseverență, atât din 
partea copilului, cât şi a adulţilor 
care-l susţin și aici ne referim 
la părinți, bunici și profesori.

Un nou
început... 
ȘCOALA

SCHOOL... 
A new beginNing

Photos by Mihai ChersinReading Corner Project at Olga Gudynn School, Floreasca

by Lucia Șerban
Principal

Olga Gudynn Int’l School

Starting school is a long, 
winding road. Parents, grand-
parents and teachers, they 
all need to work together to 
support their children.
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Orășelul Cunoașterii este locul în care orice copil a 
visat să-și pună în practică creativitatea și noțiunile 
învățate la școală.

ORĂȘELUL CUNOAȘTERII
O experiență de neuitat povestită de elevii clasei a III-a

zatorii au inițiat pentru cei mai mici vizitatori programe 
de descoperire a știintei prin joc și experimente științifice. 
Materialele folosite în realizarea acestora sunt simple, 
ușor de mânuit de către micii curioși, iar explicațiile sunt 
adaptate vârstei lor, vârstă la care un experiment face cât 
1.000 de cuvinte.

Desfășurarea orelor de științe în cadrul acestui muzeu a 
fost o adevărată provocare, elevii noștri implicându-se 
activ în realizarea tuturor experimentelor. 
 

THE SCIENCE TOWN 
An unforgettable adventure, 
told by the 3rd Grade students

 The Science Town is the place 
where all the children dream to 
put into practice their creativity 
and cognitive skills acquired at 

school.

This visit was an unforgettable 
experience for our students, it 
was an extraordinary lesson 

at a different museum that doesn’t 
simply show you its exhibits, but 
involves you directly with them. 
Each student had the opportunity 

to learn the benefits of  the windmill 

force, the magnetic force, the way of getting electricity, the 
principle of building a maze and the electrostatics force 
characteristics. Thus, The Science Town is an interactive 
museum, an environment where the children’s creativity 
is stimulated and last but not least, it is a place where the 
children are actively involved in the learning process.

Did you know?
We keep in mind only 20% of what we see, 30% of what 
we hear and 80% of what we try. The coordinators initiat-
ed for their visitors different programmes about science, 
using various games and scientific experiments.

All these are meant to challenge them to ask questions 
with difficult answers and raise their interest in what hap-
pens around them. It 
is easy for children to 
use these materials 
and the explanations 
are appropriate for 
their age, an experi-
ment is worth more 
than one thousand 
words. It was a real 
chance for us to teach 
the science classes at 
this museum and our 
students were actively 
involved in doing all 
the experiments.

Maria
Ionescu

David Petrișor Robert Pașcanu

Maria Peia

Raluca Tiloi

Ruxandra
Popescu

Karina Botez,
Milena Popescu &
Rianna Tănase

Pentru elevii Școlii Olga Gudynn, această vizită tematică a 
reprezentat o experiență de neuitat; o lecție la un muzeu 
altfel gândit, care nu presupune trecerea în revistă a unor 

simple exponate, ci interacțiunea directă a vizitatorului cu 
acestea.

Cu acest prilej, elevii au aflat care sunt beneficiile forței eoli-
ene, ale forței magnetice, modul de obținere a electricității, 
principiile de alcătuire a unui labirint și caracteristicile forței 
electrostatice. Așadar, Orășelul Cunoașterii este un 
muzeu interactiv, un mediu în care creativitatea 
copiilor este stimulată și, nu în ultimul rând, 
un loc în care copiii sunt implicați activ în 
procesul de învățare. 

Știați că?
Reținem doar 20% din ceea ce vedem, 
30% din ceea ce auzim și 80% din ceea 
ce experimentăm? În scopul trezirii 
interesului copiilor de vârstă școlară cu 
privire la lumea înconjurătoare, organi-

Andrei Dermengiu și Matthew Zeche

Ecaterina Calotă 
Director Adjunct
Campus Olga Gudynn
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Coord. Ioana Hinta 
0735.228.201, 0726.271.245
pr.fundatia@olgagudynn.ro

Două burse integrale
pentru un ciclu de

școlarizare la
Olga Gudynn Int’l School

ÎNSCRIERI:ÎNSCRIERI:

SECȚIUNI:SECȚIUNI:

vârsta: 5 - 15 ani
14 aprilie - 13 mai 2015

muzică, actorie, dans

ESTI TALENTAT
SI VREI SA TE AFIRMI?

Preselecția: 16 mai 2015, ora 9.00, Teatrul Metropolis
Finala: 3 iunie 2015, Teatrul Metropolis

Descarcă formularul de înscriere la
www.olgagudynn.ro

1.000 EUR
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Echipa Living Values a Școlii 
Olga Gudynn 
 
Elevi: Tabitha Budeanu, Larisa Dineș, 
Matei Manea, Cleopatra Stratan, 
Georges Tohme, Ana Purdea, Ileana 
Bugheanu, Valentina Drăcea, Alex 
Mischie, Aryana Mostavi, Mihai și 
Ștefan Peia, Andrei Oprițescu, Ilinca 
Dima, Andreas Gudynn și David Țigău.
Profesori: Olga Gudynn, Cristina 
Tătaru, Lucia Șerban, Dana Lambă, 
Claudia Stoica, Paula Mogoș, Elena 
Riedl, Ioana Hinta, Norica Popescu, 
Anca Sârbu și Mihai Chersin.

COPII PENTRU 
COPII

Tolerance and patience should not be read as signs of 
weakness. They are signs of strength.

În luna decembrie 2014, echipa Living 
Values a Școlii Olga Gudynn a inițiat o 
campanie cu tema Toleranța. Elevii au 

lucrat în echipă și au ales să promoveze 
în rândul colegilor mesaje despre prie-
tenie și toleranță, au răspândit ideea de 
a nu face diferențe de naționalitate, au 
învățat despre altruism și au ales să facă 
asta prin artă. Ei au încercat să proiecte-
ze în aceste lucrări întreaga lor energie 
pozitivă cu gândul de a transmite bucurie 
și speranță copiilor care pășesc în acest 
spațiu și trăiesc experiența dureroasă a 
tratamentelor oncologice. Desenele și 
picturile care îmbracă acum pereții spi-
talului poartă în ele mesajele sincere ale 
copiilor, cu scopul de a ajunge la suflete-
le celor care le privesc. Prin acțiunea lor, 
elevii școlii noastre au arătat încă o dată 
că sunt preocupați de problemele celor 
din jur și că prin orice gest mic, încărcat 
cu dragoste și bunătate, poți dărui spe-
ranță celor care au cea mai mare nevoie.

In December 2014, the OGIS Living 
Values Team began a new campaign 
with the theme of Tolerance. 

They worked together and chose to 
spread messages about tolerance and 
friendship among their colleagues and 
they talked about the idea that nationali-
ty doesn’t matter. They also learnt about 
altruism and tried to turn all these into 
Art. They put all their energy into creative 
works, with the thought to transmit joy 
and hope to those who walk in this area 
and experience the painful cancer treat-
ments. The drawings and paintings that 
cover the walls of the hospital, now carry 
the message of friendship and encour-
agement that will reach the soul of those 
who look at them, and touch their hearts. 
Through this campaign, our students 
proved one more time that they were 
concerned about the others. 
They showed that a tiny gesture of kind-
ness could go a long way.

Prietenia și toleranța se învață 
de la cele mai mici vârste și 
nu se uită niciodată. Un grup 
de elevi inimoși ai Școlii Olga 
Gudynn și-au îndreptat atenția 
către copiii mai puțin norocoși, 
internați în Secția de Oncologie 
a Spitalului Marie Curie.

Friendship and tolerance are 
lessons even for the youngest 
learners. Once you learn it, you 
never forget it. A group of OGIS 
students opened their hearts 
for the kids from Marie Curie’s 
Hospital. 

- Dalai Lama

Săptămâna Altfel a fost un bun prilej 
pentru elevii Grădinițelor și Școlii 
Olga Gudynn să descopere secretele 
mai multor profesii. Au participat la 
numeroase workshop-uri, au vizitat 
studiouri de radio și TV și au primit 
informații importante legate de ale-
gerea viitoarei cariere.

Career week 
Tu ce vrei să te faci când vei fi 
mare?

On Air! Elevii Școlii Olga Gudynn în
direct la Radio Zu

În așteptarea trenului în Gara Bușteni cu
clasele a III-a și a IV-a Elevii clasei a II-a pe șantierClasa I în vizită la Studiourile MediaPro,

platoul de filmare MasterChef

Elevii grupei mijlocii au vizitat
showroom-ul BMW

Clasa pregătitoare în vizită
la magazinul de biciclete

Pompierii le-au povestit
copiilor despre meseria lor

Grupa mică a învățat regulile
de circulație

Copiii au aflat răspunsul la întrebarea:
Cum e să fii dentist?Elevii clasei pregătitoare la cinema

SuperSelfie-ul cu Mihai Morar și elevii
Școlii Olga Gudynn
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Cum poți defini un profesor bun? Cum devine un 
profesor eficient? Cum faci diferența între un pro-
fesor și un prieten la oră? Imediat mi-am amintit 
câțiva dintre cei mai buni profesori pe care i-am 
avut.

Am avut o extraordinară profesoară de engleză în gimna-
ziu. Se transpunea perfect în fiecare oră și entuziasmul ei 
devenise contagios. Dar ceea ce-mi amintesc cel mai bine 

e faptul că am fost expuși materialelor britanice. Ne aducea la 
ore reviste englezești autentice (cei născuți în anii ‘70 înțeleg ce 
grozăvie era asta pentru vremurile acelea). Îmi amintesc elevi, 
colegi de-ai mei, fascinați de acel paradis interzis pentru noi, 
luptându-se să atingă măcar acele reviste. Profesoara mea de 
engleză era un profesor eficient pentru că ne-a creat experiențe 
ce au generat apoi amintiri durabile. 
O caracteristică importantă a profesorilor buni este că ei nu pre-
dau. O să spuneți că e scandalos - cum poate un profesor să-și 
facă meseria fără să predea? Experiența mea spune că profesorii 
buni își iubesc elevii. Profesorii buni știu materia și știu cum să 
o explice. Profesorii buni cer și așteaptă rezultate academice 
impresionante de la elevi. 
Profesorii buni sunt artiști și povestitori care țin în suspans 
atenția elevilor. Profesorii buni sunt actori, regizori, scenariști și 
producători. Elevii învață cel mai bine experimentând fizic, emo-
țional, intelectual și spiritual. John Dewey a revoluționat teoria 
învățării în 1935, când a emis ideea învățării prin experimentare. 
Este ceea ce noi astăzi numim constructivism.

Uitați de clasă. Încercați să vă gândiți la ora voastră! 
 
Așa cum profesorii consideră că lucrează cel mai bine atunci 
când controlează clasa, elevii cred că învață cel mai bine atunci 
când controlează învățarea. Însă acestea două nu se exclud. 
Niciodată. Termenul profesor presupune în general transmiterea 
de cunoștințe și abilități. Fie că vorbim despre o prelegere sau o 
prezentare, presupune să le vorbești elevilor. Deși se consideră 
modul cel mai cunoscut de a transmite cunoștințe și a forma 
abilități, realizăm cu toții că nu este cel mai eficient. Știm cu toții 
că cel mai bine înveți atunci când faci ceva, și cu toate astea nu 

reușim să trecem pragul de la a le vorbi elevilor la a vorbi 
cu elevii. Dar dacă elevii nu ar fi elevi? Dacă ar putea să 

fie ei profesori? Am experimentat asta 
deseori cu elevii mei, de cele mai mul-

te ori, nerealizând că se întâmplă. 
Rezultatele au fost uimitoare.

Acum o săptămână, un experi-
ment care a început ca o glumă, 

i-a transformat pe elevii clasei 
a IV-a în profesori. Dacă îi veți 

întreba despre aceasta, veți fi 
surprinși să aflați că au învă-
țat mai bine decât la orele 
obișnuite. Q.E.D.

How can one describe a good teacher? What 
makes a teacher effective? How do you draw 
the line between a teacher and a friend in the 
classroom? I couldn’t help thinking about 
some of my best teachers.

I had an amazing English teacher in secondary school. 
She was on fire every class period and her enthusiasm 
was contagious. But the things I remember most are the 

exposure we got from realia. She used to bring authentic 
English magazines (those born in the 70’s understand what 
an amazing thing that was for those times). I remember 
students fascinated by that forbidden paradise struggling to 
get their hands on those magazines. 
My English teacher was an effective teacher because she 
provided experiences that created long-term memories. 
One characteristic of an effective teacher is that he doesn’t 
teach. You say that is outrageous. How can an effective 
teacher teach without teaching? I experienced that good 
teachers care about students. Good teachers know their 
subject and know how to explain it. Good teachers expect 
and demand high levels of performance from their students. 
Good teachers are great performers and storytellers that 
rivet their students’ attention. Good teachers are actors, 
directors, screenplayers and producers. 
Students learn best by personally experiencing learning 
that is physical, emotional, intellectual and spiritual. John 
Dewey had it right in 1935 when he espoused his theories 
on experiential learning. Today we call this constructivism. 

Forget the classroom. Start thinking about your class! 
 
As teachers think they work best when they are in control 
of their class, students learn best when they are in control 
of their learning. But are those two mutually exclusive? No 
way! The word teacher implies the flow of knowledge and 
skills from one person to another. Whether it be a lecture, 
or a PowerPoint, it involves talking at the students. While 
that is commonly viewed as the quickest and easiest way to 
impart knowledge and skills, we all realise that it is not the 
most effective.We all know learning by doing applies to ev-
erybody, yet we can’t help talking at students, instead of tal-
king to them. But what if students were not students? 
What if they could be teachers too? I experienced 
this many times with my students, without anybody 
even realising that was actually happening. The 
results were amazing.

A week ago an experiment that started 
out as a joke made the students from 
the fourth grade teachers. Ask them 
about this experiment. You will find 
that they learnt much more effec-
tively during this experiment than 
during regular classes. Q.E.D.

by Andreea Bratu
Head of Foreign Languages

Olga Gudynn Int’l School

I don’t teach, 
we learn together!

Naturally Born Creative

NBC ARHITECT – are ca si  arhitect principal pe Bogdan 
Neagu care a fost selectat in primii 50 de arhitecti din Romania 
de catre Banca de Informatii in Constructii, Arhitectura si 
Urbanism, Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion 
Mincu” si Business Week Magazine.

Suntem o echipa tanara care incearca sa fie la zi cu tendintele 
estetice si tehnologice pentru a putea raspunde cat mai 
competent provocarilor initiate de clientii nostri.

In cei peste 15 ani de activitate am abordat cu succes o 
varietate foarte mare de functiuni : locuinte individuale si 
colective , ansambluri rezidentiale, spatii comerciale, functiuni 
sportive, culturale si educative (gradinite, biblioteci, memoriale, 
muzee, centre culturale), hoteluri, spitale, birouri si cladiri 
industriale de depozitate si productie, amenajari peisagistice, 
restaurare monumente de arhitectura.
Oferim servicii complete de proiectare de arhitectura, structura, 
instalatii, restaurari, design interior, design de obiect, 
peisagistica, urbanism, consultanta pe parcursul avizarii si a 
lucrarilor de executie.
Fiecare proiect este cel mai important si trebuie sa iasa cel mai 
bine !

www.nbc-arhitect.ro  
nbcarhitect@gmail.com  0216654908  0757106082
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Dezvoltarea
emoțională
a băieților

Many of us believe that boys should be men  
who never cry, never express their feelings 
in public.

But psychologists disagree, and here I’m referring in 
particular to Michael Thompson (school psychologist & 
psychotherapist) who says that we must accept boys’ 

sensitivity, their emotions and not to think of them as just 
tough and solitary beings, but allow them, family, school and 
later, society, to express emotions without being regarded as 
girls. They feel the need for continuous movement, for con-
stant competition instead of cooperation, they feel the need 
for independence. We have to allow them to express them-
selves because otherwise we would be cutting their wings .

I often hear the phrase Why are you crying? Are you a little girl?, 
and the boy is expected to suddenly stop crying. It is a wrong 
approach as we are creating emotional anguish for the child.

A study shows that babies and children under 3 are hugged  
more often than older children. 17% of boys’ parents aged 
12-15 who participated in the study never hug their children. 
Fathers were twice as willing to hug daughters than sons of 
the same age. Baby boys demand hugs when they need them. 
But older boys seek signals in order to initiate hugs. If they feel 
that parents are embarrassed by hugs, they no longer require 
them, and they then satisfy their need for physical contact 
with aggression. Therefore, aggressive behaviour often dis-

appears with a hug. In his books, Michael Thompson tackles 
other topics: harassment (bullying), friendships between boys, 
school problems and allowing independence. I would also 
like to mention: Raising Cain – Protecting the Emotional Line of 
Boys; Best Friends, Worst Enemies – Understanding the Social 
Problems; It’s a Boy! Your Son’s Development from Birth to Age 
18; Speaking of Boys: Answers to the Most Asked Questions 
About Raising Sons; The Pressured Child – Helping Your Child 
Find Success in School and Life; Homesick and Happy – How 
Time Away from Parents Can Help a Child Grow.

Therefore I highly recommend you read these books and con-
clude with a quote that I really liked by M. Thompson:

Rituals between fathers and sons, whether reading a book 
together or making pancakes on Saturday mornings or even 
shaving together, all have a common point: the father feels like 
a wonderful father and the son feels like a wonderful son.

by Otilia Zaharia
Primary Teacher 

Olga Gudynn Int’l School

Emotional development for boys

Drawing by Andrei Oprițescu, 5th Grade, Olga Gudynn Int’l School

Dar, psihologii sunt de altă părere, și mă 
refer, în special, la Michael Thompson 
(psiholog școlar și psihoterapeut) care 

susține că trebuie să acceptăm sensibilitatea 
băieților, a emoțiilor lor, să nu îi mai conside-
răm duri, solitari și să le permitem noi, familia 
și școala, mai apoi societatea să-și manifeste 
emoțiile fără să-i considerăm fetițe. Ei simt 
nevoia de mișcare, de competiție în locul coo-
perării, de independență. Trebuie să-i lăsăm să 
se manifeste pentru că altfel, nu facem altceva 
decât să le tăiem avântul de a se exprima, de a 
fi ei înșiși.

De multe ori am auzit în jurul meu expresiile 
De ce plângi? Ești fetiță?, urmând ca băiatul să 
se oprească din plâns. Este total greșit pentru 
că astfel îi generăm copilului diferite angoase 
emoționale.

Un studiu arată că bebelușii și copiii sub 3 
ani sunt îmbrățișați mai des decât copiii mai 
mari. 17% dintre părinții băieților de 12-15 ani 
care au participat la studiu nu își îmbrățișează 
niciodată copiii băieți. Tații erau de două ori 
mai dispuși să-și îmbrățișeze fiicele de 12-15 
ani decât fiii de aceeași vârstă. Bebelușii băieți 
cer îmbrățișări când au nevoie, însă băieții mai 
mari caută semnale date de părinți pentru a 
iniția o îmbrățișare. Dacă simt că părinții sunt 
stânjeniți de îmbrățișări, ei nu le mai cer și își 

satisfac nevoia puternică de contact fizic prin 
agresiune. 
De aceea, de multe ori, comportamentul 
agresiv dispare cu o simplă îmbrățișare. În 
cărțile sale, Michael Thompson abordează și 
alte teme: hărțuirea, prieteniile între băieți, 
problemele școlare și permiterea independen-
ței. Aici aș aminti:

- Raising Cain – Protecting the Emotional Line 
of Boys 
- Best Friends, Worst Enemies – Understanding 
the Social Problems 
- It’s a Boy! Your Son’s Development from Birth 
to Age 18 
- Speaking of Boys: Answers to the Most Asked 
Questions About Raising Sons 
- The Pressured Child – Helping Your Child Find 
Success in School and Life 
- Homesick and Happy – How Time Away from 
Parents Can Help a Child Grow

De aceea, vă recomand cu căldură să citiți 
aceste cărți și închei cu un citat al lui M. Thom-
pson care mi-a plăcut foarte mult:

Ritualurile dintre tată și fiu, fie că citesc o carte 
împreună, fie că fac clătite sâmbăta dimineața, 
fie că se bărbieresc împreună, toate au același 
lucru în comun: tatăl se simte un tată minunat, 
iar fiul se simte un fiu minunat.

Mulți dintre noi considerăm că băieții trebuie 
să fie bărbați, să nu plângă și să nu-și exprime 
sentimentele în public. 
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Copiii învață când se joacă

Când eram în grupa mică la grădi-
niță, părinții mei au observat 
că îmi place să desenez. 

Într-o zi, mi-au adus acasă o 
cutie mare cu creioane și o 
carte de colorat. Pentru că 
îmi place foarte mult să co-

lorez, am terminat cartea 
imediat. Deoarece dorința 

mea de a desena era atât 
de mare, am considerat că 
mama se va bucura tare 

mult dacă am să înlocu-
iesc cartea de colorat cu 
peretele din camera mea. 

Cum nu eram așa de talentat 
la desen, am reușit să mâzgă-

lesc pe unul din pereți o mulțime 
de linii multicolore. I-am arătat 
mamei surpriza, dar am fost uimit când 

m-a certat pentru ce-am făcut. Acum că am 
crescut mai mare, o înțeleg pe mama mea de ce 

nu s-a bucurat pe atunci de năzbâtia mea.

When I was in Kindy I at the 
nursery, my parents noticed 
that I loved to draw. One 

day my parents brought home 
a large box of crayons and a 

colouring book. Because I 
loved colouring so much, 

I finished the book right 
away. Due to my great 
passion for drawing, I 
figured that my mother 
would be very happy if 
I replaced the colouring 

book with the wall in 
my room. As I was not 

so talented, I managed to 
scribble lots of colourful lines 

on one of the walls. I showed 
mother my surprise but I was 

puzzled to find myself  being told off 
for my action. Now that I grew older, 
I understand my mother for not 
being happy with my deed.

by Robert Pașcanu
Clasa a III-a
Campus Olga Gudynn

by Bianca Ivan-Eșanu
Clasa Pregătitoare
Campus Olga Gudynn

Let’s play!

by Claudia Stoica 
Director educativ
Grădinița Olga Gudynn - Cotroceni

by Mihaela Turcu
Educatoare

Grădinița Olga Gudynn - Cotroceni

Playing is the easiest and most effective way to enter the 
children’s magic world. I suggest a role play game that 
can be used in any type of activity with children aged 

between 3 and 5.

The Fruit Salad
All the children are positioned in a circle, seated on chairs, all 
but one, who is standing up. The teacher provides names of 
fruits to the children. 
For example:  Andrei is an apple, Sofia is a pear, thus having 
more fruits of the same kind.
After all the children are named after a fruit, the teacher will 
stand in the middle of the circle and she will say: I would like 
to eat three apples. At that moment, the children that were 
named apples will have to switch seats on the chairs.
The one who has not taken a seat will remain in the middle 
and he/she will say: I would like to have five pears and three 
strawberries. The game can go on...

Cred că toată lumea se întreabă... Oare cum pot copiii să absoarbă atât de multe in-
formații într-un timp relativ scurt? Răspunsul este simplu: prin JOC. 

I think this is a universal question. How 
can children absorb so much informa-
tion in such a short period of time? The 
solution is simple: through playing.

Jocul este calea cea mai simplă și eficientă pentru a intra 
în lumea magică a copiilor. Vă propun un joc de rol ce 
poate fi folosit în orice tip de activitate cu copii cu vârste 

cuprinse între 3 și 5 ani.

Salata de fructe 
Toți copiii stau în cerc pe scaune și unul rămâne în picioare. 
Fiecare copil primește un nume de fruct.
De exemplu: Andrei is an apple, Sofia is a pear, astfel încât să 
avem mai multe fructe de același fel.
După ce ne-am asigurat că toți copiii au primit nume de fructe, 
copilul care a rămas în picioare va sta în mijlocul cercului și va 
spune în limba engleză ce fructe dorește să mănânce: I would 
like to eat three apples. În acel moment, copiii care au fost 
numiți mere își vor schimba locurile pe scaune.
Cine nu ocupă un loc pe scaun va rămâne în centru și va spu-
ne: I would like to have five pears and three strawberries. 
Și jocul poate continua...

Children learn by playing

Jocul este modul simplu și natural prin care copiii se exteriorizează, care oferă o multitudine de experiențe și oportunități de 
învățare. Prin joc, copiii descoperă, învăță să facă planuri de acțiune, să dezvolte strategii și să găsească soluții creative la 
problemele cu care se confruntă. Este important să nu limităm în niciun fel jocul copiilor, căci el reprezintă cheia cunoașterii 

și dezvoltării la această vârstă!

Playing is the simple and natural way through which 
children express themselves, that offers a lot of learning 
experiences and opportunities. Through play, children 

discover, learn to design action plans, develop strategies and 
find creative solutions to the problems they encounter. 
We should not limit the children’s play as this represents the 
knowledge and development key at this age!
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Poate vă întrebați cine este Miss Lumi. Ei bine, Miss Lumi este unul dintre cei mai iubiți chefi ai Școlii Olga 
Gudynn. Prieten de nădejde al copiilor, uneori mofturoși atunci când vine vorba de anumite alimente, 
reușește mereu să îi înveselească prin jocurile și tehnicile inventate. Dar mai bine o lăsăm pe Miss Lumi 
să vă povestească...

You might wonder who Miss Lumi is. Well, Miss Lumi is one of the most beloved chefs in Olga Gudynn Int’l 
School. She is the children’s great friend when it comes to food. She always succeeds to cheer them up 
using various games and schemes. Let’s ask Miss Lumi to tell us more about it...

Încerc în fiecare zi să îi 
îndrum pe copii, să îi 
respect și pot spune, 

cu multă convingere, că ei 
își lasă amprenta în inima 
mea. Regula de aur, și 
totodată deviza din sala 
de mese, este: Nimeni 
nu pleacă nemâncat! Și, 
oricâte mofturi ar putea 
face într-o zi, eu, întot-
deauna caut să-i înțeleg și 

găsesc metode pentru a-i determina să mănânce. Când copiii 
îmi spun că nu le place un anumit fel de mâncare, cu toate că 
nu au gustat, punem în aplicare Regula celor 3 linguri. Pe cele 
mai multe dintre metodele de convingere le inițiez spontan 
și reușesc de fiecare dată să-i fac să înțeleagă importanța 
fiecărui aliment în parte. 
Miss, nu-mi plac morcovii, nu-mi plac legumele! sunt cele mai 
auzite propoziții. Atunci, printr-un joc interactiv, învățam cât 
de sănătos este fiecare aliment. 
Rondelele de morcovi, asemănătoare ochilor, au un conținut 
ridicat de betacaroten și ne ajută la vedere. Păi, voi ați văzut 
iepuri cu ochelari?

Conversație în sala de mese: 
Miss, eu știu din ce este făcut laptele. Din apă și lapte praf. Cum 
adică? Păi, am pus vaca la uscat până s-a făcut praf. 
Să nu credeți că munca alături de acești copii minunați este 
ușoară. Nici pe departe! Dar, este foarte adevărat că este plină 

de neprevăzut și de imense satisfacții! Dăruindu-le atenție, 
încredere și multă dragoste vei avea întotdeauna parte de mo-
mente unice și pline de magie.

This is what I’m trying to do every day and I can honestly 
admit that the kids leave their mark in my heart. The 
golden rule in the lunchroom is: Nobody leaves without 

having eaten something! And, no matter how choosy and 
picky with the food they might be, I always find methods to 
persuade them to eat. When they tell me they do not like a 
particular dish, although they have never tasted it, I employ 
The Rule of the 3 Spoons. I manage to invent persuasion meth-
ods on the spot and I am happy to say that I always make 
them understand the importance of each food. 
- Miss, I don’t like carrots, I don’t like vegetables; I do hear these 
sentences a lot. Then, by an interactive game, we learn how 
healthy each vegetable is. 
The carrot circles, looking like eyes – because they contain 
beta-carotene which helps us see better. Have you ever seen a 
rabbit wearing glasses?

Chatting in the lunchroom: 
Miss, I know how milk is made. From water and milk powder. 
What do you mean? Well, they dried the cow till it turned to 
dust.  
Do not assume that working with these wonderful kids is an 
easy job. No, not in the least, but it is most unexpected and 
full of satisfactions! If you give the kids attention, confidence 
and a lot of love, you will always enjoy unique and magical 
moments.

We love Miss Lumi!

EXCLUSIV ÎN 

Și alimentele sănătoase
      pot fi 

M� li p� � u copiii
DELICIOASE!
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cu ajutorul acestui aparat. Pentru cei din 
zonă, cafeaua de la Starbucks este un 
mod plăcut de a-și începe ziua.
După o cafea delicioasă, îți poți face 
cumpărăturile, fiind o gamă variată de 
magazine.
Aici avem tot ceea ce există într-un hiper-
market, însă nu amestecate, ci fiecare 
pe segmentul său: măcelărie, lactate, 
cofetărie, farmacie, fructe și legume de la 
Fresh Market, vinotecă, curățătorie. 
Putem găsi și două restaurante, un maga-
zin cu mobilier de lux, Art of Living, pentru 
iubitorii de design interior și urmează, în 
curând, să fie inaugurat un magazin cu 
specific grecesc.
În tot acest timp, cât părinții sunt la cum-
părături, copiii se pot juca în locul special 
amenajat pentru ei. 
Cumpărăturile pot fi o plăcere atunci 
când, final, te poți relaxa pe o bancă, în 
spațiul de promenadă, special amenajat.

Pentru că de obicei, Mall-urile sunt lo-
curi destul de aglomerate iar atunci 
când ai copii, cumpărăturile devin 

o provocare, noi am descoperit un loc 
de unde toată lumea pleacă mulțumită: 
copiii după o repriză de joacă, în timp ce 
părinții au bifat pe listă cumpărăturile ne-
cesare, urmate de o cafea sau o limonadă 
proaspătă și de ce nu, un prânz în familie. 
Toate acestea se întâmplă la Strip Mall 
– zona Pipera, un loc în care regăsim un 
mic orășel, cochet și extrem de ofertant.
La intrare te întâmpină Starbucks-ul, 
unde iubitorii cafelei pot degusta, pe 
lângă deja celebrele produse, o cafea 
cu totul specială. Savoarea deosebită a 
acesteia se obține cu ajutorul unui aparat 
special, Clover Brewer. Este un aparat 
inteligent care permite extragerea a ceea 
ce este mai bun din cafea. Procesul de 
infuzare este unul deosebit și savurând-o, 
te vei convinge de gustul deosebit obținut 

S-a plecat de la 
ideea unui Mall 

foarte practic, un 
loc în care fiecare 

își poate face 
cumpărăturile 
fără să piardă 

prea mult timp.Strip Mall

În luna decembrie 2014, Strip Mall și-a 
deschis oficial porțile pentru comunitatea 
din Pipera. Este un concept nou adus 
în România, un mall în aer liber, cu 
magazine chic, restaurante, cafenele și o 
altfel de piață...

We all know that shopping is a real 
challenge in nowadays crowded  
Malls, but we have found the perfect 

place: children can have fun at the playground 
while their parents do the shopping or have a 
cup of coffee or a glass of lemonade and why 
not, they can have the lunch together. You can 
do all these at The Strip Mall in Pipera, a place 
that looks like a small, pretty town where you 
can buy what you need.
If you are a coffee lover, you can taste not only 
the well-known products but also a special 
type of coffee in the Starbucks store at the 
entrance. They get this special taste using a 
special machine called Clover Brewer. It is a 
smart machine that gets the best flavour from 
the coffee grains. The whole process is special 
and you will notice that only when you taste 
the coffee. Starbucks coffee is a pleasant way 
to start the day for all those who live nearby. 
There are many shops where you can find 
what you need. Each of them has its own store, 
thus you can go to the butcher’s, milkman’s, 
greengrocer’s, confectionery and dry cleaner’s.
There are also two restaurants, a luxury 
furniture store called Art Living, for the design 
lovers. They will open a Greek restaurant, too.  
Children can have a lot of fun at the play-
ground while their parents do the shopping. 
Going shopping can turn into a great pleas-
ure if after we buy all that we need, we take a 
break sitting on a bench nearby.

 Strip Mall was 
opened in Pipera, in 
December 2014. It is 

a new concept in our 
country, an outdoor 

mall, with fancy 
shops, restaurants, 
coffee shops and a 
different market...
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The idea of this new Mall was 
to be a place where people can 
do all their shopping without 

wasting too much time.

Photos by Mihai Chersin, Art Director at Olga Gudynn Int’l School

by Corina Bogaciu
Editor 
The Bridge School Magazine

Str. Erou Iancu Nicolae Nr. 67, Pipera
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OGIS CLUBS
OGIS Students’ 
Favourite Clubs

Cluburile preferate 
de elevii Școlii Olga 
Gudynn

PHOTO CLUB
This club addresses the secondary 
school students, who are enthusi-
astic about photography, own their 
first camera and want to learn how 
to use it beyond the Auto mode.

Clubul se adresează elevilor de 
gimnaziu, entuziaști de fotografie, 
care sunt la primul lor aparat 
foto și doresc să îl folosească cu 
adevărat, dincolo de modul Auto.

 

CHESS CLUB

ARTS & CRAFTS 

TV & MOVIE CLUB
Here we learn

essential information
about perfect cinema scenes.

În cadrul acestui club aflăm lucruri  
esențiale despre obținerea unui 

cadru cinematografic perfect.

At the Arts & Crafts Club the 
students are free to experiment, 
create, and practise all the secrets 
of this wonderful subject. 

În cadrul Clubului Arts & Crafts, 
copiii sunt liberi să experimenteze, 
să creeze, să pună în practică 
toate secretele acestei minunate 
discipline.

FENCING CLUB
FOOTBALL 
CLUB

JOURNALISM CLUB
 

The children have the opportunity to learn the secrets of 
this beautiful profession, beyond a magazine cover. They 

will learn how to make news and also what questions they 
need to ask in order to get the best answers.

Copiii au ocazia să afle tainele acestei meserii, secretele 
de dincolo de copertele revistelor. Vor afla cum se face o 

știre, dar și ce întrebări să formuleze astfel încât să obțină 
cele mai bune răspunsuri.

SMART IDEAS LAB

KARATE CLUB

TENNIS CLUB

PIANO CLUB
The students learn new strategies for 
problem solving, train their memory 

by trying to remember as much as 
possible from what they’ve learnt.

La Smart Ideas Lab elevii învață 
strategii noi de soluționare a 

problemelor și își exersează memoria 
încercând să rețină cât mai multe 

informații din ceea ce învață.

Karate club is for all students who 
want to practice sports, to be healthy 
and more confident in their inner 
strength.

Clubul de Karate se adresează 
elevilor care își doresc să facă sport, 
să fie sănătoși și să câștige mai multă 
încredere în forțele proprii.

Tennis brings many physical and 
psychological benefits, such as 
harmonious physical development, 
self-confidence, concentration and 
discipline.

Tenisul aduce multe beneficii pe 
plan fizic și psihologic, cum ar 
fi dezvoltare fizică armonioasă, 
încredere în sine, concentrare și 
disciplină.

The club is for all students who 
want to discover the mysteries of 
this wonderful instrument.

Clubul de pian se adresează 
tuturor elevilor care doresc să 
descopere tainele acestui minunat 
instrument.
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Cu ce vine nou Secţia de Pediatrie 
a Spitalului Sanador în domeniul 
sănătății?
Spitalul Sanador este cel mai mare 
spital privat din ţară şi se remarcă prin 
Unitatea de Primiri Urgențe adulţi şi 
copii (UPU), cu 14 linii de gardă 24/24: 
Pediatrie, Cardiologie, Neurologie, Obs-
tetrică-Ginecologie, ATI, Neonatologie, 
Chirurgie Generală, Ortopedie - Trauma-
tologie, Urologie, Computer Tomografie, 
Ecografie, Radiologie Convenţională, 
Laborator, Medicină de Urgenţă. Acest 
lucru face posibilă investigarea copiilor 
cu diverse patologii. Consultațiile pot fi 
efectuate și în regim de urgență sau la 
domiciliu.
Sanador oferă și abonamente de pedi-
atrie, în baza cărora copiii beneficiază 
de toate serviciile medicale de care au 
nevoie, în baza recomandării medicului 
personal pediatru. 

Avem o curiozitate: dacă o mămică 
are o urgență în toiul nopții, 
poate veni cu cel mic la secția de 
pediatrie? 
În ceea ce priveşte Departamentul de 
Pediatrie a Spitalului Sanador, acesta 

oferă asistență medicală 24 de ore din 24 
pentru copiii cu vârste cuprinse între 1 
lună şi 18 ani, acest lucru fiind valabil şi în 
ceea ce priveşte camera de gardă.
Astfel, o mamă îngrijorată de starea de 
sănătate a copilului său poate veni ori-
când la spital.

Ce poate implica examinarea 
copilului?
În ceea ce priveşte examinarea copilului, 
aceasta poate fi însoţită şi de investiga-
ţiile necesare la înalt nivel tehnic şi cu 
protejarea copilului. Se ţine permanent 
cont de faptul că se lucrează cu copii de 
diferite vârste şi cu caractere diferite, de 
aceea se face permanent parteneriat între 
părinţi, copii şi personalul medical.

Ce puteți să ne spuneți despre 
serviciul de urgenţă din cadrul Secţiei 
de Pediatrie a Spitalului Sanador?
În cadrul Spitalului Sanador funcționează 
și ambulatoriul de pediatrie, în cadrul 
căruia copiii pot beneficia de consultații 
de pediatrie și alte specialități pediatrice: 
oftalmologie, ORL, gastroenterologie, en-
docrinologie, neurochirurgie, nefrologie, 
neuro-psihiatrie, dermato-venerologie, 

alergologie, pneumologie, ortopedie, 
chirurgie, cardiologie, psihologie, EEG, 
ecografie, tomografie computerizată, 
rezonanță magnetică, analize de labo-
rator, vaccinări specifice.

Despre Sanador
Suntem adepții unei medicini preventive, și pentru 
aceasta pacienții sunt urmăriți în evoluție cu programe 
de alimentație corectă, greutate, talie și profilaxie prin 
vaccinări recunoscute în Europa și SUA. 

Programările se fac la:
Call Center: 021.9699
Spital Sanador: Str. Sevastopol, Nr. 9, 
Sector 1, București.
Clinica Decebal: B-dul. Decebal, Nr.1, 
Sector 3, București.
Clinica Victoriei: Str. Dr. Dimitrie Sergiu, 
Nr. 26-28, Sector 1, București.
Clinica Băneasa Park: Băneasa Business 
& Technology Park, Sos. București-
Ploiești, Nr. 42-44, Sector 1, București.
Laborator analize medicale: Str. Dr. 
Felix, Nr. 32, Sector 1, București.

Programări

Dr. Corina Cilcic - medic 
primar pediatrie, șef secție 
pediatrie Spital Sanador
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