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Amintiri...
Beatrice (Ghemu)

Era toamnă…frunzele îngălbenite.
Se legănau alene spre pământ.

Glasuri zglobii, şoapte abia rostite
Zburau prin curtea şcolii, legănate de vânt.

Cu mama mea de mână, plăpândă şi sfioasă,
Am păşit în curtea şcolii şi apoi în clasă.

Dar timpul a zburat mereu, grăbit
Şi mai departe, an de an, eu am păşit.

Acum e toamnă iar şi frunzele îngălbenite,
Se scutură alene spre pământ.

Privesc la noua clasă, la domnul diriginte,
Păşesc în clas a-V-a, cu amintiri în gând.

În următoarea pe-
rioadă vom vota un secretar al
redacţiei revistelor “Pulsul cla-
sei a V-a G”, căruia îi veţi aduce
cât mai multe şi bune materiale:
DESENE, GÂNDURI,
POEZII, ESEURI,
POVEŞTI...legate de orice
subiect interesant care poate fi
citit sau văzut de restul
colegilor!

Multă baftă!

NNNNrrrr .... 1111
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Să fii copil e un lucru mi-
nunat:  să te bucuri de viaţă, de
soare, să zburzi asemenea unui
pui de leu, fără frică şi fără
mânie, să înveţi regulile vieţii de
la cei care se ocupă cu grijă de
educaţia ta: părinţi şi dascăli:
să înţelegi că viaţa e un lucru
serios şi trebuie să fii puternic
asemeni unui pui de leu.

Aţi refuzat să credeţi că
din toamnă nu 
voi mai fi doamna voastră şi
glasul vă tremura de emoţii
când aţi şoptit: “Rămas bun,
doamna învăţătoare!”. Am
încercat să vă luminez minţile
pe căi de dreptate, de adevăr, de
bună stare, de strădanie şi hăr-
nicie, încredere şi mândrie pen-
tru lucrul bine
făcut. 

De câte
ori m-au invadat
întrebările: “Am
făcut mult, am
făcut puţin? Am
dăruit tot ce

aveam de dăruit? Am drămuit
cum se cuvine talentul, iubirea
şi munca? Am trudit cu folos ori
ba?”.

Am muncit mult pentru a
vă forma ca oameni  cinstiţi, de-
votaţi, harnici, pricepuţi şi
drepţi.

Am căutat tot ce e mai
bun în fiecare din voi.

Nu fiţi trişti!
Priviţi înainte la drumul

ce vi se deschide şi păşiţi fără
teamă, căci alte domenii vă
aşteaptă!

Acum vă doresc din tot
sufletul să rămâneţi veşnic
tineri!

Dumnezeu să vă lu-
mineze mintea şi calea!

IInnvv.. VViioorriiccaa AAcchhiirriicceesseeii

“Am căutat tot ce e mai
“Am căutat tot ce e mai

bun în fiecare din voi...”
bun în fiecare din voi...”

PPPPrrrr iiiimmmmaaaa   zzzz iiii   ddddeeee
şşşşccccooooaaaa llllăăăă.... .... ....

În prima zi de şcoalăÎn prima zi de şcoală
Cu mămicile am venit,Cu mămicile am venit,
Şi-n clasa luminoasăŞi-n clasa luminoasă
Cu drag noi am păşit.Cu drag noi am păşit.

Eram cu ochii în lacrimi,Eram cu ochii în lacrimi,
Plângeam de bucurie,Plângeam de bucurie,

Încetul cu încetulÎncetul cu încetul
Învăţam tot  alfabetul.Învăţam tot  alfabetul.

Am învăţat să citim,Am învăţat să citim,
Să scriem, să socotim,Să scriem, să socotim,

Dar mai cu seamă am înDar mai cu seamă am în--
văţatvăţat

Să respectăm şi să iubim.Să respectăm şi să iubim.

Cu glasuri tremurânde,Cu glasuri tremurânde,
La ore răspundeam,La ore răspundeam,

Iar doamna învăţătoareIar doamna învăţătoare
Cu drag ne asculta.Cu drag ne asculta.

Să ne amintim de ziua-nSă ne amintim de ziua-n
carecare

Noi am devenit şcolariNoi am devenit şcolari
Cu caiete multeCu caiete multe
Şi-un abecedar.Şi-un abecedar.

Anii au trecutAnii au trecut
Şi chiar de am crescut,Şi chiar de am crescut,
În suflet noi rămânemÎn suflet noi rămânem

Ca la început.Ca la început.

DDiiaannaa ((NNeecchhiiffoorr))

DDDDUUUUMMMMBBBBRRRRAAAAVVVVEEEENNNNIIIIIIII  DDDDEEEE  IIIIEEEERRRRIIII  SSSSIIII  DDDDEEEE  AAAAZZZZIIII

Dumbrăveni,Dumbrăveni,
înainte de Ştefanînainte de Ştefan
cel Marecel Mare

Atunci când intemei-
etorul ridica în trecut o aşezare
sau un sat, care mai apoi îi era
proprietate, se considera de-
scălecător al satului intemeiat
iar urmaşii săi îi purtau nu-
mele. Dacă fiii intemeietorului
plecau din aşezarea părin-
teasca şi întemeiau alte sate ,
atunci numirea aşezării de
origine lua fiinţă de la numele
descălecatorului la singular.
Dar dacă urmaşii întemei-
etorului sau ai stăpânului, se
aşezau tot în acel sat şi contin-
uau să trăiască acolo, numele
lui provenea de astă dată de la
pluralul numirii de obârşie,
deci de la numele urmaşilor
descalecatorului.

Acest lucru poate fi valabil
şi pentru satul Dumbrăveni,
care ar putea să-şi tragă nu-
mele de la stăpânul satului,

boierul Dumbrava şi urmaşii
acestuia. De altfel, în sprijinul
acestei opinii vine şi prima a-
testare scrisă ce se va afla în
cartea lui M.Costachescu
‘’Documente moldoveneşti
înainte de Ştefan cel Mare,
care spune :’’....identific satul
din 1430 , Dvoriştea, unde au
fost curţile lui Dumbravă cu
Dumbrăvenii din judeţul
Botoşani. El este în faţa Mân-
dreştilor peste Sirete. Era şi în
veacul al XIV-lea. Işi are nu-
mele de la un Dumbravă’’.(2)

Având în vedere această
menţiune documentara, putem
trage concluzia că numele vine
atat de la boierul Dumbravă
amintit în document, cât şi de
la urmaşii săi, deoarece nu-
mele satului are forma de plu-
ral.

Fără a fi înţeleasă ca un
cert document istoric nu putem
să nu prezentăm gândirea
imaginativă populară legată de
întemeierea satului Dum-
brăveni : ’’Legenda spune că în
locul comunei Dumbrăveni era
o pădure numită Dumbrava, în
mijlocul căreia era un schit de
calugări, numit Trestioara şi
mai în urmă Dumbrăvioara
care era pendinte de mănă-
stirea Putna din Bucovina .
Puţinii locuitori ce s-au stabilit
în Dumbrăvioara pe lângă
schit au fost numiţi Dum-
brăveni.

Numărul locuitorilor la
acea dată era mic, iar satul
avea aspectul unor case arun-
cate de creator în mijlocul 

Biserica Crestin - Ortodoxa

pădurii. Fiecare gospodărie ce
dorea să-şi ridice o casă-spun
bătrânii-trebuia să defrişeze o bu-
cată de pădure. 

Arborii tăiaţi erau folosiţi
la ridicarea locuinţei, iar apoi
locul defrişat devenea curtea
gospodarului. Deoarece Iordache
Balş, iar apoi urmaşii săi, a dat
loc de sălăsluire celor veniţi ( fie
din Bucovina, fie din satele vecine
ori cei veniţi cu slujbe la curte),
numărul locuitorilor va creşte.
Anul 1865, este anul în care, ca
urmare a aplicării noi Legi comu-
nale, este înfiinţata comuna Dum-
brăveni, compusă din cătunele
Dumbrăveni, Sălăgeni, Văratec şi
Vereşti, după cum ne prezintă In-
dicele comunelor României, în-
tocmit în 1865 de Ministrul de
Interne, Agriculturii şi lucrărilor
Publice, Serviciul Statistic...

PPrrooff.. RRoommeeoo BBoolloohhaann

- Partea I -
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Parcă mai ieri eram
elevi în clasa întâi.Băieţei,
fetiţe, fundiţe, ghiozdane,
flori…

Era prima zi de
şcoală.

Sfioşi, plini de
emoţie, am păşit pragul cla-

sei. Doamna învăţătoare
ne-a întâmpinat cu
dragoste.

Încet-încet am de-
scoperit tainele cărţilor, am
învăţat să scriem, să citim,
să socotim. Ne-am deprins
să fim atenţi la lecţii, să ne
respectăm şi să ne ajutăm
colegii. Am învăţat să fim
oamni.
Clipe, ore, săptămâni, luni,
ani…

Timpul s-a scurs uşor,
tăcut, neobservat. Au trecut
de atunci patru ani….Ani
frumoşi plini de bucurii şi

succese.
Acum nu mai suntem

prichindeii de altă dată.
Suntem mari. Suntem elevi
în clasa a-v-a.

Îi mulţumim fiinţei
care, cu dragoste şi răb-
dare, ne-a îndrumat paşii
pe drumul vieţii.

Cu recunoştinţă, ne
întoarcem şi rostim din
inimă:
-Vă mulţumim, doamnă în-
văţătoare!

BBeeaattrriiccee  ((GGhheemmuu))
pp aa gg ..  33

CCCCuuuu  rrrreeeeccccuuuunnnnooooşşşş tttt iiiinnnnţţţţăăăă   
ppppeeeennnntttt rrrruuuu   ddddooooaaaammmmnnnnaaaa   îîîînnnnvvvvăăăăţţţţ ăăăăttttooooaaaarrrreeee

5555  GGGG  IIIINNNN  5555  MMMMIIIINNNNUUUUTTTTEEEE

RREEGGUULLIILLEE CCLLAASSEEII aa VV--aa GG

1. Elevul de serviciu să şteagă tabla!
2. Să se închidă ferestrele la plecarea
din clasă!
3. Să se lase ordine în bănci!
4. Să se ude florile săptămânal

(vinerea)!
5. Să se ducă coşul zilnic!
6. Să se aranjeze băncile şi scaunele
zilnic!
7. Să nu se lase coji de seminţe,

pungi, hârtii pe jos sau în bănci!
8. Când dorim să întrebăm ceva,

ridicăm 2 degete spre a fi ascultaţi,
fără să vorbim neîntrebaţi!
9. Când sună de intrare aşteptăm

profesorul liniştiţi în bancă!

AAvveemm 55 rreessppoonnssaabbiillii aaii ccllaasseeii!!
1. Şeful clasei = NECHIFOR DIANA
2. Şeful adjunct al clasei = GHEMU BEATRICE
3. Casierul clasei = BICIUŞCĂ ADRIANA-CĂTĂLINA
4. Responsabilul de curăţenie = BOSÎNCEANU 

RĂZVAN
5. Responsabilii cu disciplina = CÂMPANU DENIS  

SĂRBĂTORIŢII LUNII 

SEPTEMBRIE

În  această lună şi-au săr-

bătorit ziua de naştere Marin

(Mihai), pe 19 septembrie, pentru

cei 11 ani împliniţi. 

Al doilea sărbătorit a fost

Andrei (Burcă), născut la 30 sep-

tembrie 1996.

Amândoi, au fost oarecum

ruşinoşi în a-şi sărbători ziua de

naştere dar le urăm, pe această

cale, un sincer LA MULŢI ANI !
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A venit toamna ,
Copacii au început 

Să se scuture,
De frunzele ruginii.

Peste tot sunt
Numai frunze

Ruginii, argintii,
Şi altele colorate.

Vântul bate încetişor,
Frunzele cad şi…

Formează un covor,
De frunze argintii.

Copacii au început
Să strângă frunzele

Pentru un peisaj
De frunze colorate.

A venit un nor
De ploaie şi...

A început să picure
De ploaie.

Vântul bătea lin,
Frunzele cădeau

Şi uite aşa
Trece toamna.

MMiihhaaeellaa ((HHllaammaaggaa))

A sosit toamna,
Cu frunzele ei ruginii

Copacii au început să se scuture
Formându-se un covor

Foşnitor şi colorat de frunze.

Pădurea s-a format
Ca un covoraş colorat şi frumos.

Copiii au plecat în pădure
Să culeagă frunze ruginii.

Să facă un peisaj
Din frunzele culese.

Vântul a început să bată
Frunzele se strâng grămadă,

Ploaia a început să cadă
Pe câte o frunză coşorată.

Toţi copiii se bucură
Că a sosit toamna

Cu toţii ieşim afară
Cu multă bucurie

Şi cu multă fericire.

AAnnccaa ((DDaassccaalluu))   

A venit toamna
Cu un aşternut

De frunze
Ruginii.

Copaci au început
Să se usuce.
Şi florile să
Se ofilească.

Vântul a început
Să se legene,
Într-o parte
Şi-n alta.

A început să
Picure de ploaie,

Şi uite aşa
Trece toamna.

MMiihhaaeellaa ((HHllaammaaggaa)

pp aa gg ..  44

A venit toamna,
Cu-n covor de
Frunze argintii

Şi argintii.

S-au ofilit florile,
Şi copacii
S-au uscat,

Şi frunzele se ofilesc.
A venit ploaie,

A început 
Să bată şi vântul

Într-o parte,
Şi-n alta.

MMiihhaaeellaa ((HHllaammaaggaa)

Vorba dulce mult aduce
Dacă eşti mulţumit de ceea ce spui, asigură-

te că ai un zâmbet pe faţă. Dacă e un subiect mai
serios, fereşte-te să dai din umeri sau să pari plic-
tisit. Dacă subiectul e trist, nu-ţi marca discuţia cu
chicoteli.

Conduite de bază
Să presupunem următoarele: Străbaţi holul

aglomerat din şcoală şi cineva dă buzna peste tine.
El sau ea ar putea bombăni şi trece mai departe sau
ar putea spune: „Scuză-mă, ai păţit ceva?”. Acest
scuză-mă nu te-ar face oare să te simţi mai bine?
Dacă, în exprimarea ta, utilizezi deja te rog şi
mulţumesc, e timpul să adaugi încă o serie de cu-
vinte magice la vocabularul tău ales: 
� Cu plăcere
� Scuză-mă denotă consideraţie
� Nu, mulţumesc 
� Bună, ce mai faci? un salut prietenesc
� Aş putea oare…

Arta conversaţiei
Să presupunem următoarele: ai un nou coleg

de clasă pe care vrei să-l întâlneşti. Te urci ultimul
în autobuzul şcolii şi singurul loc disponibil e
lângă noul tău coleg. Te aşezi. Cum procedezi? În-
cepe simplu: “Bună, numele meu e Dan. Tu eşti
Robert, nu-i aşa? Cum ţi se pare până acum la
şcoala asta?” Poţi pune întrebări care să vă ajute să
vă familiarizaţi unul cu celălalt. Sau te poţi axa pe
ceea ce se cheamă subiecte sigure: vreme, sporturi,
muzică, teatru de şcoală şi altele.

Cele mai importante lucruri de care trebuie
să ţii seama sunt:
� Manifestă interes
� Priveşte în ochi
� Fii atent
� Nu întrerupe
� Vorbeşte clar
� Sfârşeşte conversaţia într-un mod plăcut

Dacă eşti mulţumit de ceea ce spui, asigură-
te că ai un zâmbet pe faţă.

(Unele informaţii au fost preluate din “Codul
bunelor maniere pentru copii” de Emily Post)

DDiirriiggiinnttee,, pprrooff.. RRoommeeoo BBoolloohhaann
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V , , F r u n z e  g a l b e n e  p l o u ă  d i n
c o p a c i . ”
V , , To a m n a  a  f u r a t  p u f u l
p ă p ă d i i l o r. ”
V , , A  a c o p e r i t  c e r u l  c u  n o r i
c e n u ş i i . ”  
V , , P ă d u re a  p r i n d e  a - ş i
d e z b r ă c a  h a i n a . ”  
V , , V â n t u l  a s p r u  a l u n g ă  c â n -
t ă re ţ i i  c o d r u l u i . ”  
V , , C o p a c i i  i - a  î m p o d o b i t  c u
v e ş m â n t  g a l b e n  ş i  a r ă m i u . ”  
V , , A r i p i l e  p ă s ă r i l o r  c ă l ă t o a re
s p i n t e c ă  v ă z d u h u l . ”  
V “ A  r u m e n i t  f r u n z e l e  p l o p i l o r
t re m u r ă t o r i . ”
V , , F u i o r u l  d e  m ă t a s e  a l  t o a m -
n e i  l a s ă  p e  p ă m â n t  u r m e
a r ă m i i . ”  
V , , P e  f i r e l e  d e  t e l e g r a f  a
a ş e z a t ,  c a  n i ş t e  m ă rg e l e  p e
a ţ ă ,  ş i r u l  u l t i m e l o r  r â n d u n e l e
c ă l ă t o a re . ”  
V , , V â n t u l  a r u n c ă  î n  g e a m u r i
p i c u r i  g re i  d e  p l o a i e . ”  
V , , P ă s ă r i l e  c ă l ă t o a re  î n -
n e g re s c  c u  z b o r u l  l o r  z a re a . ”  
V , , G r ă d i n i l e  s e  î m p o d o b e s c  c u
p e r l e l e  a rg i n t i i  a l e  b r u m e i . ”
V , , N u c i  l e m n o a s e ,  î n  c ă m ă ş i
z d re n ţ u i t e ,  c a d  p e  p o t e c ă . ”  

AAnnddrreeii ((BBuurrccaa))
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Erau odată un împărat şi-o
împărăteasă care îşi doreau tare
mult o fiică. Într-o noapte îm-
părăteasa visă că, de-ar vrea să aibă
o fiică, să se ducă la râul cel mai
apropiat şi să arunce câteva boaba
de mazăre şi va avea o surpriză.
Când se trezi, împărăteasa îi spuse
împăratului ce a visat. Ea zise:
— Voi încerca. Dacă va merge,
va merge, dacă nu, nu.

Luă trei boabe de mazăre din
bucătărie şi plecă. Ajunse la râu,
aruncă pe rând câte un bob de
mazăre şi se întoarse la castel. Îm-
părăteasa se duse în fiecare zi la
râul în care aruncase boabele.

Trecuse aproape un an şi nu
se întâmplase nimic. Împărăteasa s-
a gândit să mai încerce odată, poate
va reuşi. Dar nici în al doilea an nu
avu sorţi de izbândă. În al treilea an
se duse la împărat şi-l întrebă:
— Dragul meu, să mai arunc şi anul
acesta trei boabe de mazăre în râu?
— Draga mea, dacă vrei să încerci
şi anul acesta, nu te va opri nimeni!              
— Mulţumesc pentru înţelegere,
spuse împărăteasa şi plecă la râu.
Ajunsă la râu, aruncă boabele şi se
întoarse la palat. A doua zi, merse la
râu şi nu văzu nimic. A treia zi, însă
avu o surpriză. Lângă râu, într-un
coşuleţ, era o fetiţă tare frumuşică.
O luă şi plecă la castel cu ea. Când
ajunse la castel, împăratul o întrebă:
— Ce ai în coş?
— Am găsit fetiţa pe care ne-o

doream aşa de mult. Am găsit-o
lângă râu. Nu-i aşa că e frumoasă?
— Da, este frumoasă! Dacă vrei
tu, o vom numi Anastasia.
— Ce nume frumos! Aşa o vom
numi.

Spre seară ei dădură o petre-
cere în cinstea fetiţei.

Timpul trecea şi fata se făcea
tot mai frumoasă.

Pe când fetiţa avea cincis-
prezece ani, mama ei o luă la o plim-
bare cu trăsura. Ele dădură peste o
poiană cu flori. Cum Anastasiei îi
plăceau tare mult florile, ea se duse
să culeagă un bucheţel pentru mama
ei. După puţin timp, se întoarse
plângând şi îi spuse că se înţepase
într-un spin. Ele s-au întors repede
la palat, unde au bandajat degetul
înţepat.

Noaptea, fata a avut un coş-
mar. Ea a visat că cineva a răpit-o. A
mers la mama ei şi i-a spus:

— Mamă, am visat că m-a
răpit cineva.                 
— Cine să te răpească, draga
mea? Culcă-te la loc şi vorbim
mâine! 

Fetiţa a ascultat-o pe mama
ei, dar şi a doua şi a treia seară a
visat la fel.
— Nu i-ai văzut faţa?
— Nu, mamă!
— Atunci mă voi duce la o vrăji-
toare să-ţi prezică viitorul....
(CONTINUARE, în numărul următor).

DDiiaannaa ((NNeecchhiiffoorr))

PPPPrrrr iiiinnnnţţţţ eeeessssaaaa   AAAAnnnnaaaassss ttttaaaassss iiiiaaaa   

În Franţa secolului al XVIII-lea,
regele Ludovic al XIV-lea obişnuia să invite
o mulţime de lume la petrecerile şi sărbă-
torile pe care le ţinea la palatul său. De-
venise, însă, în cale-afară de deranjant de
faptul că invitaţii călcau în picioare pa-
jiştile şi peluzele, strivind iarba şi rupând
florile. Astfel că, hotărâră să pună, în
diferite locuri, mici însemne care să aver-
tizeze: „ Vă rugăm, nu călcaţi florile! Staţi
pe cărare! Atenţie la trandafiri!”. În
franceză, respectivele însemne purtau nu-
mele de etiquette, adică „etichetă”. 

Micile etichete de atunci s-au trans-
format, s-au înmulţit şi întrunesc acum un
cod al bunelor maniere pe care-l consid-
erăm „etichetă”. Acestea ne transmit sfa-
turi precum: „ Spune te rog mulţumesc”,
„Când te aşezi la masă, scoate-ţi, te rog,
şapca”, „ Nu citi corespondenţa surorii
tale”, „ Te rog ajută-mă să strâng masa”, „
Când îţi inviţi prietenii în vizită, nu uita să-
i prezinţi părinţilor tăi”. Eticheta, sau codul
manierelor, te va conduce în toate activ-
ităţile tale.

Această carte este scrisă pentru tine.
Îţi va prezenta bunele maniere pe care tre-
buie să le cunoşti şi modul în care le vei
folosi. Îţi va prezenta modul cum trebuie să
te comporţi atunci când:
� Te afli împreună cu alţii      
� E nevoie să te descurci mai uşor, ori-
unde te-ai afla
� Vrei să afli cum să te comporţi într-

o situaţie nouă şi diferită.
Întreabă-te cum poţi fi politicos şi

sincer. În majoritatea situaţiilor gândeşte-
te pur şi simplu cum ai vrea tu să fii tratat,
şi astfel vei avea răspunsul dorit!

În această carte, principiile care
formează fundamental tuturor maierelor
sunt în număr de trei:
� Respectul – înseamnă a fi atent la
celălalt şi a-l înţelege exact aşa cum este;
� Consideraţia – înseamnă pur şi sim-
plu să-ţi pese de ceilalţi;
� Sinceritatea – înseamnă a afla ade-
vărul şi a-l împărtăşi. Atunci când mama ta
te întreabă: „Nu-ţi plac morcovii?”, în loc
să spui: „Sunt naşpa!”, ceea ce ar putea fi
adevărat, poţi spune: „Morcovii nu sunt
legumele mele preferate, dar puiul a fost
grozav!”, ceea ce ar fi, de asemenea, ade-
vărat.

Indiferent care ar fi situaţia şi unde
te-ai afla, dacă decizi să te porţi cu respect,
consideraţie şi sinceritate, înseamnă că ai
ales calea corectă. Relaţiile tale cu familia
şi prietenii se vor îmbunătăţi. Vei avea o
senzaţie de bine atunci când vei ajuta pe
altcineva să aibă o zi bună sau tratându-l
aşa cum vrei chiar tu să fii tratat.

Foloseşte-te şi profită de aceste reguli
de bune maniere şi-ţi vei dezvolta un simţ
al respectului de sine şi o încredere în pro-
pria persoană care vă vor oferi, ţie şi celor-
lalţi din jurul tău, o zi un pic mai bună.

B U N E L E  M A N I E R E  
Î N  V I A Ţ A D E  Z I  C U  Z I

OOOO  FFFFIIIILLLLĂĂĂĂ  DDDDEEEE  PPPPOOOOVVVVEEEESSSSTTTTEEEE

----   pppprrrr iiiimmmmaaaa   ppppaaaarrrr tttt eeee   ----



Cătălin, la
diferite vârste...BBeeaattrriiccee,, llaa vvăărrsstteellee ddee 88 aannii,, 33 aannii,, 55 aannii şşii 44,,55 aannii..
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-  SEPTEMBRIE 2007 --  Pulsul clasei  a V-a G  -

Bety e o fire energiă...
în bucătăria ei... Un antreu curat...

Camera celor 2  surioare...

Camera lui Bety...

Lui Cătălin îi place să facă diferite
colecţii: de bani, mascoţele mici şi...în mod
special o colecţie de arme realizate chiar de
el: de pe vremea dacilor şi romanilor, a lui
Burebista şi Vlad Ţepeş, din vremea lui
Mihai Viteazu şi a lui Ştefan cel Mare pre-
cum şi din vremea lui Gelu. Cătălin a creat
puşti din perioada celui de-al II-lea Război
Mondial. Toate aceste arme sunt realizate
exact cum erau ele folosite în respectivele
perioade.

...la 1,5 ani ...la 3 ani

...la 1 an

CĂTĂLIN, la 3 ani şi 
10 luniPPPP oooo vvvv eeee ssss tttt eeee aaaa   aaaa   dddd oooo iiii   CCCC OOOO LLLL EEEE GGGG IIII

----   BBBB eeee aaaa tttt rrrr iiii cccc eeee   ****   cccc aaaa tttt aaaa llll iiii nnnn   ----   

Lui Beatrice  îi
place foarte mult o
păpuşă primită special
de tatăl ei din Italia, alte
3 păpuşi mai deosebite
precum şi 2 bibelouri cu
Stan şi Bran. Alte lu-
cruri pe care le mai are
şi la care ţine foarte
mult sunt 2 lupi speciali,
un coşar de la “Mămuţa
Venica” din Vatra
Dornei în care îşi pune
ea banii mărunţi.

Câteva dintre
încăperile din

casa lui Cătălin...

Născut la 23 august 1996

Născută la data de
20 februarie 1996

...în clasa a V-a


