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                    Mici  matematicieni 

  

  

    Vineri, 6. XI. 2009, a avut 
loc la Şcoala cu clasele I-
VIII nr. 1 din Sânnicolau 
Mare Concursul zonal 
„Matematica Împreună” la 
care au participat 10 
echipaje din zona de vest a 
judeţului Timiş. 

     În cadrul acestui 
concurs, echipa Liceului 
Teoretic Periam, formată 
din Iosim Dara (clasa a V-
a), Herdea Miruna (clasa a 
VI-a), Dobricean Emanuela 
(clasa a VII-a) şi Vătavu 
Oana (clasa a VIII-a), au 
obţinut PREMIUL I. 

Îi felicităm atât pe elevi, cât 
şi pe doamnele profesoare 
care i-au îndrumat, 
Georgeta Pinţa şi Adelina 
Şirianţu.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                   
 

  Felicitari!!!  
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             Halloween 

 Castigatori cea mai scary 
clasa 

  1.clasa a x1 a U si a v1 a 
B 

 2.clasa a v11 B  

  3.clasa a v111 A si a v111 
a B                         pag.3       

      Liceul Teoretic 
Periam s-a transformat 
într-o "casă a groazei" 
deoarece clasele au fost 
decorate de către elevi 
pentru sărbătoarea 
celtivă Halloween care 
are mare succes la tinerii 
din România. 

      Clasele au fost 
inspectate de un juriu 
format din profesori ai 
liceului, iar în 30 
octombrie 2009, la Balul 
Bobocilor 2009 sa-u 
desemnat câştigătorii 
concursului, printre care 
s-a ales cea mai reuşlită 
mască şi cea mai “scary” 
clasa . 

 



                   Coltul campionilor 

       Nemeş Paul Adrian 

    Colegul nostru Paul,este unul 
dintre cei mai talentaţi tineri 
muzicieni, reuşind prin vocea sa 
să devină o mică vedetă.In urma 
unui scurt interviu am incercat 
sa aflăm câte ceva despre mica 
vedetă. El şi-a început viaţa 
muzicală la vârsta de 11 ani,fiind 
susţinut de Vetuţa Merticariu, şi 
nu în ultimul rând de părinţii 
săi. 

  

     Melodiile sale sunt:Mamă 
dulce Mamă ,Tata,Doua mame; 
cu care a apărut si la TV.Din 
aceste trei melodii,ce-a pe care o 
prefer este melodia”Tata”,prin 
care ii multumeste tatălui 
sau,pentru tot ceea ce face 
pentru el.In timpul liber se joacă 
fotbal,se uită la TV (preferabil 
wrestling)  

 si stă la calculator. 

 

                             de Vâlcea Bianca 
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Iarna, ca o poezie 

 

          Iarna 

Cad din cer steluţe mii                   

Albe,mari si argintii, 

Prin vazduh senin dansează 

Spre pamânt înaintează. 

 

Şi în zborul lor uşor 

Ajung jos ca un covor, 

Parcă ţesut cu diamante 

Strălucind frumos in noapte. 

 

         Moş  Crăciun 

 Intr-o seară,pe furiş 

Intra-n casa mea. 

Şi îi spun atâta numai: 

-Cine eşti tu,dumneata? 

-Eu sunt,Moş Crăciun. 

  

 

Dis-de-dimineată, 

Moş Crăciun plecă. 

Şi îmi spune-atâta numai: 

-Dormi copile linistit, 

Că eu voi pleca de-aici. 

Mulţumesc că m-ai primit 

Si am stat cam odihnit.  

 
     O Noapte De Iarna  
 
Astăzi ziua-ntreagă 
A tot nins şi-a nins. 
Parcă mai aproape 
Casele s-au stins. 
 
A-ngheţat de-acuma 
Lacul cel verzui 
Luna patinează 
Pe oglinda lui.  

       Floricica 
 
Într-o zi eu plantam 
O floare în gradina mea, 
Şi a început să crească 
mare si frumoasa. 
 
Ea deloc nu s-a oprit 
până nu s-a ofilit, 
Eu plângeam dupa ea 
si i-a tot se ofilea. 

     Jocul 

Eu m-am prins în joc 
Şi-am avut noroc 
Altfel nu vedea-i 
Si nu mă citea-i 
 
 
Dacă nu gândim 
Noi nu ne iubim 
Si ramâi în loc 
Fără de noroc                                                      

     de Bogdan Măntăilă                               
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           Craciunul 

 

 

 

 

 

 

   În Periam,sunt câteva tradiţii de 

Crăciun. 

Cum ar fi:  

-împodobirea bradului; 

-masa de Crăciun în familie 

-colindatul 

Toţi elevii, si părinţii i-au vacanţă 
pentru a sărbătorii Crăciunu      şi 
Anul Nou in familie.  

Vacanta de iarnă în anul acesta au 
avut trei săptămâni. 

Sperăm ca noul an va fi plin de 
succese pentru noi elevii, şi pentru 
toţi oamenii. 

 

 

 

 

 

 

 

      Să ne amintim cu plăcere 
de momentele frumoase din 
2009,sa uităm ce a fost rău 
invatănd din greseli  si să 
paşim în 2010 cu îcredere 
,optimism şi forţă de muncă 
pentru a ne inbunătăţii 
rezultatele la învătătură. 

 

   de Tărău Andrada     
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Sport 

      Unul din evenimentele la 
care au luat parte fiecare clasă a 
Liceului Teoretic Periam avut loc  
pe data de 5 octombrie, atunci 
când sa desfaşurat un campionat 
de hanball atât la băieţi cât şi  la 
fete.Organizatorii acestei 
competitii au fost Prof. Bălan 
Constantin si Prof. Timoce 
Silviu, cei doi profesori  de sport 
ai liceului Castigatorii,clasa a XII 
la băieţi şi fete în cadrul liceului 
si clasa a VII a A la băieţi si clasa 
a VIII a A la fete în cadrul 
gimnaziului,au fost premiati in 
cadrul  estivitaţii de la finalul 
intrecerii.                                                  
În cadrul scolii mai sunt si 
echipe de hanbal  fete si băieţi si 
fotbal baieţi care a caror 
antrenamente au loc in fiecare 
săptămâna, joia si vineria 
pregatiduse in perspectiva unor 
compeţii inter scolare.       
Echipa “Cu ochii in 4” le doreşte 
mult succes in cadrul activităţii 
lor! 

                              de Jurj Denis                                                                                                                                                                                            
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             Ghicitori  

                Uneste  ghicitorile cu imaginea 
corespunzatoare 

 Pe bătrâni îi sprijinesc, Pe călători 
întovărăşesc                                                          

    
 Tortul, untul, fripturica Le-a vârât 

in el mămica                                                     
   
 Nu-i băiat ca să nu-l ştie. Făurit e 

din hârtie                                                                
   
 Ce dihanie ciudată, Cu gât lung si 

gura mare                                                              
   
 Din grădina lui Mihai, De sub tufe 

de urzici, a iesit un ghem de ace…                          
   
 Chip de om, dar minte n-are Nici 

nu cere de mancare.                                                     
   
 De ziua ta tu îl primeşti.Oare ce o 

fi el ?                                                                          
   
 Soldat otelit De oase gatit.                                                                                                            

 
  Sub pădure grămădită Sade lumea 

invelită                                                                           
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         Muzica & Film 
B.U.G Mafia 

    După trei ani, celebra trupă hip-hop BUG Mafia se intoarce 
cu un nou album, un single si un videoclip in premieră 
absolută. Pentru toţi cei care nu au 
uitat "După blocuri", "Străzile" sau "România", Gazeta 
Sporturilor impreună cu Cat Music/Media Services au lansat pe 
11 august albumul  Viata noastra volumul 2. 
 Acestă va conţine  videoclipul 

noului single BUG Mafia "Cu 
tălpile arse  precum şi alte 14 hit-
uri complet remasterizate. 
Această trupă avea inainte 
numele de: DEMONI! Membrii 
acestei trupe se numesc in 
realitate: Dragoş Vlad Neagu-
Caddy , Vlad Irimia-Tataee , Alin 
Demeter-Uzzi. În anul 2003 în 
trupa B.U.G Mafia a intrat înca 
un membru Dj Swamp , iar în 
2008 a părăsit trupa.  

        
  Acesta contine:                                                                                  
       01. B.U.G. Mafia – Cu Tălpile Arse (cu Jasmine) 

02. B.U.G. Mafia – Zi De Zi (cu Villy) 
03. B.U.G. Mafia – România 
04. B.U.G. Mafia – Hoteluri (cu Mario) 
05. B.U.G. Mafia – Hai Sa Fim High (cu Jasmine) 
06. B.U.G. Mafia – După Blocuri 
07. B.U.G. Mafia – Nimic Mai Presus 
08. B.U.G. Mafia – Cine E Cu Noi (cu Jasmine) 
09. B.U.G. Mafia – O Lume Nebună, Nebună De 
Tot (cu Villy) 
10. B.U.G. Mafia – La Vorbitor 
11. B.U.G. Mafia – Nascut Si Crescut In 
Pantelimon 
12. B.U.G. Mafia – Poveste Fără Sfârşit (cu 
Jasmine) 
13. B.U.G. Mafia – Străzile (cu Mario) 
14. B.U.G. Mafia – Cât A Trăit (cu Villy) 
15. B.U.G. Mafia – În Anii Ce Au Trecut 
 

de  Măntăila Bogdan si Vieru Miriana 
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 Muzica & Film 
 

Puya 

 

                

    New  Moon 

 

   
     Puya pe numele de Dragos 

Gardesu, s-a născut pe 22 iulie 
1979, in Bucureşti. A crescut 
alături de cei trei frati ai săi in 
cartierul Balta Albă, Sălajan, 
invătând de mic “regulile 
nescrise ale strazii”.In 1996 
Puya la cunoscut pe Tudor Sisu 
si au înfiintat informatia “La 
Familia” cu care a avut un mare 
succes la public si in scurt 
timp, cei doi cântau in 
deschiderea concertelor B.u.g. 
Mafia.Puya a cântat ca solist 
într-o piesă a celor de la B.u.g. 
Mafia:Până când moartea ne va 
despărti, care s-a detasat de tot 
ce era până in acel moment pe 
piata din Romania.La Familia a 
avut neîntelegeri grave cu cei 
de la B.u.g. Mafia, care a 
inregistrat numele formatiei 
in “contul” lor. Astfel cei doi 
baieti nu au mai putut folosi 
“La Familia”,intitulându-se 
simplu: Sisu&Puya. 
 

      Premiera filmului sa făcut pe 
data de 20.11.2009 la cinematograf la 
Timişoara.  Trailerul oficial “The 
Twilight Saga: New Moon”  lănsat in 
week-end arată incredibil. În primul 
rând vampirii arată mult mai 
bine.Se intrevede mai multă actiune 
decăt in prima parte “Twilight”  în 
afară de schimburi de priviri galeşe 
dintre Bella si Edward-ritmul 
filmului a fost melancolic . Se 
intrevăd momente de lupă cu 
vârcolacii si Volturii. Secvenţa 
aruncării in gol de pe stâncă este 
filmată identic cu cea din clipul 
Don’t Leave Home a lui Dido, iar cea 
de sub apă similară celei din 
videoclipul melodiei  Lithium. În al 
doilea film Twilight, Edward Cullen 
pleacă in Italia pentru ai întâlnii pe 
membrii clanului Volturi, vampirii 
păstrare a pacii, singurii care ar 
putea să-l ucidă. New Monn 
reprezintă cea mai neagră perioadă 
din viata protagonistei. Bella Swan 
suferă foarte mult după Edward 

  de Vieru Miriana                pag.10 
 



                 Bancuri   

 1.Cel mai uşor lucru din lume e să te lasi de fumat! Eu, de 
exemplu, m-am lăsat de vreo 14 mii si cateva sute de ori! 

 2.Culmea curajului: sa te arunci de pe un bloc de desen. 

 3.I: Cu ce seamana o jumatate de portocala? 
R: Cu cealaltă jumătate!  

 4.Vine Bula acasă si o intreabă pe maică-sa:  
- Mamă, mamă! Cum l-ai cunoscut pe tata??? 
- Păi ...... era să ma înec şi ...m-a salvat!...  
- Aaaaaaa de asta nu vrea tata sa invăt sa înot!!!!! 

 5-Jhon! 

 - Da, Şir! 
- Unde este câinele? 
- Făcea politică si l-am împuscat! 
- Cum ţi-ai dat tu seama că facea politică? 
- Mânca gunoi din gradina 

 6.- Cum o cheama pe mama Irinei Login ? 
- Irina Logout. 

 7. Ce strigă un profesor de informatică când se îneacă?             -
F1!F1!F1!  

pag.11 



Ceea ce v-am prezentat in paginile lecturate reprezintă rodul muncii noastre 
pe parcursul primului semestru.Sperăm ca  in continuare să ne perfectionăm 
petru a inbunătătii  calitatea acestei reviste pe care noi vrem să o ducem în 

continuare aparitia ei semestriala sa devină o normalitate . Cu respect ,echipa 
redactională! Altele pe site-ul nostru:  http://cu-ochii-in-4.ucoz.com 
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