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Subsemnatul nu am ca si animale de companie caini, pisici, hamster, cum s-a 

mai auzit, ci doua veverite, unele special, venite tocmai din Chile, America de Sud, 

din rasa Degu, pe care le-am numit Alvin si Luke.

Astazi vom sta de vorba cu cele doua veverite despre activitatile lor. Trebuie sa va 

spun de la inceput ca sunt niste animalute foarte sipatice si deosebit de active, in 

special seara si noaptea. Sar, chitaie, rod, se urca pe treptele de lemn special montate 

in cusca si multe, multe alte actiuni.

-       Salutare, dragi veverite Alvin si Luke!

-       Buna ziua, Victor, chitaie ele vesele.

-       Ce activitati ati facut astazi despre ne puteti povesti?

-       Noi am ros doua lemne, am chitait de zece ori si am alergat prin toata cusca, unul dupa celalalt! Raspunde   

        Alvin, primul venit in familia noastra cu ocazia zilei fratelui meu mai mare, Tudor.

-       Da, si ne-am catarat pe peretii custii pana la tavan, de cateva ori, completeaza si Luke, caruia ii mai spunem   

        si ‘acrobatul’ intrucat mai mult sta agatat. El a venit o luna mai tarziu, de ziua mea si e hiper-activ. Seamana   

        cu mine.

-       Dragi veverite, am vazut ca aveti niste dinti destul de mari, cum ii ingrijiti?

-       Noi roadem niste batoane special de calciu in fiecare zi, raspunde Alvin.

-       Dar ce mancati?

-       Noi mancam o hrana speciala pe care o gasesti gata preparata in magazinele pentru animalute de companie 

        formata din seminte, iarba uscata, boabe, minerale, dar ne plac si verdeata, morcovii si alte legume crude.

 Animalutele mele de companie sunt fiinte foarte sociabile, le place sa se joace impreuna si sa comunice cu mine si 

fac o multime de giumbuslucuri. In cusca lor sunt lemnisoare pentru ros, pietre, trepte de lemn montate pana sus 

pe peretii custii, dar si o nuca de cocos cu mai multe gauri in care se pot juca ‘de-a v-ati ascunselea’. Lumea 

veveritelor este foarte complexa si plina de amuzament, asa incat sunt o companie placuta si nu greu de ingrijit 

pentru noi, copiii.

Victor Bulf - minireporter de serviciu

Interviul săptămânii   

 C nt re ul â ă ţ săptămânii   

Buna tuturor! In articolul de astazi vreau sa va vorbesc despre unul din cantaretii mei 

preferati. Bryan Adams.  El este ste unul dintre cei mai faimo?i cântãre?i ?i compozitori din 

lume. O buna parte din compozitiile sale muzicale a fost fie scrisã special pentru filme si au 

intrat pe coloana sonorã a numai putin de 42 de pelicule, cele mai cunoscute fiind: Robin 

Hood: prin?ul ho?ilor si  Cei trei muschetari. Pe langa muzica Bryan s-a ocupat si de 

fotografie, facand dintr-un hobby o a doua meserie, el avand numeroase expozitii.

Revenind la muzica va recomand cu caldura sa ascultati unele din numeroasele sale hit-

uri: Please forgive me, All for love, Have you really loved a woman?, Everything I do, I do it 

for you si cea mai cunoscuta Please forgive me.

Serban Popescu
minireporter de serviciu 1
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Sãptãmâna ce tocmai s-a încheiat a fost plinã cu evenimente plãcute 

şi neplãcute.

La orele de limba şi literatura românã am învãţat despre : Cuvântul -parte 

de vorbire şi Substantivul.

În orele de matematicã ne-am pregãtit pentru ultima testare din acest 

semestru.

Orele de educatie fizicã s-au desfãsurat afarã unde am jucat fotbal şi 

baschet.

Joi colega noastrã Daria a împlimit 9 ani şi ne-a servit cu ouã de ciocolatã.

La ora de muzicã am transcris pe portativ primul nostru cântec.

Matei Pop 

minireporter de serviciu

Evenimentele s ptamânii   ă
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V  recomand s  citiţiă ă

Dragi colegi, in aceasta 

saptamana va propun sa cititi 

cartea “Emil si detectivii“ de Erich 

Kastner. Cartea ne spune povestea 

unui pusti dintr-un oras de 

provincie care e trimis la Berlin la 

rude. In tren un domn amabil cu o 

palarie tare intra in vorba cu el, il 

trateaza cu ciocolata si dupa ce 

adoarme, ii fura banii. Emil nu se 

lasa, porneste pe urmele hotului …. 

si restul cartii va va arata ce 

detectiv bun este Emil si prin ce 

aventuri trece impreuna cu prietenii 

sai in prinderea hotului.

 

Lectura placuta!                    

Briana Popa

minireporter de serviciu


