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INTERFAȚĂ

Bună ziua tuturor!
Această revistă este despre o perioadă dificilă și cum
a fost ea trăită de noi. Toți elevii din grupa noastră
de română (ca limbă străină: 4e A/B/C/D) au
participat la proiect.
În revista noastră, veți găsi articole despre: O zi din
viața noastră, Cărțile citite și filmele văzute în timpul
pandemiei; Hobbyurile noastre preferate.
Felicitări tuturor celor care au participat la proiect:
Carla C. ca redactor (a folosit programul de editare
Canva),
Najla, Rachel, Nathan, Félicité, Lola, Loyd, Valentine
și Anna ca jurnaliști,
iar doamna profesoară D. Mariucuta ca editor.

Sperăm să vă placă!
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07:00 

Sunetul unei alarme, cineva care face
zgomot jos, sau câinii
care latră pe stradă mă trezesc.

 

8:30
Primul meu curs începe la 8:30 (dar
depinde
uneori de orarul meu). Toți cei 20 de
studenți tocmai s-au conectat ; toți au
camerele video dezactivate. Unii colegi
de clasă au imagini de profil, dar
majoritatea nu. Fac tot posibilul să fiu
atentă.

11:30 

Videoconferințe, partea a doua!

Profesorii mei fac tot posibilul să predea
și le apreciez bunătatea și
înțelegerea.
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N A J L A
A W A I D A

Dupa-amiaza târziu:

Mă joc cu frații mei sau
îi ajut la
teme dacă
au nevoie. Fac câteva
exerciții fizice sau
vorbesc cu prietenii la
telefon ore întregi.

Seara:

Rămân cu familia și îmi
fac temele,

dacă mai am energie. 

 Eu și familia mea jucăm
jocuri de societate
și, desigur, lucrez la
pictură. Încerc tot
posibilul să mă bucur
de ritmul mai lent.
Și aceasta este ziua
mea. Cu toții încercăm
tot posibilul să rămânem
pozitivi, productivi și
fericiți în aceste zile...



Mă trezesc în jurul orei 
șapte si jumătate si mă duc
la bucătărie sa-mi iau micul
dejun. Merg apoi
la baie sa mă spăl pe dinți și
să mă schimb. Mă duc
sa-l vad pe Tarzan, îi dau o
bucată de castravete și mă
joc puțin cu el. (Cine e
Tarzan? Păi, hamsterul meu!)  

Încep
să lucrez în jurul orei opt și
particip la primele mele
cursuri la opt și jumătate.

În mod normal lucrez până
pe la douăsprezece și
jumate. Apoi, de obicei, fac
o pauză.
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Mănânc cu părinții și
sora mea și uneori ne
uităm la un film. Apoi
mă joc
puțin și reiau cursurile
la unu și jumătate.

Îmi închei ziua de
lucru pe la
patru și ies afară să
mă joc cu pisicile
vecinilor sau cu sora
mea.

R A C H E L
B E R G E O N

Fac duș pe la ora
șapte
seara, apoi vorbesc cu
prietenii mei la
telefon.

După aceea, mănânc
cina și mă spăl pe
dinți.
Și, în sfârșit, mă culc.
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C A R L A
C A S U B O L O

Apoi, mănânc o
gustare
(o tartă sau un fruct cu
apă). Când termin, îmi
fac temele pentru a
doua zi și
le pun online, pe
Pronote. Încerc să ies
în reședința mea să iau
puțin aer
curat. Când mă întorc
acasă, fac o oră de
sport și după aceea,

mă uit pe
youtube sau la un film
sau la un serial pentru
a mă relaxa.

Când am dureri de cap,

citesc o carte. La ora opt
și jumătate merg să
mănânc cina cu familia
mea. Când
termin cina la nouă și
jumătate merg să fac un
duș și mă uit la un serial.
Și
pe la zece și jumătate
merg să mă culc. Cum
arată o zi obișnuită
pentru
tine ? La revedere tuturor
!

Bună ziua ! Îți voi
explica ce fac într-o zi în
carantină. Dimineața mă
trezesc la opt și merg în
baie să-mi pun apă pe față să
mă trezesc. Apoi, mă duc să
mănânc micul dejun în
timp ce mă uit la un serial.
Când termin, pornesc
calculatorul pentru a începe
cursul online. La opt și
jumătate încep
cursurile. Termin prima parte
a cursurilor la douăsprezece și
jumătate. Apoi mă
duc să mănânc. La unu și
jumătate încep a doua parte a
cursurilor până la trei
și jumătate sau patru și
jumătate. 
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N A T H A N  C L A U X

Ca în fiecare zi, mă trezesc la ora 7.30 dimineața.

Apoi, iau micul dejun și mă spăl pe dinți. Am cursuri de la ora 8.30 până
la
ora 17.30. După cursuri, mă joc un pic. Și îmi fac temele. Este ora 19.30 și
mănânc cina. Adorm la ora 23.



După aceea aprind acvariul și
hrănesc peștișorul. Pentru
micul dejun, îmi pregătesc
paste sau noodles. Mă întorc
în camera mea și îmi încep
ziua cu lecția de engleză,

aceasta durează aproximativ
o oră, după aceea avem o
mica pauză, timp în care iau
o gustare și revin la cursuri.
Următorul  curs este cel de
matematică, după acesta
urmează pauza de prânz. În
pauză, cobor să mănânc cu
familia și, dacă am timp, să
mă joc puțin cu câinele meu.

După pauza de prânz, mă
întorc în camera mea și mă
conectez la urmatorul meu
curs, cel de arte plastice.

La curs, desenăm
diverse personaje, iar
apoi învăț puțin
pentru evaluare, îmi
fac temele și îmi iau
gustarea. Ultimul
meu curs este cel de
spaniolă, după care
îmi termin temele.

Apoi, pot face și alte
activități: să desenez,

să fac puzzle, să
fac ordine în camera
mea sau să vorbesc la
telefon
cu prietenii. 
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Seara, îmi ajut familia să
gătească și să pregătească
masa, luăm cina împreună,

povestim cum ne-a fost ziua și
spunem glume iar la final
strângem masa. Apoi, merg
să fac duș, mă spăl pe dinți și
mă schimb în pijama. Mă uit la
televizor cu părinții mei iar pe
la ora 21:00 merg să dorm cu
pisica mea.

F É L I C I T É
F U S I E R

De multe ori mă trezesc în jurul orei 7
dimineața din cauza pisicii 
mele care se lipește de mine și face mult
zgomot, așa că mă ridic
din pat și mă îmbrac. Merg la bucătărie, îmi
hrănes pisica și câinele,
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L O L A  G A T E

Atunci, iau prânzul. La ora 13:30, cursurile încep
din nou : am tehnologie și apoi din nou limba
franceză, care se va termina la 15:30 sau 16:30.

După cursuri, ies afară să mă joc cu frații mei și
mă duc să-mi fac
temele și să recitesc lecțiile. La 18, merg să iau
cina. După cină, joc cărți cu familia sau jocuri
video. La 21:30, mă culc pentru că a doua zi e o
nouă zi de școală. La distanță…

Dimineața mă trezesc la 6.30
dimineața. Mă spăl și merg să mă
îmbrac în jurul orei 7 dimineața.

Cobor să-mi hrănesc pisicile și să
le las afară. După ce am avut grijă
de ele, iau micul dejun, de obicei,
cu fratele meu și vorbim puțin. La
7:30 fratele meu se duce la
muncă iar eu mă pregătesc
pentru lecții. La 8:30 începe
primul meu curs online : este un
curs de franceză ; apoi, am curs
de engleză care se termină la
12:30.



Sunt foarte obosit
după tenis, termin pe
la 19. Apoi, merg să mă
spăl și mănânc cina cu
părinții mei și sora
mea. Petrec un pic de
timp cu
părinții mei, cu sora
mea și vorbim sau
facem un joc de
societate. 

După ora
21, mă spăl pe dinți și
stau un pic pe
telefonul meu în pat
sau citesc o carte.
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În carantină
sau când școala este închisă, mă trezesc,

mă pregatesc și deschid calculatorul
pentru cursurile online. Fac cursul de
latină, primul curs din zi. Sunt foarte obosit
dar mă trezesc lent. După aceea, am
cursuri
de mate și de engleză. După cursuri,
vorbesc o oră la telefon sau mă joc un pic
cu prietenii mei până pe la 12h30 și
mănânc prânzul. zi, am mâncat paste.

După-amiază, mă întorc iarăși la cursurile
online și când am ore libere,

L O Y D
H E G A R T Y

 îi sun pe prenteni mei și
vorbim sau jucăm jocuri
video. Fac curs de
tehnologie si este foarte
interesant, dar este
complicat sa ma
concentrez pentru că sunt
probleme de conexiune
sau alte probleme… La
franceză este la fel.  Dupa
toate aceste cursuri, ziua de
școală se termină
la 15h30 și urmează temele.

Azi am puține teme, doar
două exerciții. După ce
termin, joc tenis cu un
prieten în parcul Herăstrău. 
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V A L E N T I N E  L E A U T E

 După curs, joc un joc
video, savurând
momentul. Apoi am
sunat-o pe prietena
mea din nou, am
discutat ca
de obicei mai mult de
1 oră! După aceea, am
avut cursul de
matematică. Nu sunt
foarte bună la mate
dar, hei!  de data asta
mă descurc bine, așa
că sunt fericită. upă
școală, am
văzut un film care
mi-a

schimbat perspectiva
asupra vieții timp de
30 de
minute. Precizez că
mă uit la un film cu
cana mea cu lapte cu
ciocolată. Hai,
încă în apel cu
prietena mea și îmi
termin și tema la
română. 

Te-am avertizat: ziua
mea nu este prea
interesantă.

Vreau deja să clarific că ziua mea nu
este extraordinară. Sunt blocată
acasă ca toți ceilalți...Ei bine, poate
că există oameni care nu sunt
închiși. Eu mă trezesc târziu, de
exemplu.

Asta e minunat! Azi, am avut o
evaluare, apoi am vorbit două ore cu
prietena mea, care se plânge enorm
de viață, ca de obicei.După cursul
de tehnologie, destul de interesant, a
venit timpul să mănânc: e ora pe
care
toată lumea o iubește! După prânz,

am avut lecția de română.Ar fi
trebuit să trimit o temă (acest
articol), dar nu am trimis-o la timp,

ceea ce probabil că a deranjat
profesoara. Dar iată că spun prea
multe pentru că ea va citi acest text.



M-am trezit dimineața la șapte
și jumătate. Am luat micul                                                                                                 
dejun și m-am spălat pe dinți.
La opt și jumătate, am început
cursurile cu științe și apoi am
continuat cu franceză. După
primele mele ore de curs, am
sunat-o pe prietena mea și am
vorbit cu ea o oră. Apoi, am
avut engleză și eram foarte
obosită. Am mâncat la unu:

cartofi cu pui și un măr ca
desert. La unu și un sfert, m-

am dus în camera mea și m-

am jucat un sfert de oră pe
calculator. La unu și jumătate,

am avut tehnologie.

După asta, am
terminat cursurile
și am vorbit cu
prietenii mei. Apoi,
am sunat-o din
nou prietena mea.

Am vorbit din nou
o oră cu ea. Mi-am
facut temele
ascultând muzică.

La cinci si jumătate,

am fost la parcul
Mogoșoaia cu
mama mea și
surorile mele și m-

am jucat cu ele.
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A N N A
M O R E L

Când m-am întors acasă, am
mâncat cina. Am mâncat o
supă și un iaurt ca desert.       
După asta, am stat un pic pe
telefon. Și acum, la nouă și un
sfert, mă culc.



HOBBY-URI
MELE ÎN

CARANTINĂ
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N A J L A
A W A I D A

Al doilea hobby al meu este dansul. Îmi
place dansul hip hop pentru că distrează
mulți oameni. Merg la cursul de dans în
fiecare sâmbătă timp de două ore, dar
acum, cu virusul, nu mai pot merge, dar
mă antrenez puțin acasă. Cu sora mea
mică ne antrenăm în camera mea sau
uneori, dacă vremea este frumoasă, ne
antrenăm afară cu muzică.

Unul dintre hobby-urile mele
preferate este pictura.

Cel mai mult prefer acuarela. Îmi
place să pictez, pentru că poți crea și
amesteca multe culori, îmi place să
folosesc culori deschise.  De obicei,
pictez afară dacă este frumos ; dacă
nu, în camera mea și când am
terminat le pun pe pereți în camera
mea. Altfel, le adun într-o cutie.

Uneori, intru online pentru a obține
idei despre ceea ce pot picta și tatăl
meu, care uneori pictează cu mine,

mă ajută. Pictez o dată sau de două
ori pe săptămână, în funcție câte
teme am.



Am mai mult hobby-uri
diferite... Hobby-ul meu
preferat este sa am grijă
de Tarzan, hamsterul meu.

Îl scot din cușcă, îi schimb
apa, îi schimb așternutul...
Al doilea hobby preferat al
meu este călăria. În fiecare
joi, mă duc să văd caii și să
călăresc. Îmi place să
vorbesc cu ei și să am grijă
de ei. 
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De asemenea, îmi
place să ies afară să
mă joc cu prietenii
mei sau cu vecinii
mei sau cu pisicile
vecinilor. Îmi place să
fac activități creative
cum ar fi desenul,
pictura, brățări,
jucării pentru
Tarzan... Îmi ia timp
și mă ține ocupată..

R A C H E L
B E R G E O N



15

C A R L A
C A S U B O L O

Am profitat de timpul meu liber pentru a
viziona o mulțime de serii, cum ar fi La casa
de pappel, Elite, How to get away with
murder sau Friends. De asemenea, mi-am
făcut timp să am grijă de câinele meu și
petrec mai mult timp cu familia și prietenii
mei. Am sunat-o pe sora mea și pe nepoata
mea în Franța în fiecare săptămână prin
videoclip, pe prietenii mei i-am sunat în
fiecare zi pentru a spune orice.

În timpul carantinei, am descoperit
activități noi. Am început să gătesc o
mulțime de prăjituri pentru familia
mea și feluri de mâncare noi. Am
descoperit că știu să desenez, așa
căam început să proiectez haine pe
care mi le imaginez, desenez idei de
la mai multe spectacole de modă de
marcă precum Balmain sau Dior. 



În fiecare anotimp, am un alt hobby.

Primăvara,

hobby-ul meu este grădinăritul. Vara,

prefer să înot în piscină. Toamna,

merg
la o plimbare cu bicicleta în pădure. Și
iarna, fac bulgări de zăpadă, bătălii.
Dar este un hobby pe care pot să îl fac
in toate anotimpurile : mă bat cu
fratele meu mai mic, îmi ia mult timp
să fac strategii. Dar rămân prieten cu
el !

16

N A T H A N  C L A U X
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F É L I C I T É
F U S I E R

badminton pentru că sunt sporturi
colective și cu Corona nu am voie... Aș
putea face artă, dar nu am întotdeauna
timp. Anul acesta, fără sport, fără artă,

fără prieteni, există doar școală fără
recreații, fără cantină....

Hobby-urile mele în viață sunt artele:

dansul, pictura, cântatul, desenul... 
De asemenea, îmi place foarte mult
sportul: fotbalul sau badmitonul. 
În acest moment nu pot face fotbal
sau 



Ador animalele și să le
îngrijesc, de aceea aș
vrea foarte mult să fie
profesia mea, adică
veterinar în România,

pentru că există o
mulțime de animale
fără stăpân. Dar pentru
moment îmi place să
am grijă de pisicile
mele și să fac stagii ca
să învăț și să mă educ. 

Am și alt hobby : îmi
place muzica de
ascultat și de
împărtășit cu fratele
meu. Uneori merg în
camera lui și discutăm
noutățile pe care le-

am descdescoperit și
ne spunem părerile
dacă ne place sau nu,

și le adăugăm la o listă
de redare.

De asemenea, îmi place sportul
ca hobby. Îmi place cu frații mei
să merg în grădină sau pe stradă
și alergăm, ucăm fotbal sau
facem flotări, abs ... și alte
sporturi ca tenisul și fotbalul, dar
acum nu putem.

18

L O L A
G A T E
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L O Y D  H E G A R T Y

L. Joc tenis
și în Franța, cu
prietenii din Franța,

dar nu am un orar fix.

Îmi mai place
și să joc jocuri video.

Joc cu prietenii și mai
vorbim in timpul
jocului. Jucăm
seara, când am
terminat de făcut
temele, dar eu îl
consideresc un hobby
care
face să treacă timpul.
Îmi place pentru că
mă distrez cu
prietenii, după o zi
lungă și obositoare.

Am și alte hobby-uri, ca
navigația, pe o barcă
care se numeste
catamaran. Fac navigație
o săptămână în vacanța
de vară împreună cu un
grup de persoane, la un
club nautic.  Aceste
hobby-uri sunt
hobbyurile mele. Le
practic pentru când nu
am nimic de făcut sau
sunt plictisit și mă ajută,

îmi dau un sentiment
pozitiv. În pandemie, nu
le pot practica pe toate,

din păcate.

Am multe hobbyuri și le practic în
diferite momente ale anului, ale zilei.
Hobby-ul care îmi place mai mult
decât celelalte este skimboard. Este
un sport pentru care e nevoie de un
materiel special: o placă de lemn, de
6-9 milimetri de grosime. Placa
trebuie aruncată pe apă, sar pe ea și
fac alunecări. Pot să practic acest
sport doar vara, pentru că se face la
mare. Mie îmi place să fac skimboard
cu prietenii mei din Franța.Am un și
alt hobby, tot un sport : tenisul. Joc
tennis, în parc, cu Noa, un prieten
care este vecin cu mine, și jucăm în
fiecare zi de marți, de la 18h00 la
19h00.



Am mai multe hobby-uri,
dar prefer să vorbesc
despre jocuri video. Jocul
video este un mare hobby,

joc tot timpul! Îmi place să
mă distrez mult cu
prietenii mei, râd în mare
parte. Joc multe jocuri pe
o platformă diferită. De
exemplu, joc Animal
crossing, Dead by delight
și Minecraft pe switch. Pe
PC, joc Genshin imapct și
Yandere simulator și pe
telefon, joc Reblox. Îmi
place în Reblox escape, de
asemenea, un joc care se
numește Piggy.

Este super! Eu cu
prietena mea avem
o mulțime de
amintiri. În acest
moment, mă joc în
special Genshin
Impact. E prea
bine, nu mă mai
pot opri!  Am
descoperit jocuri
video și datorită
youtube. Mai exact,
datorită
unei youtubeuse.

Ea a făcut jocuri de
groază.

RELATIONS / 32

V A L E N T I N E
L E A U T E

Mie îmi plac mult pentru că nu
sunt foarte sensibilă la asta,

pentru că mă obișnuiesc, nu
vorbesc despre fobia mea,

acești diferiți șerpi. Chiar nu
sunt treaba mei. Ei bine, cred
că am spus totul! An Nou 2021
fericit! În sfârșit, voi putea să-mi
iau rămas bun de la covid. Așa
că, iată, la revedere :)

20
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A N N A
M O R E L

Îmi place și să citesc pentru că, atunci
când citesc, mă simt într-o altă lume.

Citesc de când știu să citesc și când
sunt singură sau tristă, citesc și îmi uit
problemele.Îmi place si să stau cu
prietenele mele, și cu pisicul meu
pentru că atunci când sunt cu prietenii
mei, simt că pot să fac ce vreau și nu
mă vor judeca. Când sunt cu pisicul
meu, sunt tot timpul fericită, nu știu de
ce, este doar pentru că sunt cu el.

Îmi place să citesc, să văd filme și
să cumpăr obiecte Harry Potter.
Am descoperit cartea și filmul
Harry Potter datorită surorii mele
cea mare, când eram în CM1. Mă
ajută când sunt tristă și nu pot
vorbi cu nimeni: îl citesc încă o
dată, sau îl văd încă o dată și mă
consolează. Nu pot explica de ce
îmi place atât de mult.



CĂRȚI ȘI FILME
ÎN CARANTINĂ
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În timpul pandemiei, nu
am citit multe cărți, dar
am urmărit o mulțime de
filme!

Primul film pe care l-am
văzut se numește ‘’Cea
mai rea vrăjitoare’’. Este
vorba despre o fetiță pe
nume Mildred, care duce
o viață normală până când
într-o zi Maud Spellbody
își zdrobește mătura pe
balconul ei și după Maud
o prezintă apoi pe Mildred
la Academia lui Cackle, o
școală pentru vrăjitoare
tinere pe vârful unui
munte. Sunt 4 sezoane și
am văzut-o cu familia
mea. 

ff

Am mai văzut filmul
‘’Bridgerton’’ și ‘’The
Spy Next Door’’, care
a fost atât de
amuzant, dar le-am
văzut în engleză.
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N A J L A
A W A I D A

Și acum citesc o carte în
franceză numită ‘’Les
miserables’’ care vorbește
despre un bărbat care a
fost în închisoare timp de
19 ani și apoi este liber și
toată lumea îl consideră
un om periculos. Nu am
terminat încă, dar abia
aștept să văd ce se
întâmplă în continuare!

Aceste filme și cărți m-au
ajutat să nu stau prea
mult pe telefon, să petrec
mai mult timp cu familia
și să nu pierd timpul.



În ce privește filmele, alegerea a fost mai mult
interesantă, cred. Ne-am plictisit atât de mult
încât am creat chiar și un cont Netflix. M-am
uitat la „Conacul” pe care îl începusem deja cu
două prietene (care se vor recunoaște sigur!)
pentru că mi-a fost frică și nu am vrut să
continui. M-am uitat și la „Megalodon”, un film
a cărui acțiune are loc pe fundul mării cu un
rechin de 25 de metri despre care se spune că
este o specie dispărută încă din preistorie. Mă
uit și la multe alte filme, dar toată lista ar fi
mult prea lungă.

Aceste cărți si filme mi-au adus multă
distracție în acest perioadă grea când am fost
foarte plictisită și supărată pentru că nu mi-am
putut vedea prietenii, colegii, pe nimeni...
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R A C H E L
B E R G E O N  

La începutul primei perioade a
pandemiei, profesorul nostru de
franceză ne-a rugat sa citim o carte
despre știri. Profesorul nostru de
engleza ne-a sfătuit sa citim cărți (în
engleză, bineînțeles). Părinții mei m-

au făcut să citesc și cărți precum
„Împărăția focului” sau alte cărți pe
care nu am vrut sa le citesc deloc.

Ciuadat, dar în timpul acestei a doua
perioade, nimeni, până acum, nu mi-
a cerut să citesc ceva...



În timpul carantinei, am citit
mai multe cărți. Profesorul
de franceză ne-a obligat să
citim Les Fourberies de
Scapin de Molière. Altfel, am
citit biografia lui Michelle
Obama, Devenir, cartea lui
Léna Situations, Toujours
Plus, Ordonat: scânteia
fericirii de Marie Kondo și
Miracle Morning de Hal
Elrod. Cărțile sale se bazează
pe dezvoltarea personală ;

m-au ajutat foarte mult !
În ce privește filmele, m-am
uitat la The theory of
everything despre povestea
lui Stephen Hawking,

Homecoming, un
documentar de Beyonce
despre turneul său la
Coachella (un festival de
muzică), Les étoiles
vagabondes de Nekfeu, după
povestea albumului său și
Lucy, 

un film de Luc Besson
despre puterile creierului.
Am văzut o mulțime de
seriale, precum La casa
de pappel care
povestește despre jaful
Băncii Spaniei ; The good
place, despre vieții
oamenilor după moarte ;

Lupin, care spune
povestea unui băiat care
a furat un colier foarte
prețios de o valoare
inestimabilă sau Outer
Banks. Cărțile, filmele și
serialele mi-au fost
alături ca niște prieteni.
Am avut foarte mult timp
în această perioadă, ca
toată lumea, așa că m-

am distrat cu ei.
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N A T H A N
C L A U X

Am văzut și un serial care se numește
“Brooklyn nine nine”. Este un serial despre
poliția din Brooklyn. Mi-a plăcut mult “Brooklyn
nine nine” pentru că este amuzant și este o
poveste completă. Si am mai văzut toate
episoadele din “Misiune imposibilă”. Mi-a
plăcut acest film pentru că este un film de
acțiune foarte bine realizat. 
Cărțile și filmele m-au ajutat săpetrec
momente plăcute în pandemie și, în plus, am
învățat multe lucruri.

În pandemie, am citit o carte pentru
școală, care este “Les Misérables”. Este
o carte despre Franța secolului al XIX-

lea, iar personajele sunt oameni foarte
săraci. Mi-a plăcut această carte
pentru că te face curios și este un pic
tristă dar există părți cu momente de
fericire. Acum citesc o carte care se
numește “Cherub”. Este o carte despre
un băiat care se numește James, el
este un copil care face misiuni de
spionaj cu Cherub, care este un o
companie secretă a Regatului-Unit.
Îmi place să citesc Cherub pentru că
este un univers care mă atrage.



Cărți și filme în pandemie ?

Chiar acum, în această
perioadă, citesc cărți și
vizionez filme de groază.

Dar prima carte pe care am
citit-o anul acesta, în
pandemie, se numește
Somnul morții. Este despre o
persoană care doarme și se
trezește din cauza
zgomotului din casa ei. Apoi,
ea decide să meargă să vadă
ce se întâmplă. În holul casei,
este o gaură imensă și cade
înăuntru. Din acel moment, i
se întâmplă o mulțime de
evenimente.

Am văzut și Annabell cu o
prietenă. Un sfat : pentru a fi
cu adevărat de groază,

trebuia să aprinzi o lumină
roșie.

Al doilea sfat: cred
că ar trebui să citiți,
deoarece cu
ajutorul cărților vă
puteți dezvolta
imaginația: atunci
când citiți, vă
puteți imagina
locuri și oameni. În
plus, vă ajută
pentru a adormi!
Mi se pare greu de
citit, așa că ascult
cărți audio, care
sunt o soluție bună,

recomand!
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F É L I C I T É
F U S I E R  



În ce privește filmele,

mă uit la filme de
groază de multe ori cu
prietenii. Mai exact, mă
uit la: Shining,

Conjuring 1 și 2, Chuky,

Annabelle 1 și 2,                                       

None, ça 1 și 2,

Orfelinato, Esther. Sunt
doar filme de groază.

De obicei, este vorba
despre o păpușă
paranormală care
prinde viață și bântuie
familiile, despre fete
care sunt adoptate și
distrug familiile sau
cercetători care merg în
locuri bântuite și care
sunt pozate. 

Când mă uit la film cu
prietenii mei, ne place
să ronțăim bomboane
și prăjituri, să stingem
luminile și să punem
lumini roșii ca să ne
sperie.

Este bine să citim,

deoarece învățăm
vocabular nou și ne
poate ajuta să scriem
mai frumos și, de
asemenea, să ne
reducem greșelile de
ortografie. Iar filmele
ne pot consolida
cultura generală. Pe
mine m-a ajutat în
pandemie. 

În primele luni de pandemie, am
citit o carte pe care profesorul ne-a
forțat să o citim, „Les Misérables”. A
fost o carte plictisitoare pentru
mine…Profesorul ne-a dat și să citim
nuvele fantastice de Théophile
Gautier. Am început și două cărți pe
care încă nu le-am terminat :

„Hotelul des suicides” și
„Strălucitoare”. Îmi place foarte mult
să le citesc pentru că sunt cărți de
groază. Cele două cărți sunt despre o
persoană care o ia razna și care fie se
va sinucide, fie va încerca să-și
omoare întreaga familie. De
asemenea, am citit Harry Potter,
volumele 4, 5, 6, 7. Pe 4 și 5 le-am citit
cu fratele meu. Eu citeam o parte și
fratele meu citea cealaltă parte
pentru că amândoi iubim povestea. 
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În timpul acestei pandemii,
am citit cărți si am văzut
multe filme. Sunt câteva
cărți pe care am fost obligat
să le citesc. Dar sunt și câteva
pe care le-am citit de
plăcere. O sa le listez în
ordine cronologică. Prima
carte pe care am citit-o cu
școala și colegii mei este : «

L’Île au trésor ». Am citit în
5eme și este despre un copil
care se întâlnește cu un pirat
și acest pirat îi dă o carte
care conducea la o comoară.

Dar un alt pirat vrea această
comoară și trebuie să o
găsească înainte acestui
pirat. Apoi, am citit « Le
scarabé d’or », care este
despre un copil care găsește
un scarabeu de aur pe o
plajă. 

Și această carte conduce la o
comoară, un pic similar cu
povestea « L’Île au trésor ».

Acestea au fost toate cărțile pe
care le-am citit în 5eme, dar am
văzut mult mai multe filme! Am
vazut serialul american “Friends”
și serialul american “Fresh Prince
of Bel-air”. Asta doar în 5eme. 

În 4eme, am citit « Les
Misérables » , care spune
povestea unui om care
iese din închisoareși ajută
o mamă cu fetița ei. Am
citit și Nouvelles
Fantastiques de Thoephile
Gautier. Cartea cuprinde
sunt multe nuvele dar dar
povestea mea preferată
este « Le pied de momie ». 

L O Y D
H E G A R T Y

Este despre un om
care cumpără un
picior de mumie și
mumia vine să ia
piciorul. Merge cu
omul la o piramidă, iar
omul se trezește. Este
complicat de explicat,
dar astea sunt cărțile
pe care le-am citit în
4eme. Am văzut și
câteva filme : mi-a
plăcut să-i văd pe cei
mai faimoși actori
James Bond.

Aceste filme și cărți
sunt foarte cunoscute,

fac parte cultura
generală, și m-au
ajutat să trec prin
perioada grea a
pandemiei, care a fost
foarte lungă și
obositoare.
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V A L E N T I N E
L E A U T E

Îmi petrec mai mult
timpul jucând Xd. Poate
că mai trebuie să vorbesc
despre Anne, cu un E.

Acest serial m-a marcat: a
fost foarte bun! Păcat că
nu vor continua serialul,
pentru că aș fi vrut cu
adevărat. De asemenea,

mă uit la Hunger game:

acest film este
traumtiserul meu. Cred în
special moartea la sfârșit...
Una peste alta. Nu prea
pot să spun multe despre
acest subiect, pentru că
nu sunt un mare fan al
cărților sau anime-ului
Netflix. 

Cred că am spus
totul aici. 
Una peste alta,

filmele și cărțile
astea m-au ajutat
ca timpul să
treacă mai
repede pentru că
m-am plictisit în
timpul
pandemiei. 

În timpul pandemiei, am citit Strom.

Vorbește despre o asociație secretă
care este acolo pentru a salva
oamenii de fenomenele
supranaturale. Când am citit Strom,

am crezut că eram în poveste. După
aceea, am citit manga și acesta ar fi
aproape totul. 
În ceea ce privește filmele: este
standard, mă uit la Shera, Saiki k,

Maid in Sama, Exorcice și multe
altele. Mărturisesc că nu m-am uitat
la filme cu acest scop, nu prea mult. 



 În primele luni, am citit trei
saga : Harry Potter, scrisă de
J.K.Rowling, care este o
poveste despre un băiat care
descoperă că este un vrăjitor.
  Hunger Games, care spune
povestea unei fete într-un
viitor în care districtele
trebuie să trimită doi copii în
capitală pentru a se ucide
reciproc până când rămâne
un singur supraviețuitor.  Și
am citit și „Les filles au
chocolat”,  o saga scrisă de
Cathy Cassidy.

 Am citit și o carte pe care
profesorul de franceză ne-a
forțat să o citim, „Les
Misérables”, care mi-a plăcut
foarte mult! Am mai citit o
carte pe care vecinul meu
care a plecat în Canada mi-a
împrumutat-o, „Le premier
chien”. 

Este o poveste
despre un băiat care
a fost aruncat din
vârful unei stânci de
dușmanii tatălui său.

Tânărul băiat scapă
înotând. Este scrisă
de Jean-Luc Déjean
si este foarte
frumoasă.

Recomand! În ce
priveste filmele, mă
uit la filme făcute
după cărți și filme la
care mă uit cu
familia mea sau
singură. Am văzut
Harry Potter 4,5,6,7
prima parte și 7 a
doua parte.

 „Hunger Games” 1,2,3 prima parte și 3 a doua
parte; „Anne with an E” care este un serial despre
o fată care este adoptată și care încearcă să se
adapteze; un serial thailandez, „2Gether”; și „Pride
and Prejudice”, o poveste din zona rurală engleză
la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Am văzut „Anne
with an E” și „Pride and Prejudice” cu familia
mea. Filmele și serialele pe care le-am văzut
singură sunt doar povești simple, de acțiune.

Așa că Harry Potter și Hunger Games mi-au adus
imaginație și această imaginație mi-a dat curaj
în timpul pandemiei, pentru că m-a făcut să uit
de problemele mele cauzate de această criză
mondială. 

A N N A
M O R E L
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