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Cine este jucător profesionist de fotbal?



Megan Repinoe
Megan REPINOE este o 
jucătoare americană 
de fotbal. Ea este 
căpitanul echipei de 

fotbal a SUA. A 
câștigat de câteva 
ori cupa mondială.

M POKORA este un 
cântăreț 
francez.

https://youtu.be/Et85KZL7wXI

https://youtu.be/Et85KZL7wXI


Cine este supermodel?



     ALEK WEEK
Alek Week este supermodel din Sudan. În 
cel de-al doilea război civil din Sudan, 

ea a fugit din țara ei împreună cu 
familia și s-au mutat la Londra. Ea a 
câștigat premiul MTV Model la vârsta de 
20 de ani. A lucrat pentru mai multe 

branduri internaționale ca și Victoria’s 
Secret, Moschino, Ralph Lauren, etc

BLAIR EADIE este 
blogger.



Cine este primarul Londrei din anul 2016 ?



Sadiq Aman Khan 

Sadiq Khan este 
primarul Londrei din 
anul 2016. Londa este 
un oraș cu foarte multe 
culturi. El a crescut 
într-o familie modestă 
în Pakistan și este 

primul primar musulman 
din Londra sau altă 
capitală din Europa.

Eddie McGuire este 
președintele unui 
club de fotbal.



Care dintre persoanele de mai sus este un activist pe mediu?



     GRETA THUNBERG
Este o fetiță din Suedia, care 

atrage atenția asupra schimbărilor 
climatice. Ea s-a născut în 2003 

și este un simbol al luptei 
tinerilor împotriva schimbărilor 

climatice.

CHRISTINE 
LAGARDE este 
președinta 

Băncii Central 
Europene.



Cine a câștigat premiul Nobel pentru Pace?



 WANGARI MAATHAI
A fost prima femeie din Africa care 
a câștigat Premiul Nobel pentru 
Pace. În anul 2004 ea a primit 

acest premiu pentru contribuția ei 
la susținerea democrației și a 

păcii. A fost de asemenea aleasă ca 
membru a Parlamentului Kenyan.

ISABEL ALLENDE 
este o 

scriitoare din 
Chile.



Cine este dansator profesionist?



 Benjamin millepied
Benjamin Millepied este un dansator 
și coregraf francez, care a locuit 
o perioadă în SUA când a lucrat 
pentru Baletul din New York. A 
jucat de asemenea în filmul “Black 
Swan”. A fost de asemenea 
directorul Operei din Paris.

SANDRINE 
KIMBERLAIN este 

actriță.



Cine este un violonist celebru?



Este un violonist de 
origine libaneză, cu 
naționalitate spaniolă. 
În ciuda războiului 
civil din țara sa a avut 
primul concert la 12 
ani. De atunci a 
câștigat o mulțime de 
concursuri 
internaționale și a 
cântat în cele mai 
renumite locuri din 
lume. 

ARA MALIKIAN

GRANT ACHATZ 
este un bucătar 
șef american.



Cine a fost pictor?



 Salvador dali
Este un pictor 

suprarealist din Spania. 
Cea mai cunoscută operă 

a lui de artă este 
“Persistența Memoriei. 
S-a născut în  1904 și a 
murit în 1989. DALI a 
fost recunoscut pentru 
comportamentului lui 

excentric.ION LUCA 
CARAGIALE a fost 

un scriitor 
român.



Cine a cântat pentru alții?



Barbu Lăutaru
A fost un cântăreț și cobzar 
român de origine rromă, care 
s-a bucurat de o faimă 
devenită legendară, urmaș al 
unei vechi familii de lăutari.

Baiazid I a fost 
sultan al 

Imperiului Otoman. 


