
     În numai un an, faţa Grupului Şcolar Industrial Suplacu de Barcău s-a schimbat 
radical: după darea în folosinţă cu succes a Centrului de Documentare şi Informare, 
un nou teren de sport, un laborator de gastronomie, un cabinet tehnic şi un atelier de 
instruire practică dotat cu noi utilaje aşteaptă să fie ,,invadate” de către elevi. 

Teren de sport  
cu nocturnă 

     În această primăvară şcoala noas-
tră va dispune de un teren de sport cu 
gazon artificial, cu o suprafaţă de 43 
pe 22 de metri, adecvată practicării 
jocului de fotbal cât şi tenisului de 
câmp.Terenul va fi dotat şi cu  insta-
laţie de nocturnă. Valoarea lucrărilor 
se ridică la 230.000 de lei noi. Alătu-
rat terenului, se construieşte un garaj 
pentru microbusul recent achiziţionat 
de şcoală. La mansardă vor fi două 
vestiare dotate cu duşuri şi instalaţii 
sanitare, care vor deservi doar terenul 
de sport. 

     Noi utilaje în exploatare 
     Atelierul şcolar în care se efectuează instruirea prac-
tică a elevilor de la Şcoala de arte şi meserii  a fost dotat 
cu utilaje noi : un strung, două dispozitive de găurit, un 
aparat de tăiat şi un strung de lemn. În acelaşi timp a 
fost creat un cabinet tehnic pentru ca orele de speciali-
tate să se poată desfăşura în condiţii optime. 
      

Bucătărie proprie 
     Ideile privind alimentaţia sănătoasă vor putea fi puse 

în practică şi în şcoala noas-
tră, în noul laborator de gas-
tronomie, care este deja 
funcţional. El cuprinde mo-
bilier de bucătărie, aragaz şi 
mese, unde copiii, sub su-
pravegherea profesorului de 
educaţie tehnologică vor 
putea să înveţe să prepare 
alimente sănătoase pentru 
organism. Laboratorul de 
gastronomie va putea fi fo-

losit şi pentru efectuarea unor activităţi practice la orele 
de dirigenţie ori chiar la un cerc de gastronomie. El este 
situat în corpul A de clădire, la parter, lângă laboratorul 
de biologie. 

Noua faţă a şcolii noastre 
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      Olimpiadele şcolare s-au soldat cu rezultate bune 
pentru şcoala noastră.  

     E levul Zetocha 
Ianko, din clasa a XII-a 
a luat premiul I la 
Olimpiada interdiscipli-
nară în domeniul tehnic 
şi s-a calificat la faza 
naţională. Olimpiada la 
care a participat nu i s-a 
părut grea, ea constând 
într- un fel de evaluare 
a cunoştinţelor accumu-
late în decursul anilor 
de liceu la diferite ma-
terii de specialiate. 
 

     Zetocha Ianko spune că a fost surprins de aflarea 
rezultatului. 

     Nu la fel 
de surprins 
a fost şi 
Chira Tu-
dor, din cla-
sa a VII-a 
B, premiat 
cu menţiune 
la Olimpia-
da judeţeană 
de limba şi 
l i t e r a t u r a 

română.  
       Pasionat de lectură, subiectele i s-au părut uşoare 
şi nu a rămas prea mult în faţa foii pentru a le rezolva.  
    Felicitări ambilor olimpici, cît şi domnilor profe-
sori care i-au pregătit : domnul inginer Marian Nistor 
şi doamna profesoară de limba română, Adriana Po-
poi. 
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Olimpicii noştri 

     În fiecare an, formaţia participă la numeroase spectacole folclorice, 
care au loc atît în ţară cât şi în străinătate. Până acum, ea a fost prezentă 
la festivalurile internaţionale din Dedva, în Slovacia şi din Nitra, în Ser-
bia, precum şi la spectacole desfăşurate la Herculane, Bucureşti, Timi-
şoara, Nădlac ori, mai aproape, la Borumlaca, Derna, Suplacu de Bar-
cău, Oradea, etc.  
     Tot ceea ce îi uneşte pe participanţi este iubirea pentru folclor şi tra-
diţiile slovace care, astfel, au găsit calea de a nu cădea în uitare. 

     Satul Valea Cerului se mândreşte cu o forma-
ţie folclorică celebră în comunitatea slovacă : 
Cerovina.  
     În judeţul Bihor trăiesc peste 8.600 de slovaci. 
În anul 2004, Valea Cerului a sărbătorit 150 de 
ani de la venirea slovacilor pe aceste meleaguri. 
În prezent, 97% din locuitori sunt slovaci. În tre-
cut, ţinutul a fost acoperit cu păduri de ceri, de 
unde şi numele localităţii – Valea Cerului – pre-
cum şi al ansamblului folcloric – Cerovina. 
     Membrii formaţiei sunt tineri cu vârste 
cuprinse între 13 şi 22 de ani.Mulţi dintre ei sunt 
elevi la GRI Suplacu de Barcău : Fatura Maria-
Monica, Zethoca Alina, Tirala Iozef (cl.a VI-a) ; 
Fatura Cristina, Konarik Ianka, Konarik Zdenko, 
Konaric Iosif, Tirala Raul, Zetocha Anamaria, 
Zetocha Anca, Zetocha Pavel, Papai Andrea (cl. 
a VII-a) ; Iurcsik Roman, Hosko Ianka, Tirala 
Cristian, Lazăr Alin, Lazăr Alina, Strapek Maria 
(cl. a VIII-a) ; Iurcsik Maroş, Tirala Ioan (cl. a 
IX-a) şi Deak Monica (cl. a X-a). 
     Cerovina activează sub egida Uniunii Demo-
cratice a Slovacilor şi Cehilor din România. In-
structorul acestei formaţii este învăţătoarea Anca 
Turony.  
     Repertoriul formaţiei este compus din cântece 
şi dansuri slovace din Bihor. Acompaniamentul 
muzical e asigurat de Ansamblul popular din 
Oradea.  

Tot ce ne uneşte este iubirea pentru folclor şi pentru tradiţii 
                                                            înv. Turony Anca 
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     Ora de dirigenție din preajma zilei de 8 martie, s-a desfășurat la clasa a 
VII-a B, sub semnul dragostei.S-a vorbit despre iubire, despre sărbătoarea 
universală a Sfântului Valentin, dar și despre cea națională, Dragobetele, 
s-au istorisit poveștile unor cupluri celebre, Romeo și Julieta, Tristan și 
Isolda. 
     La finalul orei, băieții au fost rugați să scrie cum văd ei fetele din ziua 
de azi, iar fetele să-i portretizeze pe băieți. Cei mai mulți băieți cred că fe-
tele sunt ,,fițoase” (în accepția lor, asta însemnând ,,cu nasul pe sus``) și 
le cer să se uite după băieți de vârsta lor. În schimb, fetele doresc ca 
băieții să dea dovadă de respect față de ele, să le vorbească frumos și să 
nu fie ,,cocoși”, adică să nu le trateze cu superioritate.  
     Dacă băieții se îndreaptă mai mult spre detaliile fizice pe care doresc să 
le găsească la fete, acestea creionează mai mult caracterul băieților. Cu 
alte cuvinte, băieții pun accent pe exteriorul unei persoane, iar fetele pe 
interior. 

Decalogul sărutărilor 
sau 

efectele benefice ale sărutu-
lui, constatate de oamenii de 

ştiinţă 
 
 
 
 
 

Tensiunea arterială crește pâ-
nă la 18, bătăile inimii aproape că 
se dublează, iar circulația periferi-
că și metabolismul sunt accelera-
te. 
Cine sărută în mod regulat, își 
prelungește viața cu 5 ani, ba  
chiar își îmbunătățește calitatea 
vieții, având în vedere că sărutul 
reduce nivelul cortizonului, hor-
mon care e răspunzător pentru 
stările de depresie și frustrare. 
Într-un sărut pasional sunt 
consumate aproximativ 20 de ca-
lorii pe minut, așa că…aviz ama-
toarelor de rețete pentru slăbit. 
Sărutul activează nu mai puțin 
de 38 de mușchi ai feței, asigu-
rând o gimnastică facială benefică 
pentru aspectul general al tenului 
În decurs de 70 de ani, oame-
nii sărută de circa 100.000 de ori. 
Cine urcă la volan sub efectul 
sărutului, conduce mai puțin agre-
siv, drept urmare este mai puțin 
expus riscului de a face accidente. 
Un sărut durează în medie cir-
ca 12 secunde, în prezent fiind 
mult mai lung, comparativ cu anii 
80, când media era de 5,5 secun-
de. 
Majoritatea oamenilor își încli-
nă capul spre dreapta când săru-
tă. 
92% din femei sărută cu ochii 
închiși, în vreme ce majoritatea 
bărbaților preferă să o facă 
privindu-și partenera. 

Doar 20% din 
bărbați sărută cu 
plăcere buze da-
te cu ruj, iar în 
unele țări euro-
pene acest pro-

cent este chiar mai mic. 

Ce cred fetele despre băieții 
și cum și i-ar dori 

 
*Băieții sunt cumse-
cade, buni,  politicoși, 
prietenoși. Ce ar tre-
bui să schimbe la ei, 
ar fi să nu își bată joc 
de noi, să nu se pros-

tească, să nu fie cocoși, să nu se 
arate superiori. 
*Sunt prea violenți, uneori le înju-
ră pe fete, le mint.Câteodată să 
fie mai respectuoși și să nu le 
mintă. 
*Să se comporte și să vorbească 
frumos, să nu jignească fetele. 
*Să nu mintă fetele, să nu le 
înșele, să-și ia fete după mărimea 
lor. 
*Să-și schimbe comportamentul, 
să fie mai apropiați de noi. 
*Nu sunt respectuoși, își bat joc 
de noi, se cred superiori. 

 
*Aș vrea ca el 
să fie frumos, 
nealcoolic, ne-
fumător, bun, 
cu părul brunet 
și ochii albaștri. 

Ce cred băieții despre fete 
și cum ar vrea ei să fie ele 

 
* Sun t  p r ea 
fițoase sau cu 
nasul pe sus și 
ar trebui să fie 
mai prietenoase 
uneori. 

O floare pentru tine… 
 
*Să fie mai slăbuțe și să vină 
aranjate la școală 
*Să fie îmbrăcate frumos, să 
învețe bine. Aș vrea să le 
schimb partea vestimentară și 
să nu fie urâte. 
*Să fie frumoase, stilate, cu vo-
cabular frumos, să nu fie retra-
se. 
*Să nu fie așa fițoase și să se 
uite la băieții de vârsta lor, nu 
la aceia mai mari. 
*Să fie frumoase, să aibă silue-

tă, să fie 
bine îmbră-
cate, să ne 
respecte şi 
să ne arate 
sentimen-
tele lor. 

Fiţoasele şi cocoşii sau ce cred fetele şi băieţii unii despre alţii 
                                                               prof. Laura Razi 
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    Centrul de documentare şi Informare al 
GRI Suplac a devenit un loc convivial un-
de, profesori şi elevi deopotrivă, se întâl-
nesc cu plăcere, pentru a se instrui şi a-şi 
petrece timpul în mod plăcut. Centrul a 
devenit gazda a numeroase activităţi desfă-
şurate de elevi cu diverse ocazii. 

    Pentru a vedea dacă acest loc îşi do-
vedeşte eficienţa, am chestionat elevii 
care vizitează CDI-ul. 

 Cel mai frumos loc din şcoală. 
E linişte şi ai timp să înveţi. 
Este necesar. 
Un spaţiu util. 
De când există CDI, nu mai primesc note rele. 
Este foarte bun pentru cei cu poftă de carte. 
Te poţi documenta şi informa. 
Satisface nevoia de a citi, de a te informa, nu numai a elevilor, ci şi 
a profesorilor. 

Ce activităţi doresc elevii să desfăşoare în CDI 
cât mai multe concursuri, cercuri la diferite materii, expoziţii 
activităţi de iniţiere în accesul şi navigarea pe Internet, în redactarea 
unor referate 
vizionarea de filme documentare 
îndrumarea elevilor care calcă pentru prima oară la CDI, oferită de 
către cei ,,iniţiaţi” deja în tainele locului 

CEC-ul de la CDI 
    Nu e vorba de o modalitate de plată, ci de comitetul elevilor cola-
boratori care dau o mână de ajutor la buna desfăşurare a activităţii din 
CDI şi care sunt responsabili de reactualizarea panoului ce cuprinde 
informaţii din diverse domenii ori din viaţa şcolară. Cei cinci elevi 
sunt: Puşcaş Andrea, din cl. a VII-a A, Druţă Vlad şi Chira Tudor, din 
cl. a VII-a B şi Borz Ligia şi Erdei Nandor, din cl. a X-a. 

Ziua mondială a francofoniei şi  
Ziua europeană a primăverii 

sărbătorite prin  
cântec şi poezie 

 
     A devenit o tradiţie ca 20 martie, 
Ziua mondială a francofoniei, precum şi 
Ziua europeană a primăverii, 17 martie, 
să fie marcate de elevii şcolii noastre, de 
regulă prin concursuri scrise la limbile 
franceză şi engleză.  
     Anul acesta concursurile au fost înlo-
cuite de un spectacol de cântece şi poe-
zii, care a implicat un mare număr de 
elevii. Clasele a IV-a A şi B, V-a A şi B, 
a VI-a A şi B, a VII-a A şi B s-au între-
cut în a pregătit mici momente artistice 
care au antrenat şi auditoriul. Elevii 
Puşcaş Iulia, Durnea Cristian şi Durnea 
Mădălina,din clasa a X-a au completat 
spectacolul cu un moment dramatic, in-
terpretând o scenă din piesa ,,Cântăreaţa 
cheală”, de Eugen Ionescu.  
     Profesoarele care i-au pregătit pe mi-
cii artişti au fost Polaşec Florina, 

Crăciun Delia, Razi Laura şi Puşcaş Sonia. 
    Spectacolul s-a desfăşurat în sala festivă a Centrului de Documen-
tare şi Informare. În hol, a putut fi admirată o expoziţie cu lucrări ale 
copiilor efectuate la orele de limbi străine. 

Page 4 Frecvenţa Gri 

CDI-ul merge bine                  
                                                                                              prof. Brînduşa Chira 

 

Elevii din a VII-A şi B, aşteptând să se producă în limba lui Shaskespeare 
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    Un studiu realizat de agenţia de 
presă Reuters în Polonia, Cehia şi 
Ungaria, printre tinerii născuţi du-
pă 1989 şi care vor ajunge la ma-
jorat în acest an, a relevat că aceş-
tia sunt caracterizaţi de sentimente 
de insecuritate, nemulţumiţi de 
viaţa pe care o duc şi rupţi de soci-
etatea construită de părinţii lor. 
Mulţi dintre ei nu au repere pre-
cum cetăţenia, patriotismul sau 
loialitatea faţă de societate, dar le 
e caracteristică aversiunea faţă de 
lumea în care trăiesc. 
     Tinerii din România născuţi 
în anul Revoluţiei se încadrează în 
şabloanele descrise de studiul 
amintit: stresaţi, individualişti, in-

diferenţi faţă de politică şi societate.  
     Sociologul Marius Pieleanu 
spune că pe tinerii născuţi după 1989 
îi interesează cum să câştige mai 
mulţi bani, cum să trăiască mai bine şi 
cum să-şi clădească o carieră construi-
tă pe competenţe şi nu pe criterii poli-
tice. 
     Adolescenţii din şcoală noastră 
au şi ei nemulţumirile lor şi nu se simt 
în largul lor, mai ales la şcoală, pe ca-
re aleg să o frecventeze sporadic, du-
pă cum atestă şi absenţele din catalog.                       
     Un chestionar completat la o oră 
de limba franceză la clasa a XII-a, a 
scos în evidenţă lucrurile care nu le 
plac. Cele mai multe se referă la şcoa-
lă.   Ce nu le place?   

      Să se scoale dimineaţa, pentru 
a veni la cursuri, să respecte toate 
regulile impuse de regulamentul 
şcolar, să-şi facă temele, să citeas-
că o carte, să fie prezenţi la toate 
orele de curs.  
   Ei mai detestă ca alţii să le dea 
ordine, să facă ceea ce nu le place 
şi  să respecte conduita impusă de 
părinţi. Totodată, resping răutate şi 
invidia. 

Profesorii  
sub lupa elevilor 

       Prof. Delia Crăciun 
      

     În cadrul orei de engleză la clasa a 
IX-a, am ajuns la o temă la care elevii 
au manifestat un interes evident. Su-
biectul se referea la regulile din școli, 
la ceea ce ar trebui să facă și să nu 
facă în timpul orelor,  elevii, respectiv 
profesorii.  
     Partea cea mai discutată a fost 
cea referitoare la conduita profesori-
lor, iar discuțiile s-au soldat cu urmă-
toarele concluzii:profesorii ar trebui 
să-i ducă pe elevi la concursuri și 

olimpiade, să fie mai răbdători 
cu elevii care au un ritm mai 
lent la învățătură , dar și mai 
răbdători în general. Lucrul cel mai 
important, pe care elevii au ținut 
să-l sublinieze, a fost acela ca 
profesorii să le permită să își 
spună punctul de vedere. 
     La polul opus,concluziile au 
fost următoarele: profesorii să 
nu întârzie la ore, să nu îi pe-
depsească prea aspru pe elevi 
și, un lucru care m-a surprins, 
domnii și doamnele profesoare să 
nu vorbească la telefon în tim-
pul orei. 

Tezele unice încep pe 4 mai 
 
     Din acest 
an, elevii de 
clasa a VII-a 
vor susține te-
ze unice pe 

țară.Ei vor da prima lucrare la ma-
tematică, pe 4 mai, și la limba și 
literatura română pe 17 mai. Cei 
care lipsesc de la tezele cu subiect 
unic, pot fi reprogramați o singură 
dată să susțină examinările.  
     Fiecare lucrare va fi evaluată 
de doi profesori din afara școlii de 
la care provin tezele, iar în cazul în 
care există diferențe mai mari de 
un punct între cei doi corectori, 
lucrarea va fi evaluată de un al 
treilea profesor. Nota acestuia va 
fi definitivă și nu va putea fi con-
testată. Notele vor fi trecute în ca-
talog, ca la tezele obișnuite. 
     După testare, pe site-ul Minis-
terului Educației,vor fi postate ba-
remele de evaluare și notare. Su-
pravegherea în timpul tezelor va fi 
asigurată, în fiecare sală, de doi 
asistenți, cu altă specializare decât 
cea corespunzătoare disciplinei la 
care se susține teza. 

Ştiai că sunt copii care învaţă la domiciliu ? 
      
    În Marea Britanie, astăzi sunt educaţi acasă circa 
50.000 de copii. În Statele Unite ale Americii, în 2003, 
numărul lor era de 1,1 milioane, aproximativ 2,2 % din 
elevii Americii.  
     SUA, Canada, Marea Britanie, Noua Zeelandă şi 
Australia au cele mai permisive legi în ceea ce priveşte 
această practică. Educaţia la domiciliu a apărut în seco-

lul al XIX-lea, ca o consecinţă a distanţelor mari până la şcoală. 
     Şi în România, în prezent, circa 30 de copii învaţă acasă, iar unii sunt 
înscrişi la o şcoală particulară din Marea Britanie, făcând  cursuri online. Cu 
toate acestea, legislaţia românească prevede că învăţământul de 10 ani, 
într-o formă recunoscută de stat, este obligatoriu. Părinţii care nu-şi dau 
copiii la şcoală, riscă amenzi între 50 de lei şi 200 de lei. 

Generaţia frustrată 
                                                                                                  prof. Laura Razi 
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 Clasa a VII-a B 
a dedicat o oră 
de dirigenție 
celor mai în 
vîrstă: bunicilor. 
Ora a demon-
strat că noi ne 
iubim și ne res-

pectăm bunicii.      
    Discuțiile au fost însoțite de un 
interviu pe care l-am luat bunicii 
mele, Nemeș Elisabeta.Ea are 60 
de ani și a lucrat pe vremuri la 
CAP.Bătrânețea i se pare și grea și 
ușoară: grea deoarece trebuie să 
suporte durerile vârstei și ușoară, 

pentru că își mai aduce aminte de în-
tâmplările din vremea tinereții ei, de 
nunțile și petrecerile la care mergea. 
-Cum era școala pe vremea aceea?  
-Pe atunci nu era atâta de învățat și 
nu erau profesori, doar învățători.
copiii aveau note slabe și cei mai răi 
primeau cu bota peste palmă. Înainte 
de Ceaușescu, fiecare elev venea cu 
hainele lui de acasă, nefiiind uniformă 
și toți băieții trebuiau să aibă părul 
tuns. 
-Cum era moda și cum se distrau tine-
rii? 
-Sâmbăta seara nu era niciun fel de 
distracție, dar duminica mergeam la 

bal, la danț - așa se numea dansul 
de la bal. 
-Ce crezi despre apariția telefonu-
lui, a Internetului? 
-Toate sunt bune, deoarece poți 
comunica pe distanță mare. 
-Ce sfaturi ai da unui tânăr din zi-
ua de azi? 
-Să învețe carte și să lase prostiile 
deoparte, să asculte de părinți. 
-Cum i-ai caracteriza pe copiii din 
generaţia prezentă? 
-Copiii sunt răi, puși pe șotii, neas-
cultători, dar unii sunt și 
manierați, cuminți, deștepți și fru-
mos îmbrăcați. 

 acum face şi ore opţionale, pe care 
nu şi le alege el, ci profesorii, pen-
tru a ,,salva ”catedre 
*profesorul predă după manuale 
alternative pe care părinţii le plă-
tesc; ele costă şi câteva sute de mii 
de lei, în funcţie de editură 
*evaluarea elevilor are încă defi-
cienţe, mulţi, deşi nu merită, tre-
buie să ia capacitatea, să aibă notă 
bună la Bac 
 
Ce trebuie făcut 
*schimbarea programei şcolare 
*modificarea procedurii de 
alegere a manualelor şcolare 
*micşorarea numărului de ore de 
curs 
*descentralizarea şcolilor 
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Bunicii au fost şi ei copii 
                                         Nemeş Alin, VII-B 

  Ziarul Coti-
dianul a făcut 
o comparaţie 
între pionierii 
de odinioară 
şi elevii de 
azi, com-
paraţie pe 
car e  v-o 
p r e z e n t ă m 
mai jos. 

Elevul de dinainte de 89: 
*purta o uniformă de un bleumarin 
şters (fetele purtau bentiţă regula-
mentară, iar băieţii erau tunşi 
scurt) 
*avea cam 6 ore pe zi, de luni până 
sâmbătă, învăţând matematică, chi-
mie, fizică, română, dar şi econo-
mie politică şi socialism ştiinţific 
şi, obligatoriu, rusa. 

*toamna şi uneori primăvara, mer-
gea în practică, la cules de mere sau 
de porumb 
*învăţa după manuale unice, care 
nu trebuiau cumpărate 
*băieţii făceau traforaj, iar fetele 
învăţau să croşeteze 
*purta cravată, iar cel mai destoinic 
dintre ei avea un şnur de coman-
dant 
*nu ştia ce e celularul 
*toţi elevii trebuiau să ia examenul; 
partidul nu trebuia să educe leneşi. 
 
Elevul modern 
*nu poartă uniformă, iar uneori se 
îmbracă vulgar (fetele se vopsesc şi 
se tund la modă, iar unii băieţi se 
tund scurt pentru că le place) 
*şcolarul de azi are 6-7 ore pe zi; 

     Din toamnă, elevii vor purta obligatoriu uniforme sau alte semne dis-
tinctive, cum ar fi ecusoanele, potrivit Legii privind creşterea siguranţei în 
unităţile de învăţământ. Conform calendarului stabilit de Ministerul Edu-
caţiei, până la mijlocul lunii mai, la nivelul fiecărei şcoli, părinţii, profeso-
rii şi conducerile unităţilor de învăţământ trebuie să discute şi să stabileas-
că însemnele distinctive. Apoi, deciziile trebuie introduse în Regulamentul 
şcolar şi comunicate tuturor elevilor şi cadrelor didactice. 

Proverbe despre bunici    
 

๏ Sunt la vârsta la care dacă  
mi-aș îndrepta toate cutele și 

ridurile, aș avea peste doi metri și 
jumătate.  

๏ Știi că ești bătrân  atunci când 
lumânările de pe tort costă mai 

mult decât tortul. 
๏ Când îmbătrânești, intri în 

epoca metalelor: dinții de aur, 
părul de argint și în picioare 

plumb.  

Purtarea uniformei devine obligatorie 

Elevul de ieri şi de azi 
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   Copiii din România par condamnaţi la obezitate. O armată de chioşcuri din incinta şi din vecinătatea 
şcolilor fac profit, sacrificându-le sănătatea. Autoritatile nu au niciun program de protecţie alimentară 
a copiilor români. Comisarul european pentru sănătate, Kostas Kyprianou, a anunţat recent că 14 mi-
lioane de copii din Europa sunt supraponderali, iar numărul creşte cu 400.000 de copii obezi pe an. 

    În raportul prezentat la Conferinta 
Ministerială a Regiunii Europene a Or-
ganizaţiei Mondiale a Sănătăţii se arată 
că până în anul 2010 în Europa vor 
fi 15 milioane de copii obezi dacă nu 
se iau măsuri de prevenire. Unul din 
zece copii va fi obez. 
   Şi, cu toate acestea, elevii vor mânca 
în continuare pufuleţi, chipsuri, flo-
ricele şi vor bea băuturi răcoritoare 
acidulate în pauzele dintre orele de 
curs din cauză că nimeni nu îşi asumă 
responsabilitatea pentru ce se vinde în 
chioşcurile din incinta şcolilor sau din 
imediata apropiere a acestora.  
     Directorii de şcoli spun că ei nu pot 
să atragă atenţia celor care vând „junk-
food” (subproduse alimentare) din 
cauză că patronii de chioşcuri au con-
tracte de închiriere pentru perioade 
mai mari de timp. Pe de altă parte, ele-
vii sunt mulţumiţi că au de unde să îşi 

cumpere de mâncare în pauze şi 
că nu sunt nevoiţi să iasă din cur-
tea şcolii. 

 
Cum stau lucrurile  

la nivel local ? 
     După cum am aflat de la  direc-
torul şcolii noastre, dl. Tripon Oc-
tavian, la nivel naţional a fost de-
marată o acţiune privind alimenta-
ţia sănătoasă la copii.               
     Ideile privind alimentaţia 
sănătoasă vor putea fi puse în 

practică şi în şcoa-
la noastră, în noul 
laborator de gas-
t r ono mi e,  ce 
cuprinde mobilier 
de bucătărie, ara-
gaz şi mese unde 

copiii vor putea să înveţe să pre-
pare alimente sănătoase pentru 

     Câte  
calorii conţin 
100 de grame 

de fructe? 
 


Nuci—250 calorii 
Struguri—140 calorii 
Banane—100 calorii 
Portocale —75 calorii 
Cireşe—75 calorii 
Piersici—65 calorii 
Caise—62 calorii 
Pere — 60 calorii 
Mere—60 calorii 

                                         

organism.   
     Pe de altă parte, dl. director 
menţionează că în contractul 
care se încheie cu proprietarul 
chioşcului din incinta şcolii 
noastre, sunt specificate ce fel 
de alimente se pot comercializa 
aici. Crăciun Carina şi Helmeczi 
Isabella din clasa a VII-a B au 
făcut o listă cu alimentele şi dul-
ciurile care se pot cumpăra de la 

chioşc: hotdog, 
hamburger, pop-
corn, chipsuri, 
biscuiţi, eugenia, 
ciocolată, cornuri 

simple ori cu ciocolată şi sucuri.  
    Doar alimente care nu sunt 
indicate pentru consumul zilnic. 
Fructele şi legumele, însă, sunt, 
şi e timpul să le punem în ghioz-
dan pentru a le mânca în pauză. 

Cum poţi 
arde calorii  

în  
30 de minute? 

 
Tenis– 200/300 calorii 
Ciclism—175/200 calorii 
Înot—125/300 calorii 
Badminton—160 calorii 
Jogging, alergare—
200/250 calorii 
Sărit coarda—300 calo-
rii 
Mers rapid—
125 calorii 
 

Despre obezitate  
 sau ce ne oferă chioşcurile din  şcoli 
                                                  prof. Laura Razi                  
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   Jamie Oliver este un bucătar celebru în Marea 
Britanie. Totodată, el este şi un părinte responsabil, 
aşa că a pornit o campanie care a depăşit graniţele 
ţării ce are ca scop să-i determine pe oameni să se 
întoarcă la o alimentaţie sănătoasă, bazată pe produse 
naturale. El crede că: 
1. În programa şcolară trebuie introduse ore de gătit, 
obligatorii pentru toţi copiii pentru a li se oferi 
oportunitatea să înveţe despre mâncare, despre hrana 
de calitate din primii ani de viaţă. 
2. E indicat să fie recrutaţi şi antrenaţi profesori 
specializaţi în arta culinară pentru ca elevii să poată 
beneficia de o educaţie adecvată şi de calitate în acest 
domeniu. 
3. Directorii ar trebui să aibă drept obiectiv ca şcoala 
pe care o conduc şi împrejurimile ei să devină o zonă 
liberă de „junk food” (subproduse alimentare). 
4. Părinţii trebuie educaţi şi ajutaţi să înţeleagă 
principiile de bază ale nutriţiei şi gătitului sănătos. 

Obezitatea costă astăzi sistemul de sănătate  
mai mult decât fumatul. 

Poţi alege ceva mai bun! 
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     Un spectacol dedicat lui Mihai 
Eminescu s-a desfășurat în sala 
festivă a CDI, în luna ianuarie, lu-
na nașterii poetului.  
     Organizat de d-ra profesoară 
Sonia Pușcaș, care a fost sprijinită 
de d-na prof. documentarist Brîn-
dușa Chira, spectacolul s-a bucu-
rat de o largă participare atât din 
partea ,,actorilor ” cât și a publicu-
lui ; scaunele au fost pline. Privito-
rii au fost martori la un program 

artistic de cântece și poezii pregătite 
de elevi din clasele a V-a A, B, C, a 
VI-a A, B și a X-a. Spectacolului i-a 
urmat un concurs susținut de repre-
zentanți ai claselor a VI-a, a VII-a și a 
X-a. Cu această ocazie, elevii au 
pregătit portofolii care au cuprins : 
portrete, poze, poezii, fișe biografice, 
selecții din critica literară, comentarii 
ale unor poezii și eseuri. 
     Munca lor a fost recompensată. 
Au fost răsplăți  cu premii elevii Tatar 

Rebeka, VI-a A, Scurt Mihai, VI-a 
B, Zethoca Anca, VII-A, Tivadar 
Andrada și Helmeczi Isabella, VII-
B, Ianoș Gabriela și Pușcaș Iulia,  
a X-a.   
     Eleva Hiriș Roxana, din cl. a 
VI-a A a primit premiul pentru 
creație, datorită încercării sale de 
a compune o poezie, Amurg de 
iubire, după model eminescian, din 
care revista vă prezintă câteva 
strofe. 

pa Pamântului…Câteva puncte ne-
gre, nedefinite, tulburau imaginea 
arcului portocaliu al Soarelui. În câ-

teva clipe, aceste 
puncte negre ajunse-
ră cu o viteză ului-
toare în mijlocul 
deșertului, dând 
semne că ar vrea să 
aterizeze.Erau crea-

turi pe care oamenii nu le mai văzu-
seră vreodată, erau extratereștii cu 
nave în formă de farfurii zburătoare, 
de culoare verde, în care încăpeau 
câte trei. Veniseră cu scopul de a 
cunoaște mai bine rasa umană și 
pentru a lega prietenii.  
     Dar oamenii au reacționat altfel; 
ei credeau că extratereștrii voiau să 
îi distrugă și să stăpânească Pămân-
tul. Atunci, au început să-i atace cu 
armele de înaltă tehnologie pe care 
le construiseră: mitraliere, tancuri și 

     O fâșie porto-
calie lega orizon-
tul de pământ… 
O nouă zi se 
sfârșise pentru 
vechii locuitori ai 

planetei Pământ. Pentru unii din-
tre ei fusese o zi obișnuită, pen-
tru alții era ziua absolvirii liceului, 
unii așteptau să li se nască copiii, 
alții înmormântau pe cineva 
drag…Niciunul dintre ei nu se 
gândea cum le va fi viitorul au 
cum va muri.Sperau doar la un 
viitor mai bun și la fericire. 
     Într-un loc pustiu, torid, fără 
vegetație și fără strop de apă, în 
spatele unei dune de nisip, o făp-
tură înceată, neagră -un scorpi-
on- ieși din nisipul aproape alb ca 
niște valuri ale unei mări tulbura-
te de un vânt răzleț. Jumătatea 
Soarelui se ascunse timid sub tal-
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Creaţii literare ale elevilor 

Mama mea 
    Balint Evelyn, V-C 
 
Mama mea, unde ești? 
De rău mă păzești. 
Te ascult, ți-am promis 
Mă iubești, tu mi-ai zis. 

Nu te voi părăsi. 
Au sosit păsări 
Ce mi-au spus că ai plecat 
Singură, ce păcat! 
 
Să te iubesc am învățat, 
Am învățat ce-i dragostea! 

Amurg de iubire 
-fragment- 

                        Roxana Hiriş, VI-A 
 

 
Lângă salcâmul 
pe sub care 
Noi doi ne-am 
iubit, 
Eu te aştept şi 
azi 

Să te întorci aici. 
 
Dar în zadar visez 
Că tu eşti doar la el, 
Se pare c-ai uitat 
De clipele de ieri. 
 
Privesc la cer în luna plină 
Şi la stelele-n lumină, 
Mă gândesc numai la tine, 
Oare tu-ai uitat de mine ? 
 
Dă-mi, iubite, mâna ta, 
Nu mai aştept o altă vară, 
Clipa de acum 
Plânge oricum pentru noi. 
 
Ochii se tem. 
Cum să putem privi lumina ? 
După sărut, 
Am dispărut într-un vals.  

Mihai Eminescu, omagiat 
                                                           prof. Sonia Puşcaş 

Vizita extratereştrilor 
                                      Andrea Dubaci, VI-A 
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avioane. Extratereștrii n-au stat cu 
mâna în sân și au răspuns cu arme 
și mai sofisticate.  

     În vreme ce 
lupta continua, un 
tânăr cercetător 
reuși să scape, 
refugiindu-se în 

laboratorul său secret de la margi-
nea Saharei. Ieșind pentru câteva 
momente din adăpost, dădu peste o 
ființă extraterestră rănită pe care o 
luă cu el pentru a o examina. 
Înțelese, din semnele pe care și le 
făcură, că extratereștrii nu veniseră 
cu gânduri rele. Măcelul trebuia 
oprit. Savantul le ceru oamenilor 
rămași în viață să oprească lupta. 

Aceasta fusese deja oprită, deoare-
ce oamenii nu mai aveau cu ce să 
atace, toate amele fiindu-le distru-
se.Sahara parcă nici nu mai exista, 
cu nisipul acoperit de sânge și de 
oameni morți.  
     După o zi întreagă de teroare, 
extratereștrii au plecat așa cum au 
venit, în farfuriile lor verzi, lăsând 
Pământul să-și lingă rănile și să-și 
continue viața. Soarele trecuse total 
de linia orizontului, un întuneric 

nesfârșit cuprinzând 
Pământul; doar stelele 
de pe bolta cerească 
mai dădeau speranță 
pentru un nou viitor 
fericit și pașnic… 

Lăcrimioare 
Hauk Andrea,  
Nedea Alexandra, cl. a III-a A 

 
Multe flori lucesc în 
lume, 
Multe flori mirositoare ! 

Dar ca noi, mici lăcrimioare, 
N-are-n lume nicio floare, 
Miros dulce, dulce nume! 
 
Voi sunteţi lacrimi de îngeri 
Pe pământ din cer pictate, 
Când prin stele legănate, 
A lor suflete curate 
Zbor, născând duioase plângeri. 

Iepuraşul 
Stoica Talida Maria, III-A 

 
Iepuraşul a venit. 
Cred că s-a grăbit 
Să ne aducă nouă 
Dulciuri, jucării şi 

ouă. 
L-am aşteptat cu drag 

La uşă-n prag, 
Şi cu-un morcov roşior 

Să ştie că ne-a fost dor. 

              Dragă mamă, 
      
   Nu știu dacă vreodată măicuța mea dragă va ajunge să 
citească aceste rânduri. Simt nevoia să le scriu, să golesc 
preaplinul inimii. Scriu de dor…mă arde și mă doare…mi-e 
dor și mă doare. Mi-e dor de mângâierea ta, mamă. Aș vrea 
să fiu lângă tine, să-ți sărut mâinile cu care m-ai crescut cu 

atâta drag. 
     De 1 Martie, mi-ai trimis într-un plic trei ghiocei. Să nu pleci niciodată 
de lângă mine, mamă! Întotdeauna m-ai ajutat să merg pe drumul cel 
drept. Tu ai plâns, ai rîs cu mine, te-ai rugat în genunchi la Dumnezeu pen-
tru mine. Chipul tău blând îmi încălzește inima. Nu știu dacă vor exista cu-
vinte îndeajuns de frumoase pentru a-ți mulțumi. Mi-e tare dor de tine, 
măicuța mea scumpă și dragă! 
                                                                   Cu drag, Oana 

nici eu nu înțelegeam, semăna cu o 
rază de soare ce îmi încălzea inima.  
     Incercând să înțeleg, am simțit 
cum cineva se apropie cu pași ușori 
de mine. Cuprinsă de emție, m-am 
lăsat purtată pe treptele iubirii. Plu-
team împreună, cu acea frumoasă 
umbră, a celui spre care steaua mă 
căuzise. 
     În acel moment, a început cel mai 
frumos capitol al vieții mele, acela în 
care eram iubită și iubeam, ADOLES-
CENȚA. 

     Priveam către 
cer și am văzut o 
stea ce mi-a că-
lăuzit inima. Un 
fior mi-a cutre-
murat sufletul, 
gândul meu a fu-

git departe, înțelegând că aceea e 
steaua iubiri i… am rămas 
nemișcată. Sufletul meu aparținea 
unui singur băiat și trebuia să plec 
pe urmele lui, pentru a-i dezvălui 
sentimentele mele. Era ceva ce 

 
Mărturisire 

               Aruna R.                   
 
Îmi place să mă 

gândesc la întâmplările care se 
petrec în mine şi la care nu pot 
asista decât dormind.Visul meu 
seamănă cu viaţa unui fluture 
care zburând, poate atinge în 
acelaşi timp cerul, dar şi mo-
cirla.Se umple de praf auriu, 
dar şi de pulberea cenuşii. 
Ploaia le poate şterge pe 
amândouă şi o ia de la capăt, 
cu alt nume, cu alte şanse. 
     Visul e cel care mă desparte 
de viaţa adevărată. 

Anotimpul sentimentelor 
                                         Camelia Haraga, IX SAM 

                         Scrisoare pentru mama 
                                                           Oana Mintaş, V-A 
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Recunoşti faţa? 
(cea din numărul trecut a aparţinut 

doamnei prof. Chira Brînduşa) 

Care este vorba  
sau zicala ta preferată? 
 
   Fiecare am citit la un moment dat 
sau am auzit o vorbă care ne-a rămas 
la suflet şi ne-am însuşit-o ca motto 
sau pe care o rostim doar pentru că 
ne place.  
    I-am întrebat pe unii elevi care 
este vorba lor preferată.Iată ce am 
adunat: 
Toţi pentru unul, unul pentru toţi 
(Şalanki Andrei, cl. a X-a) 
Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face. 
(Puşcaş Roxana, cl. a X-a) 
Asta e viaţa, mergi mai departe. 

(Cristea Oana, cl. a XI-a) 
Nu mă pasionează. (Pantea Nata-
lia, cl. a IX-a) 
Carpe diem. Trăieşte pentru ziua 
de azi. I love rock. (Bende Noemi, 
cl. a IX-a) 
Ce poţi face azi, nu lăsa pe 
mâine. (Szabo Melinda, cl. a XII-
a) 
Aşa e c-aşa e bine, totul între noi 
şi nicio treabă cu nimeni. 
(Megheşan Adrian, cl. A XII-a) 
Ăla-i om, care dă, nu care cere. 
(Milaş Andrei, cl. a VI-a A ; zicală 
preluată de la bunicul său) 

Câţiva oameni care 
sărbătoreau anul nou pe 
1 aprilie, au fost numiti 
"April fools" (nebuni de 
a p r i l i e ) .  

      
    1 aprilie - păcăleală internatională  
    Ziua de 1 aprilie este recunoscută 
ca fiind Ziua Păcălelilor în Statele 
Unite ale Americii, Marea Britanie, 
Spania, Italia, Portugalia, Suedia,  
Norvegia, Germania şi Franţa.  
   În Franta, cel care cade victima unei 
păcăleli este numit "poisson d’a-
vril" (peşte de aprilie), în Anglia este 
numit "noddy", iar in Scoţia i se 
spune  "April cuckoo"(cuc de aprilie).       

   Despre 1 aprilie 

    Ziua de 1 aprilie e un 
bun prilej de a te amu-
za, încercând să îţi 
păcăleşti prietenii. Pen-
tru cei cu mulţi duşma-

ni sau cu prieteni glumeţi, s-ar 
putea să fie mai degrabă o zi în 
care să nu-şi dorească să iasă din 
casă. După cum spunea Mark 
Twain, "ziua de 1 aprilie este ziua 
în care ne amintim ce suntem în 
celelalte 364 de zile ale anului".  
     
     Cum a apărut ideea păcălelilor? 
   Una din ipotezele făcute cu pri-
vire la originea zilei de 1 aprilie 
susţine că aceasta are legatura cu 
schimbarea calendarului grego-
rian. În vechiul calendar grego-
rian, ziua Anului Nou era sărbăto-
rită pe data de 1 aprilie, în loc de 
1 Ianuarie. După schimbarea ca-
lendarului gregorian, în anul 
1582, în timpul lui Carol al IX-
lea, oamenii au avut inţial pro-
bleme în a se obişnui cu sărbători-
rea noului an pe 1 Ianuarie.                   

     Ziua Păcălelilor 
este astăzi sărbăto-
rită în Franţa prin 
cadouri constând 
fie în felicitări cu 

peşti, fie în bomboane de ciocolată 
în formă de peşte. Există şi o tradi-
ţie de a prinde pe spatele celui 
păcălit un peşte de hârtie cu un ac 
cu gămălie.  
 
             Superstiţii de 1 aprilie  
Traditia spune ca păcălelile trebuie 
făcute până la ora prânzului. Cele 
făcute după ora 12, se zicee că 
aduc ghinion celui care păcăleşte.   
(continuare în pagina 11)                   
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Diverse...verse...erse...rse...se...e 

 
Învaţă să 
îţi placă 
ceea ce 
faci, 
 
 
nu să faci 
ceea ce îţi 
place. 
(Farkas 
H.) 

*Motto-ul clasei a VI-a A: 
     ,,Un copil poate oricând să-l înveţe pe un 
adult trei lucruri: cum să fie mulţumit fără 
motiv, cum să nu stea locului niciodată şi 
cum să ceară cu insistenţă ceea ce-şi doreş-
te.” Paul Coelhio 
*Motto-ul clasei a VI-a B :  
Floarea ne învaţă să fim frumoşi, 
Păsările ne învaţă să fim liberi, 
Pământul ne învaţă să fim roditori, 
Soarele ne învaţă să fim strălucitori, 
Apa ne învaţă să fim sinceri, 
Iar OMUL ne învaţă să fim umani. 
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De aseme-
nea, căsăto-
ria nu este 
recomandată 
de 1 aprilie: 

se spune că barbatul care se în-
soară atunci va fi sub papuc toată 
viaţa.  
 
       Lucruri serioase pe 1 aprilie 
    1 aprilie e şi o zi în care s-au 
petrecut lucruri importante de-a 
lungul timpului.De exemplu, dacă 
e să ne referim la ţara noastră, în 
1859,  dubla alegere a lui Alexan-
dru Ioan Cuza ca domn al Munte-
niei şi Moldovei a fost recunos-

cută de Franţa, Marea Britanie, Rusia, 
Prusia şi Regatul Sardiniei, în cadrul 
Conferinţei reprezentanţilor puterilor 
garante de la Paris. În1866  
s-a înfiinţat Societatea Literară 
Română, care din 30 martie 1879 a 
devenit Academia Română. În1921se 
înfiinţează Opera Română din Bucu-
reşti, iar din 2003,oraşul Constanţa a 
devenit port liber. 
   1 aprilie mai e şi ziua dedicată săr-
bătorii internaţionale a păsărilor 

    Şi tot la 1 aprilie, dar în 
1778, la New Orleans a  
fost creat simbolul dolaru-
lui american , de către de-
signerul Oliver Pollock.  Iluzie optică. Priveşte bine şi  

găseşte cele 2 chipuri din desen. 

este numit ,,porte-bonheur” (cel care 
aduce fericire). S-a dovedit că persoa-
nele care au un talisman se află într-o 
stare de spirit pozitivă.  
     Un cercetător din Marea Britanie a 
avut ideea de a încredinţa talismane 
unui număr de 100 de persoane, timp 
de o lună. Peste 3 din 10 persoane au 
simţit că le-au crescut şansele de a 
realiza ceva în viaţă şi s-au simţit mai 
optimiste.  
 
Unii cred în el, alţii nu 
     I-am întrebat pe câțiva dintre  elevii 
şcolii noastre dacă ei cred în talisman și 
dacă poartă așa ceva asupra lor.  
     Paul Ciordaș, cl.a IX-a : Eu am un 
lup de ceramică în miniatură pe care îl 

port întotdeauna în 
buzunarul stâng al 
hainei pentru că eu 
cred că spiritul lupu-

lui mă ajută și mă protejează oricând 
am nevoie.  
     Iamina Hiristea, cl. a IX-a :Nu 
cred în talismane pentru că sunt 
obiecte simple, care nu valorează 
aproape nimic. Nu aduc noroc! 
   Tudor Chira, VII-B: Talismanul 
meu norocos este o cruce primită în 
dar de la bunicul meu, luată de pe 

muntele Athos. În afară 
de faptul că protejează 
de rele, aduce noroc. 
De aceea, o port întot-

deauna la școală, acasă, la olim-
piade… și întotdeauna mă descurc 
bine. 
    Delia Crăciun, prof. lb. en-
gleză : Eu personal nu sunt supers-
tițioasă și nu cred în talismane. În 
schimb, port în poșetă o iconiță cu 
Fecioara Maria, pentru că este o 
reprezentare a Divinității și consi-
der că numai Divinitatea îmi aduce 
noroc și mă poate proteja. 

     Tatar Rebeka, cl. a 
VI-a A : În clasa a IV-a 
am primit de la bunica 
mea un ineluş de aur, la 
care nu aş renunţa pentru 
nimic în lume !” 

     Băieţii din clasele a VI-a A şi B 
sunt microbişti şi fani înfocaţi ai 
Stelei; atunci când este meci, ei 

poartă fulare, tri-
couri şi căciuli cu 
sigla echipei pre-
ferate, pentru a-şi 
arăta susţinea şi 
pentru ca ea să 
aibe noroc. 

     Fericirea  nu se obţine uşor. 
Uneori, ca să o ai, trebuie să mun-
ceşti mult. Dar pentru unuii, ea se 
capătă mai uşor. Ce ne-o asigură, 
este un talisman, un obiect considerat 
ca fiind aducător de noroc. Mai mult 
de unul din doi francezi, poartă asu-

pra sa un talisman : 
un lănţişor, o mică 
statuetă, o batistă, o 
piatră… În prezenţa 
acelui obiect, se simt 
protejaţi şi în sigu-
ranţă ; nimic rău nu 
li se poate întâmpla.  

      
Talismanul, 
cel ce aduce fericire 
    Încă din vremuri străvechi oa-
menii au simţit nevoia să se prote-
jeze pentru a face faţă încercărilor 
vieţii. Deja în Antichitate, oamenii 
aveau un cult pentru meteoriţi. Se 

credea că aceste 
pietre căzute din cer 
aveau puteri miste-
rioase, putând vin-

deca şi proteja de rele. Specialiştii 
spun că cei care se încred într-un  
talisman, îşi păstrează sufletul de 
copil.  
     În limba franceză, talismanul 

Talismanul: să credem sau nu în el? 
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Încearcă să găseşti cifrele din acest desen.Ele pot fi drepte sau 
răsturnate. Soluţia se află pe ultima pagină a revistei. 

1.Ştii ce ai făcut cu exact 
o săptămână în urmă? 
(aminteşte-ţi în 5-6 se-
cunde) 
2.La întoarcerea de la 
cumpărături, constaţi că 
ai uitat să cumperi ceva? 
3.Cunoşti zilele de 
naştere ale membrilor 
familiei şi ale prietenilor, 
pentru a-i putea felicita 
când e cazul? 
4.Ţi se întâmplă adesea 
să cauţi unele lucruri prin 
casă, la întâmplare, fără a 
şti precis unde le-ai pus? 
5.Înainte de a pleca unde-
va, îţi aduci aminte că ai 
uitat ceva ce trebuia 
neapărat făcut? 

6.Păstrezi cu grijă colec-
ţiile făcute, pentru a şti 
oricând, ce, cât şi unde 
le ai? 
7.Uiţi uneori lumina 
aprinsă în camera de 
unde ai ieşit şi unde nu 
mai e nimeni? 
8.Cunoşti bine semnele 
de circulaţie? 
9.Îţi aminteşti ce carte ai 
citit în luna corespunz-
ătoare celei în care ne 
aflîm în prezent? 
10.Poţi găsi pe întuneric 
un lucru pus în dulap? 
11.Ştii vârsta părinţilor 
tăi? 
12.Când a plouat ultima 
dată: ştii ziua şi luna? 

folosesc mai puţin contactul vizual 
se concentrează mai puţin timp 
caută mai mult senzaţiile puternice 
preşcolarilor de sex masculin le trebuie 
36 de secunde ca să-şi ia la revedere 
(continuare în pagina 13) 
 

     Ce ştii despre memorie? 
 
Memoria e infinită 
Mult timp, cercetătorii și-au imaginat 
că în creier există o zonă specială de-
dicată memoriei, la fel cum în casă 
există o bibliotecă.Azi se știe că nu 

este așa. Memoria e împărțită pe zone largi ale creieru-
lui. Nici dacă învățăm intens toată viața, nu se termină 
vreodată capacitatea de memorare. Pentru că doar o 
părticică din informațiile pe care le memorăm se duce 
în memorie. 
     Creier computerizat 

     Unii oameni sunt capabili de per-
formanțe extraordinare și prezintă 
un creier computerizat. Un astfel de 
caz este cel al lui Thomas Fuller, 
descris în 1879 de un psihiatru ame-
rican.Potrivit acestuia, Fuller era in-
capabil să rețină ceva mai complicat 

decât număratul. Cu toate acestea, întrebat câte se-
cunde a trăit un om care are 70 de ani, 17 zile și 12 
ore, el a răspuns corect : 2.210.500.800, în numai 90 
de secunde. El a făcut inclusiv corecția necesară pentru 
anii bisecți din acest interval. 

Page 12 
Frecvenţa Gri 

SOLUŢIE   
    Marchează câte 1 punct pentru fiecare răspuns NU la 
întrebările 2,4,5,7, iar la toate celelalte, DA. Adună punc-
tele obţinute.  
11-12 puncte: ai o memorie excelentă, care funcţionează 
perfect. 
9-10 puncte: ai  memorie bună, care uneori îţi înşeală 
aşteptările în mod negativ 
7-8 puncte: ai memorie slabă, legată şi de firea ta; dacă 
nu ţi-ai dat seama până în prezent, caută să eviţi pierderile 
de memorie şi antrenează-ţi mintea prin exerciţii. 

Creierul cu două ,,feţe” 
   Creierul femeilor diferă de cel al bărbaţilor, iar aceste 
diferenţe sunt vizibile încă de la naştere, susţin experţii 
americani, citaţi de publicaţia ,,Sunday Times”. Iată cum 
sunt descrise aceste diferenţe. 
 
Bărbaţii caută senzaţii puternice 
sunt mai buni la şah 
văd întregul 
sunt mai interesaţi de obiecte 
au emisfera dreaptă mai mare ca 
cea stângă 
rezolvă probleme de matematică 
fără să vorbească 

fac uşor mai multe lucruri deodată 
aud mai bine cu urechea dreaptă 
reacţionează încet la frică 

Chestionar:  Ce memorie ai? 
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 Femeile sunt mai atente la detalii 
învaţă mai repede limbi străinesunt mai interesate 
de oameni şi de chipuri 
emisfera stângă este mai mare decât cea dreaptă 
ascultă în mode gal cu ambele urechi 
tind să vorbească în timp ce rezolvă probleme de ma-
tematică 
fac greu mai multe lucruri deodată 
folosesc mai mult contactul vizual 
sunt mai tolerante la teamă pe termen 
lung 
se concentrează mai mult timp 
caută mai puţin senzaţiile tari 
sunt atente la detalii 
preşcolarilor de sex feminin le trebuie 
96 de secunde ca să-şi ia rămas-bun 
 

     Un ac la capătul căruia curg infime picături de 
tuș străpunge pielea cu mii de bătăi pe minut. Fi-
rișoare de sânge amestecate cu tuș își fac apariția 
p e  l o c u l  î n t e p a t . 
     Durerea este suportabilă pentru băieți, iar fetele 
o descriu ca fiind aceeași durere ca la epilatul cu 
ceară. Asta trebuie să suporte tinerii care doresc un 
tatuaj permanet sau definitiv. 
     Fetele preferă tatuajele în formă de tribal, 
fluturaș, delfin, iar băieții literele chinezești, tri-
balele, dragonii, reptilele, portretele, însemnele re-
ligioase.    Unele tatuaje sunt alese pentru că 
reprezintă ceva pentru acele persoane, altele pentru 
a atrage privirile celor din jur ori pentru a fi în pas 
cu moda. 

     Conform reglementărilor Minis-
terului Sănătății privind tatuajele, 
saloanele de tatuaj trebuie să fie 
dotate cu sterilizatoare pentru 
pense și tuburi speciale, cel 
care face tatuajul trebuie să poarte 
halat, mănuși chirurgicale și să re-
comande aplicarea unui tratament 
dupa tatuaj. Clientii trebuie să 
semneze o declarație pe propria 
raspundere înainte de tatuare. De 

asemenea, minorii cu vârsta între 16 și 18 ani tre-
buie să vină la salon împreună cu unul din părinți, 
care va semna o declarație conform căreia este de 
acord cu procedura. Minorii sub 16 ani nu au voie 
să se tatueze.  
     Îndepărtarea tatuajelor nu e o operație nici sim-
plă ,  nici  ie ft i nă  ș i  ni ci  l ips i tă  de 

riscuri. Sunt nece-
sare tehnologii la-
ser diferite pentru 
fiecare culoare.      
D u p ă 
tratamentul cu la-
ser apare o crustă 
locală și o bășicare 
dureroasă a pielii 
pentru o perioadă   
de circa două săp-
tămâni, care apoi 
se vindecă lent. 
 

☺Care a fost mâna crimi-
nală care a spart uşa cu pi-
ciorul? 

☺Hai terminaţi 
de  mâ nca t , 
măcar aşa mai 
daţi şi voi din 
gură  la ora de 
fizică ! 
☺Liceul de po-
liţie,Ploieşti:Vă 

duc în mijlocul câmpului şi 
vă dau cu capul de toţi pere-
ţii! 
☺Profu de mate : Măi Ioa-
na, aşa te-am învăţat eu? 
Dă-o în piii...piR pătratu' 

m a t e m a t i c i i 
măi!! 
☺Profu de logică: M-am 
săturat de falsa voastră pu-
doare, când de fapt sunteţi 
nişte jigodii existenţiale…  
☺Profu de info: Acum că am 
reuşit în sfârşit să vă captez 
atenţia, am uitat ideea... 
☺Profa de mate: Dacă faceti 
tabelul cu două valori şi cal-
culaţi corect, vă dau şi un pu-
si.Dacă calculaţi cu 3 valori şi 
corect, puteţi să vă pupaţi sin-
guri în oglindă !!! 
☺Profa de română : Nu-ţi 
dau 6, îţi dau 5, că meritai 4. 

tatuaj  
Angelina Jolie 

Model de tatuaj desenat de elevul 
rrom Farkas Laszlo, din cl. a VII-
C, de la GRI Suplacu de Barcău 

Verifică-ţi îndemânarea! 
   Încearcă să formexi cuvântul OXO de 
fiecare dată când scrii un X sau un O. De 
cîte ori ai reuşit? 

Tatuaje cu bucluc 
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O   X  X  O  O 
 X O X  X     

O      X X O O 
 X X        

    O   O  O 

X   X      X 

O       O   
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Perlele profilor 
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Revista Grupului Şcolar Industrial 
Suplacu de Barcău, nr.15, aprilie 2007 

Soluţia jocului de la p.12 

   Un copil e o minune. Nu 
trebuie să aşteptăm ziua de 1 
iunie pentru a-l aprecia cum 
se cuvine. Pentru un părinte, 
fiecare zi alături de copilul 
său e o zi binecuvântată, 
chiar dacă buna înţelegere, 
după cum va descoperi pe 
măsură ce odrasla sa creşte,  
merge mână în mână cu 
neînţelegerea.  

   Un copil                                e o minune... 

♣ Ce este su-
fletul?  
Suflet e când 
îţi pune mama 
prăjituri pe 

farfurie şi îi lasă prăjituri şi 
lui ăla mic. (8 ani)  
♣ Sufletul are o formă de 
inimă. (8 ani) 
♣ - C e  e s t e  s i f o n u l ?  
-Sifonul este o apă cu pică-
ţele. (7 ani) 
♣ -Cum ai face o căsnicie să 
f u n c ţ i o n e z e  b i n e  ?  
-Să-i spui soţiei tale că e 
drăguţă, chiar dacă ea arată 
ca un camion. (Ricky, 10 ani 
un viitor politician) 
♣-Ce este tristeţea? 
-Tristete înseamnă când un 
om vine la altul şi bea mult. 
(7 ani)  

♣ -De ce 
găina nu 
zboară pe 
sus, ca cele-
lalte păsări? 
-Găina nu 

zboară pe sus ca celelalte 
păsări, pentru că-i e frică să 
nu scape oul, când 
îi vine să-l facă. (10 ani) 
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 Descoperiri.. . 
     Dupa nașterea copilului, am 
înțeles unele lucruri:  
 Vocea copilului care strigă ال
este de trei ori mai puternică 
decât a trei oameni în vîrstă.  
 Toate lucrurile care se găsesc ال
în locurile greu de găsit, pot fi 
găsite totuși în câteva secunde.  
 Rujul de buze nu e rău la ال
gust.  
 Umbrela nu poate niciodată să ال
înlocuiască parașuta.  
-Cele mai importante docu ال
mente se rup cel mai repede.  
 În stomac pot încăpea 3 porții ال
mari de înghețată, dar nicide-
cum o farfurioară mică de supă.  
 Superglue lipește într-adevăr ال
totul.  
 .Pompierii ajung în 10 minute ال

 Tubul cu pasta ال
de dinți ajunge 
pentru vopsirea 
unui perete și a 
unei uși.  

Perlele copiilor   
 
♣ Pentru fete e mai bine să fie singure, dar 
nu pentru băieţi. Băietii au nevoie de 
cineva să strângă lucrurile după ei. (Anita, 
9 ani) 
 ♣ Daca vrei să fii iubită de o persoană 
care nu face parte din familia ta, nu e rău 
să fii frumoasă. (fată , 8ani) 

♣ Economie înseamnă să nu 
mai cheltuim din salariu, ca 
sa-l punem la C.E.C. 
Cheltuim numai din ciubucul 
pe care ni-l dă şeful. (băiat,7 
ani) 
♣ Răscoala înseamnă când 
părinţii noştri nu găsesc bani 

şi atunci răscolesc ca să găsească. (băiat, 
8 ani) 
♣ Oamenii căsătoriţi sunt foarte bucuroşi 
să vorbească cu altcineva. (băiat, 6ani) 
♣ Îţi dai seama că doi oameni sunt sunt 
casatoriţi pentru că ţipă la acelaşi copil 
(băiat, 8 ani) 
♣ Nicio persoană nu hotărăşte înainte de a 
creşte mare cu cine se va căsători.Dumne-
zeu decide totul cu mult înainte, şi nu vei 
afla decât târziu pe cine ţi-a băgat pe gât.  
(Kirsten, 10 ani) 
 ♣  Conversaţie cu Dumnezeu: 

 Am învăţat la şcoală 
că Edison a făcut 
lumina. La şcoala de 
duminică a spus 
reverendul că Tu ai 
făcut. Edison ăsta  
ţi-a furat ideea. 
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