
     Pe parcursul lunii octombrie, 
Comisia de evaluare şi Asigurare 
a Calităţii din cadrul GRI Suplacu 
de Barcău a aplicat un chestionar 
elevilor din clasele a IV-a, a V-a 
şi a VI-a, cu scopul de a observa 
cum se manifestă violenţa elevilor 
mai mari faţă de cei mai mici. 

     142 de elevi au răspuns la cele 
4 probleme puse de chestionar: 
dacă le e frică de elevii mai mari, 
să încercuiască, dintr-un set de 
propoziţii, pe acelea care reflectă 
evenimente ce li s-au întâmplat 

lor, să povestească o întâmplare în 
cursul căreia au fost agresaţi de 
elevii mai mari şi să propună solu-
ţii de stopare a violenţei. 

      
Peste jumătate din elevii chestionaţi se 

tem de elevii din clasele mai mari.  
    Cel mai des, aceştia le vorbesc urât 

elevilor mai mici şi îi lovesc 
     La prima între-
bare, 71 de elevi au 
răspuns afirmativ, 
64 negativ, iar 7 că 
se  tem doar uneori. 
În privinţa situaţii-
lor cu care s-au 
confruntat, rezulta-
tele au fost urmă-
toarele: 
71 de  elevi au fost 
jigniţi, insultaţi, 
prin adresarea de 
cuvinte urâte 

53 de  elevi au fost împinşi, îm-
brânciţi 
31 de elevi au fost loviţi sau bă-
tuţi 
22  de elevi nu au fost lăsaţi de 
colegii mai mari să intre la toale-
tă 
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20 de elevi s-au confruntat cu 
furtul a diferite obiecte 
la  11 elevi le-a fost furată 
mâncarea 
10 elevi au fost închişi într-o 
sală de clasă  
la 3 elevi le-au fost furaţi banii 
     Din statistică reiese faptul că 
cea mai frecventă formă de agre-
siune este adresarea de cuvinte 
urâte, urmată de lovirea elevilor. 
Manifestarea violenţei este mai 
puţin frecventă în ciclul primar; 
ea creşte odată cu intrarea în- 
tr-un nou ciclu de învăţământ şi 
cu mutarea elevilor în altă clădi-
re, adică acolo unde se află cla-
sele de gimnaziu şi de liceu. 
     La a treia întrebare, o mare 
parte dintre elevi descriu prin  ce 
au trecut. Cele mai multe eveni-
mente sunt legate de lovirea 
acestora. Un sfert dintre copii 
povestesc cum au fost împinşi, 
loviţi, bătuţi, pălmuiţi, împinşi în 
şanţ. Agresiunile au loc atât în 
şcoală, cât şi în afara ei, la ieşi-
rea de la ore sau în staţia de au-
tobuz, între navetişti.Conform 
relatărilor elevilor, violenţa este 
extrem de vizibilă în curte, unde 
multe dintre agresiuni sunt pro-
vocate de lovirea cu mingea în 
burtă sau în cap.  
 

Multe din actele de violenţă 
sunt intenţionate sau gratuite.  

Nu lipseşte nici incitarea  
la violenţă 

       Mai grav este că ne confrun-
tăm cu acte de violenţă intenţio-
nate ori gratuite, făcute doar cu 
scopul de a provoca suferinţă. 
Există şi incitare la violenţă. Ce 
poate spune acest lucru decât că 
adolescenţii din ziua de azi sunt 
lipsiţi de sensibilitate şi de com-
pasiune? Iată câteva din 
întîmplările relatate de elevi: 

* Mă aflam în pauză. Nişte băieţi 
de vreo 18-19 ani jucau baschet. 
Prima dată nu i-am băgat în sea-
mă, deoarece mi se păreau inofen-
sivi.Am trecut pe lângă teren ca să 
mă duc la prietena mea Tania, în 
clasă. M-am tras, ştiind că pot să 
mă lovească cu mingea. Văzând 
că mă trag, chiar ca să mă facă să 
sufăr, îmi dădură cu mingea în 
burtă. N-am spus nimănui de 
acest incident nefericit. Mi-au că-
zut pe obraz câteva lacrimi, dar 
m-am dus mai departe şi nu m-am 
certat. ( IV-A) 
      
 *Eu am fost băgat în tomberon. 
Apoi m-a durut mâna care mi-a 
fost sucită de către elevii Biroaş 
Ionuţ, din a VII-a A  şi Suiugan 
Vlăduţ, din a VII-a B. (V-B) 
 
*Într-o zi când am mers să beau 
apă, un elev care se numeşte 
Răzvi, i-a spus unuia mai mare 
din clasa a IX-a sau a VIII-a să 

mă lo-
vească şi 
el m-a 
lovit cu 
pumnul 
în umeri, 
iar eu 
 i-am lă-
sat şi am 
plecat. 
(VA) 
 

*Am primit două palme, pentru că 
din greşeală, mi-a ajuns mânca-
rea pe părul colegei. (VI-B) 
 
*Odată am fost cu găleata după 
apă, în curte, deoarece eram de 
serviciu şi am întâlnit 3 băieţi mai 
mari ce m-au udat, au dat cu pici-
orul în găleată, care s-a crăpat şi 
m-am udat toată pe uniformă. Nu 
s-au luat măsuri. (V-B) 

     *Am fost lovit cu mingea şi 
am primit o palmă. Cei mai mari 
nu m-au lăsat să merg la toaletă. 
Am spus numai colegilor. (IV-B) 
      
*Am avut un incident cu un elev 
din clasele mai mari de altă 
naţionalite care a vrut să îmi ia 
banii pe drum, înspre locuinţă. 
Acest fapt l-am povestit părinţi-
lor mei, care l-au luat pe băiat 
la întrebări. Băiatul a promis că 
nu se mai ia de mine. (IV-B) 
 
,,Nu există oprire” 
     Toţi elevii au scris ce ar face 
ei pentru a stopa violenţa celor 
mari împotriva celor mici. Unul 
singur dintre toţi crede că nu 
există oprire. Să aibă el dreptate 
sau ne pot ajuta lucrurile de bun 
simţ propuse de elevii de 9, 10 
sau 11 ani? Ei indică mai mulţi 
factori care ar putea avea o influ-
enţă în educaţia copiilor: 
     Directorul, profesorii, psi-
hologul şcolar 
-Elevii să fie duşi la director, la 
poliţie, la psiholog sau chiar să 
fie scoşi la careu, puşi în revista 
şcolii 
-Dirigintele să vină din când în 
când să-i mai controleze pe elevi 
-Să se aplice pedepse mai aspre: 
să aibă nota scăzută la purtare, 
exmatriculare 
    Părinţii  
-Să se facă mai multe şedinţe cu 
părinţii 
-Părinţii să plătească greşelile 
copiilor lor şi apoi să-i pedep-
sească  
-Să existe mai multă atenţie din 
partea părinţilor după ieşirea de 
la ore 
     Elevii înşişi  
-Să scrie de sute de ori că nu e 
voie să-i baţi pe elevii mai mici 
-Elevii mai mari să se controleze 
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     Săptămâna limbilor europene 
a reprezentat un bun prilej pentru 
elevii de la GRI Suplacu de 
Barcău să îşi etaleze abilităţile 
practice şi să-şi pună în practică 
ideile creative.  Evenimentul a 
fost marcat printr-o activitate pe 
ateliere, des- 
făşurată pe par-
cursul unei 
săptămâni, de 
către clasele a 
VI-a A şi B şi 
coordonată de 
d-na profesoară 
de limba fran-
ceză, Laura Ra-
zi. 
     Activitatea a constat în reali-
zarea de desene sau machete 
care să reprezinte diverse simbo-
luri franceze : turnul Eiffel, pira-
mida de sticlă de la muzeul Lu-
vru, Arcul de Triumf, drapelul 
ori harta Franţei. S-au folosit 

materiale diverse : hârtie, lipici, 
polistiren, frunze, flori, paie, cren-
guţe ori scoarţă de copac, nuci, 
castane, materiale textile sau hâr-
tie glasată. 
     Elevii au beneficiat de sprijinul 
doamnei profesor documentarist 

Brînduşa Chira, 
care a pus la 
dispoziţie aces-
tora spaţiul de 
lucru din cadrul 
Centrului de 
Documentare şi 
Informare al 
şcolii şi resur-
sele de infor-
mare pentru 

realizarea unor fişe de prezentare 
pentru fiecare din desenele sau 
machetele expuse. Lucrările cele 
mai reuşite au fost expuse în holul 
Centrului de Documentare şi In-
formare, spre bucuria copiilor. 

Turnul Eiffel, Piramida de la Luvru...se găsesc şi la noi 
                                                      Prof. Laura Razi 

lor mai puţin favorizaţi de soartă. 
     Pentru a ne atinge scopul, de-
oarece se apropiau sărbătorile pas-
cale, am decis să realizăm un pro-
gram artistic cu ocazia acestui 
eveniment religios, însoţit de o 
tombolă, ce a avut ca premii lu-
cruri aduse de acasă de fiecare 
elev. Premiul cel mare l-a consti-
tuit chiar un iepuraş adevărat. Am 
mai organizat expoziţia de prăji-
turi ,,Cel mai bun cofetar” şi am 
vândut prăjituri, făcute de mamele 
noastre, dulciuri şi răcoritoare. La 
pregătirea programului artistic am 
fost ajutaţi de domnul profesor de 
religie Viorel Scurt, căruia îi mul-
ţumim.  

(continuare în pagina 3) 

În anul şcolar 2007-2008, actuala 
clasă a VIII-a A, pe atunci a VII-a 
A, a organizat un proiect de vo-
luntariat cu titlul ,,Să fim alături 
de semenii noştri.” Acesta s-a 
desfăşurat pe parcursul lunilor 
martie şi aprilie şi a avut ca scop 
cultivarea sentimentelor de soli-
daritate umană, toleranţă şi com-
pasiune, însuşirea unui comporta-
ment nediscriminatoriu, de com-
batere a marginalizării şi inadap-
tării sociale. Elevii au învăţat să-şi 
dezvolte abilităţile personale pen-
tru a crea momente de bucurie ce-

Să fim alături de semenii noştri 
                                   Hiriş Roxana, Andro Mihaela, VIII-A 

Turnul Eiffel,  
realizat din crenguţe, frunze şi flori 

Hebriştean Alin, Torge Daiana, Scurt 
Mihaela, Birovaş Raluca, VI-B 
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(continuare din p.3,Să fim  
alături de semenii noştri ) 
     Le suntem recunoascători pă-
rinţilor noştri, precum şi colegi-
lor şi domnilor profesori care au 
cumpărat bilete de tombolă. 
     Nu în ultimul rând, am reali-
zat, cu ajutorul domnişoarei pro-
fesoare de desen Ioana Nemeş, 
picturi pe sticlă care au ilustrat 
Învierea Domnului şi încondeieri 
de ouă. 
     În urma acestui proiect uma-
nitar s-au strâns fonduri băneşti 
în valoare de aproximativ 600 
RON, bani care au fost înmânaţi 
copiilor cu o situaţie financiară 
precară. 

     Ziua de 10 octombrie a fost 
pentru o parte dintre elevi şi pro-
fesori prilej de chiul de la ore, 
cum au spus unii sau prilej de în-
tâlnire cu natura şi cu istoria, cum 
au spus alţii. Şcoala noastră a or-
ganizat o excursie de o zi în zona 
Maramureşului.  
     După ce am trecut de Satu Ma-
re, prima oprire a fost la Negreşti-
Oaş,care găzduieşte un muzeu în 
aer liber, ce cuprinde case ţără-
neşti, specifice zonei, vechi de 
100-200 de ani. Am putut vedea 
cum trăiau oamenii în urmă cu 
200 de ani: în încăperi mici şi în-
tunecoase, cu mobilier şi veselă în 
întregime din lemn. Paturile erau 
acoperite cu velinţe de lână, iar pe 
pereţi erau icoane şi ştergare cu 
motive populare. Tot acolo am in-

trat în 
cea mai 
veche 
biserică 
din 
lemn 
din zo-
na Oa-
şului, 
constru-
ită cu 
400 de 
ani în 
urmă, 

am văzut vârtelniţa, adică locul la 
râu unde se spălau odată covoarele 
precum şi moara de apă care ma-
cină grâu şi porumb şi care este şi 
astăzi funcţională.  
     De acolo am plecat spre locali-
tatea Săpânţa, renumită pentru ci-
mitirul unic în lume, numit şi  
,,Cimitirul Vesel”, ce cuprinde nu-
meroase cruci sculptate şi pictate 

de meşterul popular Ioan Stan 
Pătraş, autor al unor interesante 
epitafuri în versuri. În 1935, 
Pătraş a scris primul epitaf, iar 
din 1960 încoace. Întreg cimiti-
rul a fost populat cu circa 800 de 

astfel de cruci, sculptate în 
lemn de stejar şi vopsite în al-
bastru, devenind  un muzeu în 
aer liber unic în felul lui şi o 
atracţie turistică deosebită.Iată 
cum sună un epitaf de pe mor-
mântul lui Turda Ion Bilta. 

Cît în lume am trăit 
Turda Ion Bilta m-am numit 

Multe service am avut: 
Pădurar şi agricultor 

Şi am oltoit mulţi pomi. 
Cooperativa de consum 
De preşedinte m-a pus 
Am fost şi primar la sat 

La toţi nu le-am fost pe plac 
O zis că-s om rău în sat 
Doră am făcut şi bine 

La care o ţinut cu mine, 
Şi trei copii am avut 
Unu de mic o murit, 

Şi să vă mai spun că cei 
Am avut două femei 

Elevii americani ademeniţi la 
cursuri, cu bani  

 
     Elevii americani care au re-
zultate slabe la învăţătură sunt 
încurajaţi să meargă la ore de 
pregătire suplimentară organi-
zate de profesorii din şcoli, de 
unde să plece nu numai cu lecţia 
învăţată, ci şi cu bani de buzu-
nar.  

     Două şcoli 
din statul 
Georgia au re-
curs la această 
metodă, care a 
fost bine primi-
tă de elevi. 
Proiectul este 
finanţat de o 

fundaţie privată. Peste 40 de 
elevi au fost selecţionaţi să 
meargă la aceste cursuri, din ca-
uza rezultatelor slabe la mate-
matică şi ştiinţe. Pentru fiecare 
oră, ei primesc 8 dolari, iar da-
că frecventeză tot cursul,timp de 
15 săptămâni,  mai primesc la 
final încă 125 de dolari. 

Excursie în Maramureş 
                                                           Prof. Laura Razi 
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Amîndouă o fost Anuţă 
Şi-o fost tare drăguţă 

Pe amîndouă le-am iubit 
Da vă spun, le-am stâlcit, 
Dar acum imi cer ertare 
De la mic şi de la mare, 

Trăit 66 ani. Mort la 1979. 
     Ultima oprire a fost în oraşul 
Sighetu Marmaţiei, la Memoria-
lul durerii, un muzeu al ororilor 
comuniste, care nu te lasă să uiţi 
de ce a trebuit ca în 1989 să aibă 
loc o revoluţie.Şi acel muzeu e 
tot un fel de cimitir, dar cu totul 
altul decât cel de la Săpânţa.  
      Aici oamenii nu au murit de 
moarte bună, au fost aduşi cu si-
la, torturaţi, ţinuţi în celula 
neagră (o celulă absolut goală şi 
întunecoasă, cu o pereche de lan-
ţuri prinse în ciment la mijloc şi 
de care deţinutul era legat) şi, în 
final, omorâţi. 53 de persoane au 
murit în această închisoare în 
care erau aduşi cei care se expri-
mau negativ la dresa regimului 
comunist.  
     Închisoarea din Sighet a fost 
construită în 1897, ca închisoare 
de drept 
comun. În 
1950, aici 
au fost 
aduşi 
peste 100 
de demni-
tari din 
întreaga 
ţară – 
foşti mi-
niştri, 
academi-
cieni, mi-
litari, istorici, ziariţi, politicieni – 
unii dintre ei condamnaţi la pe-
depse grele, alţii nici măcar ju-
decaţi. În acelaşi an au fost aduşi 
aici şi circa 50 de episcopi şi 
preoţi grec-catolici şi romano-

catolici. Penitenciarul devenise un 
loc de exterminare pentru minţile 
luminate ale ţării, care erau ţinute 
în condiţii insalubre, fără căldură, 
hrănite mizerabil, fiindu-le inter-
zis să se întindă ziua pe paturi 
pentru a se odihni. Nu aveau voie 
nici să privească pe fereastră. Cei 
care se opuneau, erau băgaţi la 
carceră (celule fără lumină). La 
geamuri au fost puse obloane, ca 
să se vadă numai cerul. Obiectele 
pe care le-am văzut, dezvăluie o 
parte din viaţa şi gândurile deţinu-
ţilor de la Sighet. Cu mijloace ru-
dimentare,au reuşit să confecţio-
neze diferite lucruri, printre care  
o inimioară din capătul de plastic 
al unei perii de dinţi. Au scris poe-
zii din memorie, au creat dicţio-
nare român-francez şi român-
englez, cu cuvintele pe care le 
ştiau ei. Pentru că nu aveau hârtie 
destulă, au scris poezii sau scrisori 
pe pânză, iar un preot a creat o 
poezie ,,scriind”  toate literele cu 
aţa şi acul pe o bucată de material. 
    În curtea memorialului durerii 
se află o capelă unde poţi aprinde 

o lumânare în 
memoria ce-
lor morţi. Ca-
pela e în-
conjurată de 
ziduri pe care 
se află trecute 
mii de nume 
ale celor 
morţi în în-
chisorile co-
muniste din 
România. 

Mai încolo, un grup statuar în-
făţişează oameni în diferite pozi-
ţii care exprimă teama, spaima, 
durerea. La o oarecare depărtare 
de grup, cea mai şocantă statuie 
înfăţişează un om căruia îi lipseşte 

capul şi o mână. E expresia ab-
solută a ceea ce regimul comu-
nist a făcut din oameni : i-a mu-
tilat nu numai trupeşte, ci şi su-
fleteşte şi spiritual. Aceste lucru-
ri nu trebuie uitate, pentru ca ele 
să nu se mai întâmple niciodată.  
    Iată şi părerile unor elevi din 
clasa a V-a B : 
*Tania Borz : Am fost impresio-
nată foarte mult de pedepsele pe 
care le primeau oamenii acolo  
*Beni Ecsedi: A fost bine că am 
mers la închisoarea de la Sighet, 
pentru că am învăţat cum a fost 
în trecut.  
*Renata Grădinaru :  M-a impre-
sionat cum au suferit alţi oame-
ni. Să nu ne plângem de nimic, 
pentru că oamenii de acolo au 
suferit mai mult decât noi. 

Tinerii europeni au dificultăţi la 
lectură.Românii sunt pe primul 

loc…de la coadă 
    
 
 
 
 
 
 
Să ştii să citeşti nu e atât de 
uşor precum pare. Un studiu re-
cent arată că aproape un sfert 
din europenii în vârstă de 15 ani 
au un slab nivel de lectură. Cele 
mai puţine probleme de lectură 
le au elevii din Finlanda, urmaţi 
de cei din Irlanda şi Estonia. 
Ultimele plasate în acest top 
sunt Bulgaria şi România.  
     Problema analfabetismului 
afectează în prezent 770 de 
milioane de persoane din în-
treaga lume, dintre care peste 
500 de mii doar în ţara noastră. 

Page 5 Volume 1, Issue 1 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


     Când spunem şcoală, spunem 
învăţătură. Of, iar cu nasul în 
carte, vor  zice mulţi dintre voi. 
Dar învăţatul nu trebuie să fie 
neapărat o corvoadă. Atenţia în 
clasă precum şi studiul constant, 
zi de zi, ne pot scuti de multe ne-
plăceri.În plus poate că nu ar fi 
rău să aflăm ce alimente ne ajută 
să dăm un randament mai bun.  

     Cu 
toţii ştim 
că fruc-
tele şi 
legumele 
proaspe-
te sunt 
de ne-

preţuit, pentru că acestea sunt 
bogate în vitaminele B1, B6, A 
şi E. Vitamina A favorizează 
acuitatea vizuală, adică vom pu-
tea citi mai mult timp, fără să ne 
doară ochii, iar vitamina E ne 
ajută să memorăm mai uşor noţi-

unile. Tot în zarzavaturi şi legume 
se găsesc magneziul şi potasiul, 
săruri care ne ajută să  dezvoltăm 
o memorie logică.  
     Indi-
cat este şi 
peştele, 
fie din 
conserve, 
fie fript, 
pentru că 
este bogat în fosfor şi elemente 
minerale, care favorizează îmbu-
nătăţirea memoriei. Lactatele de 
orice tip sunt, de asemenea, reco-
mandate, deoarece lipsa calciului 
scade capacitatea de învăţare. Car-
nea, chiar şi cea de porc, dacă este 
preparată corespunzător, este im-
portantă pentru că aduce proteine-
le necesare organismului. 
     Dacă respectăm aceste sfaturi, 
putem uita de vitaminele sau leci-
tina pe care unii dintre noi le iau 
zilnic. Suplimentele alimentare 

sunt recomandate numai în cazul 
în care organismul are tulburări 
de absorbţie a vitaminelor. Leci-
tina poate fi uşor înlocuită cu 
ouăle proaspete.  
     Pe lângă alimentaţie, e impor-
tant şi felul în care învăţăm. Du-
pă 50 de minute de studiu, e bine 
să luăm o pauză de 10 minute, 
timp în care putem face mişcare.      
Şi odihna este esenţială. Trebuie 
să dormim minim 7-8 ore pe 
noapte. 
Somnul 
ajută la 
refacerea 
celulelor 
nervoase. 
Chiar dacă 
unii sunt obişnuiţi să stea până 
noaptea târziu, memorarea nu 
mai are efect maxim după ora 
21,30. Cel mai indicat este să 
învăţăm dimineaţa şi spre seară. 

Premiile bune se adună sub umbrela chimiei 

Nemeş Evelina, Milaş 
Andrei şi Tatar Rebeka 
au luat premiul al II-
lea la Concursul jude-
ţean de chimie la clasa 
a VII-a, iar Evelina şi 
Andrei au mai fost re-
compensaţi cu o men-
ţiune la concursul ju-
deţean de chimie Ralu-
ca Ripan. Ei au fost 
pregătiţi de diriginta 

lor,d-na profesoară Fritea Maria.      
Rezultatele lor fac cinste şcolii 
noastre, care demonstrează că şi 
elevii de la ţară pot fi la fel de 
bine pregătiţi ca şi cei de la oraş. 

     In luna mai a anului şcolar 
2007-2008, elevii clasei a VII-a 
A, în prezent cu un an mai mari, 
au cucerit diverse premii la 
concursurile judeţene de chimie.

Cum să învăţ eficient 
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    Încearcă să faci ceva 
ce n-ai mai făcut, de trei 
ori. O dată, ca să treci 
peste teama de a-l face. 

A doua oară, ca să 
înveţi cum să-l faci. Iar 
a treia oară, ca să-ţi dai 

seama dacă îţi place 
sau nu. 

Virgil Thomson 
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     Am considerat întotdeauna 
cartea ca pe o mică avere. Într-o 
carte găseşti informaţie sau ima-
ginaţie. Preţuiesc atât 
cartea care mă călăuzeşte 
cât şi pe cea care mă 
poartă  pe tărâmuri um-
blate doar de paşii crea-
torului lor. Cu ajutorul 
cărţilor, visez, sper şi în-
văţ. Nu mi-au plăcut nici-
odată ziarele. Cartea 
poate fi prietena ta dacă 
îţi place să o citeşti şi o 
faci din pasiune, nu din 
obligaţie. Mai mult decât o prie-
tenă, poate fi lumea ta paralelă 
în care fugi atunci când ai chef 
de o evadare din realitate. În 
funcţie de ce carte este, poate fi 
prietena ta, de la care înveţi lu-
cruri noi, călăuza care îţi 

destăinuie cărări nebănuite sau te 
poate învăţa cuvinte şi expresii 
frumoase. 

     Prima carte pe ca-
re am citit-o a fost  
,,Capra cu trei iezi”. 
Când dormeam, car-
tea stătea deasupra 
capului meu, pe nopti-
eră. Dimineaţa mă 
trezeam, mă uitam la 
poze. A durat mult pâ-
nă să o citesc toată. A 
trecut vremea când 
citeam cărţi scurte. A 

venit vremea să citesc ceva mai 
complicat, în vacanţă sau poate 
când o să am gripă. Am fost acu-
zat că citesc prea mult. Mi s-a 
spus că am să mor în cărţile mele. 
     De ce mă întorc la cărţile me-
le? De ce nu mă simt bine ca cei-

lalţi în societatea actuală? Pen-
tru că în ultima vreme, ,,actual” 
înseamnă: muzică proastă, igno-
ranţă, reclame şi iar reclame. 
Chiar şi pe net există cărţi, şi în-
că valoroase. Însă uitaţi-vă în-
tr-o sală de net, plină cu adoles-
cenţi care nu au auzit de Ion 
Creangă. Câţi dintre ei mai au şi 
altceva de deschis decât 
messenger-ul? De ce nu se mai 
citeşte? Unii acuză lipsa timpu-
lui. Nu ştiu. Judecaţi-mă pentru 
asta. Acuzaţi-mă. Poate aveţi 
dreptul acesta. Şi…poate aveţi 
dreptul şi la prostie. Aşa cum şi 
eu am dreptul la cultură. 
     Cine nu are acasă o carte e 
mai sărac decât săracul fără 
bani. 

Ai carte, ai parte 
                                                             Nemeş George, VI-A 

Copilăria  
                                                             Blaga Mădălina, VI-A 

vârsta bătrâneţii, spui:  
,,Aşa eram eu la vârsta cea 
fericită şi aşa cred că au 
fost toţi copiii de când e 
lumea asta şi pământul.” 
     Aşa se pierde copilăria 
în negura timpului, fiind 
singurul paradis pierdut. 

ria este cea mai frumoasă 
perioadă din viaţa unui om. 
Reţeta pentru o copilărie fe-
ricită: se pune o rază de 
soare, o petală de trandafir, 
o stea strălucitoare, nişte 
picături de ploaie, câţiva 
fulgi de nea, un câmp înver-
zit, o mare nesfârşită, cân-
tecul duios al mamei, vorba 
înţeleaptă a bunicii, apoi se 
amestecă totul cu zîmbetul 
cristalin al copilului, pentru 
că zâmbetul copilului este 
primul său succes. Dar, 
atunci când de la vârsta fra-
gedă a copilăriei ajungi la 

 
     Copilăria este lumea tu-
turor vârstelor, lumea în 
care poţi face tot ce vrei, 
iar viaţa ţi se pare o joacă, 
o lume în care în fiecare zi 
în bobocul trandafirului 
vieţii se mai desface o pe-
tală. Când eşti copil, nu îţi 
pasă de nimic, doar zbori 
ca un fluturaş suav în lu-
mea îndepărtată a inocen-
ţei, unde totul e un vis 
pierdut în depărtări. 
     Întâmplările fericite din 
visul copilăriei nu se uită 
niciodată, deoarece copilă-
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     Trăia odată într-un regat, un 
judecător pe nume Sheba, despre 
care mersese vorba că este foarte 
deştept. Regele auzise atât de 
multe despre judecător încât s-a 
gândit să meargă el însuşi la 
acesta şi să vadă dacă e 
atât de deştept precum 
se spune. Aşa că s-a îm-
brăcat cu nişte haine po-
nosite, şi-a luat un cal 
din grajd şi a plecat. Pe 
drum a dat peste un om 
sărman care mergea în 
aceeaşi direcţie cu el, 
dar pe jos. Făcându-se 
milă, regele l-a poftit să urce pe 
cal şi să călătorească împreună. 
     Când au ajuns la capătul călă-

toriei, omul sărman nu a mai vrut 
să se dea jos de pe cal, pretinzând 
că este al lui. Văzând că nu o 
scoate la capăt cu el, regele i-a 
spus: 

-Dacă spui că acesta 
este calul tău, să 
mergem în faţa jude-
cătorului Sheba, să 
vedem cui îi va da 
dreptate. 
     Ajunşi în faţa ju-
decătorului, cei doi 
bărbaţi şi-au spus po-
vestea, fiecare pre-

tinzând că animalul este al lui. 
Judecătorul le-a cerut să-i lase ca-
lul şi să revină a doua zi. În dimi-
neaţa următoare, i-a dus pe cei doi 

la grajdurile sale şi le-a spus: 
-Calul vostru este aici, dar întru-
cât am foarte mulţi cai, va trebui 
să mi-l arătaţi voi care este. 
     Ambii bărbaţi au arătat cu de-
getul spre acelaşi cal. 
-Iată decizia mea, spuse judecă-
torul regelui. Calul este al tău şi 
eşti liber să-l iei şi să pleci cu el. 
În schimb, pe celălalt om am să-l 
pedepsesc pentru că a minţit. 
-Ai dreptate, spuse regele, este 
calul meu şi omul acela a vrut să 
mi-l fure. Dar de unde ai ştiut că 
era calul meu şi nu al lui? Doar 
amândoi am recunoscut calul. 
-Aşa e, zâmbi judecătorul, amân-
doi aţi recunoscut calul, dar calul 
nu te-a recunoscut decât pe tine! 

Colţul credinţei—Despre binecuvântare 

- Cum de este 
atât de puţină 
treabă aici?  
l-am întrebat. 
- Este foarte 
trist, suspină 
îngerul. Atunci 
când oamenii 
primesc bine-
cuvântările pe 
care le-au ce-
rut, foarte pu-
ţini trimit îna-
poi confirma-

rea primirii. 
- Dar cum se confirmă primi-
rea unei binecuvântări?  l-am 
întrebat pe înger. 
- Este foarte simplu, mi-a 
răspuns. Trebuie doar să 
spui:,,Mulţumesc, Doamne”. 

Aici, harurile şi bi-
necuvântările care 
au fost solicitate, 
sunt procesate şi 
înmânate celor 
care le-au cerut. 
     Şi aceştia erau 
foarte ocupaţi, 
muncind din greu 
fiindcă erau multe 
binecuvântările de 
trimis pe pământ. 
În cele din urmă, 
ne-am oprit în faţa 
porţii unei secţii foarte mici. 
Spre surprinderea mea, acolo 
se afla doar un înger şezând şi 
cu puţină treabă de făcut. 
- Aceasta este încăperea  
„Confirmări primiri”, m-a in-
format îngerul, cu un gest pu-
ţin cam mâhnit. 

     Azi noapte am visat că 
eram în Cer şi că un înger fă-
cea pe ghidul. Mi-a arătat un 
salon mare plin de îngeri 
care munceau. Îngerul, ghi-
dul meu, se opri în faţa pri-
mei secţii şi spuse: 
- Aceasta este secţia  
,,Registru intrări”. Aici se pri-
mesc toate cererile făcute lui 
Dumnezeu în rugăciune. 
    Privind în jur am observat 
o mulţime mare de îngeri 
care erau extrem de ocupaţi 
cu citirea cererilor care ve-
neau din toate părţile lumii. 
Apoi, trecând printr-un cori-
dor lung, am ajuns la a doua 
secţie. Îngerul mi-a spus 
atunci: 
- Aceasta este secţia  
„Împachetări-depachetări”. 

Poveste despre un judecător  
(sau minciuna are întotdeauna picioare scurte) 
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Salutul este modul de comuni-
care a oamenilor prin cuvinte sau 
gesturi pentru a-şi manifesta bu-
curia, respectul şi simpatia când 
se întâlnesc sau se despart de al-
te persoane. 
Când te-ai întâlnit cu o per-
soană spui ,,bună dimineaţa”,  
,,bună ziua”, ,,bună seara”, iar 
când te desparţi de o persoană 
spui ,,noapte bună” ori ,,la reve-
dere”. 
Nu este politicos să spui ,,la 
revedere” persoanelor pe care nu 
le cunoşti, indiferent dacă le în-
tâlneşti pe stradă sau vorbeşti cu 
acestea la telefon. ,,La revedere” 
este formula de salut pe care o 
adresezi celor din familie sau 
prietenilor. 
Trebuie să foloseşti forma co-
rectă a cuvintelor ,,bună dimi-
neaţa” şi nu ,,….neaţa” , ,,bună 
seara” în loc de ,,…nă seara”. 
Întotdeauna persoana mai tâ-
nără o salută pe cea mai în vâr-
stă.

Întotdeauna băieţii salută fete-
le. 

,,Bonjur” şi ,,servus” (sclavul 
tău) sunt formule de salut proveni-
te din limba franceză, respectiv 
latină, cel din urmă utilizându-se 
mai des în Transilvania. 
Salutul are o mul-
ţime de semnificaţii 
care-i pot modifica 
sensul, de aceea tre-
buie să demonstrezi 
prin acesta simpatia, 
stima pentru cineva, să fii zâmbi-
tor, calculat în mişcări şi să ai o 
privire caldă. 
Nu trebuie să saluţi zgomotos, 
să faci gesturi necontrolate care 
stârnesc râsul sau îi deranjează 
atât pe cei salutaţi cât şi pe cei ca-
re se află în apropierea ta. 


 

Cuvinte frumoase nu mi-e lene să 
folosesc: 
Nici de le repet de zece ori pe zi 
nu ostenesc. 
Cum ies pe poartă repejor 
Spun îndată tuturor: 
,,Bună dimineaţa şi mult spor!” 
,,Să aveţi o zi bună”, spun la ora 
prânzului 
Doctorului, negustorului şi ţesăto-
rului. 
,,Bună seara, poftă bună”, 
Spun familiei la cină. 
 

Reguli pentru profesori 
        clasa a V-a B 
 

     La ora de dirigenţie, d-na di-
rigintă Laura Razi ne-a pus să 
formulăm un set de reguli privi-
toare la comportamentul nostru 
în clasă, după care ne-a rugat să 
scriem care reguli credem noi că 
ar trebui să fie respectate de că-
tre profesori. Ne-am gândit la 
ceea ce aşteptăm noi de la dom-
nii profesori şi iată ceea ce a ie-
şit.  
 
Să vină la timp şi să iasă la 
timp de la ore. 
Să nu ne ţină în pauze. 
Să nu le sune telefonul în tim-
pul orelor şi să nu îl folosească. 
Să explice lecţiile pe înţelesul 
tuturor. 
Să nu ţină cont de persoana 
pe care o ascultă. 
Să nu ţipe la noi. 
Să anunţe când dau extempo-
ral. 
Să nu ne dea multe teme. 
Să nu ne dea teme de vacan-
ţă. 
Să poarte şi ei uniformă. 

Ştii cum să saluţi politicos? 
                                                           Alexan Lorena, V-B 

Fii cu ochii-n ,,patru” şi află de ce 
vezi dublu! 

Câinele poliţist 
     Un câine poliţist are de trecut examenul final pentru a intra în poliţie. 
   -Primul exerciţiu, spune directorul, este să baţi 60 de cuvinte pe minut ! Uite aici 
maşina de scris.Căţelul bate cu toată viteza timp de 5 minute un text înregistrat pe o 
bandă de magnetofon : 105 cuvinte pe minut, ceea ce e foarte bine. 
   -Al doilea exerciţiu e o cursă de obstacole. Trebuie să parcurgi tot traseul în 50 de 
secunde. 
     Câinele termină traseul şi mai rapid : în 35 de secunde. 
   -A treia şi ultima condiţie, ca să devii poliţist. Trebuie să-mi 
demonstrezi că eşti bilingv ! 
-Miauu ! 
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     Sărbătoarea de Haloween de anul acesta, aflată la a 
doua ediţie, a avut de toate: teatru, parada măştilor, 
expoziţie de desene şi expoziţie de bostani. 

     Sceneta realizată după ,,D-l Goe”, de I.L. 
Caragiale, jucată de elevi din clasa a VI-a B, îndru-
maţi de d-na profesoară Petre Cristina, a precedat pa-
rada măştilor la care au participat zeci de copii din 
clasele primare şi de gimnaziu din şcolile din  Suplac 
şi din Borumblaca. Totul s-a desfăşurat într-un decor 
colorat, marcat de desenele copiilor reprezentând sim-
boluri mai mult sau mai puţin fioroase ale acestei săr-
bători şi de capetele de bostani expuse de jur împreju-

rul sălii festive. 
Juriul a ales ur-
mătorii câştigă-
tori: 
     Secţiunea 
costume: premi-
ul I – Bodea 
Ana Maria, a 
III-a A şi Cara-
ba Marina, cl. a 
VI-a, 
Borumlaca; pre-
miul II - Kiraly 
Ruth  şi Bogdan 
Denisa,a VII-C, premiul III – Stoica Talida, a V-
B. S-a acordat şi un premiu de popularitate pere-
chii Creţ Livia şi Nagy Mihaela, din  a III-a A.  
     Secţiunea desene: premiul I – Kiraly Beata, cl.
a IX-a, premiul II – Avram Patricia, a VII-B, pre-
miul III – Caraba Marina, cl. a  VI-a, Borumlaca. 
 Secţiunea dovleci: premiul I – Buboi Sonia, 

Chira Cătălina, Hiriş Miruna, 
Silaghi Andrea,  a VI-a A, pre-
miul II – Cătălinoiu Andrea,  
VI-a A şi Toth Dorotheea, a 
VI-a C, premiul III – Creţ 
Livia, a III-a A. 

O ciocănitoare poate cio-
căni de 20 de ori într-o singu-
ră secundă. 
Un hipopo-
tam poate des-
chide gura su-
ficient de mult 
încât să înghită un copil de 
1,25 m înălţime. 
Un câine poate înţelege în-
tre 35 şi 40 de comenzi. 
Lăstunul cu spin scurt e cea 
mai rapidă pasăre din lume; un 

Cămilele au câte 
3 pleoape. 
O pisică are 32 
de muşchi în fiecare ureche. 
O tonă de lăcuste consu-
mă aceeaşi cantitate de 
mâncare ca 10 elefanţi, 25 
de cămile sau 2.500 de oa-
meni. 

Trompa unui 
elefant poate 
acumula 7 litri de 
apă. 

exemplar a fost surprins 
pe ,,radar” cu 171 de kilo-
metri pe oră. 
O girafă îşi poa-
te curăţa urechile 
cu limba sa de o ju-
mătate de metru. 
Gândacul de bu-
cătărie poate trăi mai multe 
săptămâni chiar şi după ce i 
se taie capul; va muri în cele 
din urmă….de foame.  

Lumea animalelor în cifre 

Un Haloween colorat 
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     Dacă nu aveţi posibilitatea să 
vă faceţi vaccinul antigripal, 
atunci trebuie să ştiţi care sunt 
căile de transmitere a bolii, ca să 
vă puteţi feri. 

     Strănutul – 
fugiţi din raza lui 
de acţiune 
     Ţineţi-vă la 
distanţă de cel pu-
ţin un metru de 

cei care tuşesc ori strănută, în-
toarceţi-vă în altă direcţie şi 
opriţi-vă puţin respiraţia sau aco-
periţi-vă gura şi nasul cu o batis-
tă. Bolnavul de viroză e sfătuit 
să strănute într-o batistă de hârtie 
pe care apoi s-o arunce. Dacă ba-
tista este de pânză, ea trebuie 
spălată şi fiartă imediat. 

 
     Mâinile – spă-
laţi-le cât mai des 
     Pe mâna unui 
om sănătos vieţu-
iesc între 100 şi 
10.000 de bacterii 

pe centimetrul pătrat, aceasta fi-

ind o populaţie naturală şi inofen-
sivă. Bolnavul de viroză îşi stră-
mută însă germenii patogeni pe 
mâini, de îndată ce şi-a atins cu 
ele gura sau nasul. Mâinile lui vor 
atinge diverse obiecte pe care şi 
voi le veţi atinge. Ajunge să faceţi 
un gest reflex, cum ar fi să îţi 
ştergi în fugă un rest de biscuit de 
pe buză sau să te scarpini la nas, şi 
poarta de intrare a infecţiei în or-
ganism a fost deschisă. 
 
     Îmbrăţişarea – de evitat până 
după însănătoşire 
     Şi pe obrajii noştri se înghesuie 
până la 10.000 de ,,musafiri” pe 
centimentru pătrat, mulţi dintre ei 
provenind din gură 
sau din nas. De ace-
ea, printr-o îmbrăţi-
şare ori printr-un 
sărut pe obraz se pot 
transmite cu uşurin-
ţă germenii bolii. 
 
     Sărutul – de amânat pentru 
vremuri mai bune 

     Căldură, umiditate, resturi de 
mâncare: cavitatea bucală e un 
vis pentru microorganisme.  
Chiar şi la persoanele sănătoase, 
un mililitru de salivă găzduieşte 
până la un miliard de bacterii 
(dar neprimejdioase). La bolna-
vii de viroză, printre acestea se 
amestecă numeroşi intruşi pato-
geni, pentru care sărutările repre-
zintă modalitatea perfectă prin 
care viruşii trec de la o persoană 
la alta, foarte uşor. 
 
     Cauza bolii se 
află pe mâini 
     Curioşi să afle 
în ce măsură mâna 
participă la transmiterea bolii, 
cercetătorii britanici au transferat 
o amprentă a palmei pe un  
,,cuib” de microbi. Germenii bo-
lii s-au înmulţit imediat cu mi-
lioanele. Astfel, pe fiecare punct 
de atingere al pielii cu ele, au 
apărut 100 de milioane de bacte-
rii. Concluzia este una singură: 
spălaţi-vă cât mai des pe mâini! 

Paza bună trece primejdia rea 
- ce să faci ca să ţii gripa la distanţă - 

întreci pe al doilea. Pe ce loc te afli?  
5.Tatăl Tatianei avea 5 fiice. Patru dintre ele se 
numeau: Chacha, Cheche, Chichi şi Chocho. Cum 
se numea cea de-a cincea fiică?  
6.Baiazid îl provoacă pe Mircea cel Bătrân la 
luptă...Se adună cele două tabere, faţă în faţă. 
Deodată, apare un tren foarte lung care trece e-
xact printre cele două tabere. Stau oştenii ce stau 
şi aşteaptă să treacă trenul, dar acesta era inter-
minabil. Cum fac cele două tabere, totuşi, să se 
lupte, ţinând cont că trenul era foarte lung si nu 
părea să se mai termine vreodată?  

      Citeşte-le şi dacă nu ştii răspunsul, caută-l 
la pagina 15. 

1.Trebuie să aduci acasă un urs, o cioară, un leu 
şi o căprioară, dar ai doar o alice. Ce faci?  
2.Eşti într-o cameră întunecoasă fără curent şi în 
cameră se află două lămpi. Una e cu petrol şi una 
e cu benzină. Ce aprinzi prima dată?  
3.Un vapor se scufundă pe Dunăre între România 
şi Bulgaria. Unde trebuie îngropaţi supravieţui-
torii?  
4.Să zicem că eşti la un concurs de atletism şi îl 

                                          Întrebări... încuietoare 
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     A trecut un an de când domnul 
director anunţa că există un psiho-
log în şcoală care nu doar predă psi-
hologie, ci are ca principală activi-
tate consilierea elevilor şi a părinţi-
lor. Deci, a început să funcţioneze 
Cabinetul de consiliere psihopeda-
gogică. 
 
Copiii cu probleme de pronunţie, 
se poţ duce la psihologul şcolar 

      
     Pe lângă serviciile de consiliere 
individuală a elevilor , părinţilor şi 
profesorilor am desfăşurat pentru 
elevii din ciclul primar activităţi de 
terapie a tulbu-
rărilor de limbaj 
sau, altfel spus, de 
logopedie. Ce în-
seamnă logopedia 
şi ce a presupus 
ea? Pentru copii 
care au avut pro-
bleme de pronunţie 
am desfăşurat şe-
dinţe săptămânale 
în care aceştia au 
învăţat să respire 
corect, să pronunţe sunete folosind 
ca sprijin oglinda, să pronunţe cu-
vinte în care se găsea sunetul ce tre-
buia corectat. Primele rezultate au 
fost vizibile după primele două sau 
trei şedinţe, în funcţie de gravitatea 
tulburării. 
         

Elevii  cu probleme pot găsi un 
sprijin real la cabinet 

 
     În funcţie de solicitările pro-
fesorilor am avut în consiliere mai 
mulţi elevi cu diverse problematici. 
Amintesc aici mereu prezentele 
probleme de disciplină şi cele legate 
de apariţia notelor mici la elevi care 
până atunci nu păreau să aibă difi-
cultăţi. Frecvent, elevii vin să dis-
cute despre relaţia lor cu părinţii cu 

care se mai ceartă din diverse motive 
sau cu care simt ca nu pot comunica. 
Pentru elevii de liceu sunt la ordinea 
zilei despărţirile de prieten sau 
prietenă, apariţia unor emoţii noi care 
trebuie descoperite şi mereu presanta 
problemă a alegerii unei profesii. 
        Elevii claselor terminale a VIII-
a şi a XII-a au parcurs un modul de 
orientare şcolară şi profesională în 
care au aflat care le sunt aptitudinile 
şi care sunt trăsăturile de caracter 
care îi ajută atunci când trebuie să se 
gândească la alegerea unei spe-
cializări în liceu sau facultate. 
       

De ce să mergi 
la psihologul 

şcolar  
 
 În final , să ne 
gândim care sunt 
avantajele sau 
beneficiile 
prezenţei psi-
hologului în 
şcoală. În primul 
rând cred că 
principalul bene-

ficiu este că elevii 
au avut posibilitatea 
să vorbească cu un 
specialist despre 
toate problemele ce 
îi frământă, despre 
schimbările prin 
care trec, despre 
viitorul care este 
privit cu mai multă 
sau mai puţină în-
credere. Şi au fost 
siguri că tot ce vorbesc ei este confi-
denţial. Ceea ce mi se pare important 
e că au înţeles ce înseamnă o relaţie 
terapeutică, prin ce diferă ea de rela-
ţia obişnuită dintre profesor şi elev. 
Ce înseamnă să te deschizi în faţa 
cuiva care te ascult doar pe tine şi 
care îţi oferă alternative fără să te 

judece. 
        Ce efecte a avut consilierea 

psihologică asupra elevilor?  
 
     Asta diferă în funcţie de pro-
blema cu care au venit. Eu am dorit 
ca ei să înveţe să fie mai calmi şi 
mai responsabili, să înţeleagă că 
există în orice situaţie alternative 
pentru ceea ce simt sau pentru com-
portamentul lor. Alternative care să 
îi mulţumească în primul rând pe ei 
înşişi dar cu care ceilalţi să fie de 
asemenea de acord. Cred că cel mai 
important efect al consilierii este 
creşterea stimei de sine, a încrederii 
în forţele proprii şi în deciziile pe 
care le iau. În acest fel părerea ce-
lorlalţi e unul din punctele luate în 
considerare în orice situaţie şi nu 
unica alternativă. Învaţă deci că 
sunt destul de maturi ca să aleagă 
pentru ei ce e mai bine, iar dacă 
decizia nu a fost bună să încerce din 
nou fără să renunţe. Toate aceste 
detalii i-au ajutat pe elevi să îşi 
vadă problema cu alţi ochi şi să 
încerce să o rezolve cu ajutorul 
noilor informaţii primite. 

        În plus de 
asta, să ceri aju-
torul nu te face 
niciodată slab,  
te face chiar 
puternic pentru 
că ai putut să 
recunoşti că 
ceva nu merge 
bine cu tine în-
suţi şi că nu te 
descurci singur. 

        Pentru anul ce abia a început 
vă aştept cu drag să râdem şi să 
plângem împreună în drumul lung 
al cunoaşterii de sine. Nu vă faceţi 
probleme, nimic nu e imposibil de 
rezolvat, principalul e să doreşti 
acest lucru.      

Efectele consilierii psihologice 
asupra elevilor 

Creşte stima de sine, încrede-
rea în forţele proprii şi în 

deciziile luate 

Învaţă că eşecul nu trebuie să-i 
facă să renunţe. 

Devin mai calmi şi  responsabili 

De ce să merg la psihologul şcolar 
                                                                     consilier şcolar Florin Carina 
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1.Încerci să te autodepăşeşti în tot ceea 
ce faci? 
2.Consideri că autocritica şi critica   sunt 
eficace pentru îndepărtarea greşelilor? 
3.Eşti adeptul zicalei ,,lucrul bine început 
e pe jumătate făcut’’? 
4.Trebuie să te convingă cineva că ai 
săvârşit o greşeală? 
5.Eşti exigent cu cei din jurul tău? 
6.Dar cu propria persoană? 
7.Dai vina pe alţii pentru a te descurca 
mai uşor? 
8.Eşti punctual în toate cazurile? 
9.Laşi pe a doua zi ce poţi face azi? 
10.Te-ai gândit vreodată la importanţa pe 
care o prezintă pentru societate ceea ce 
faci tu? 
11.Îţi recunoşti greşeala săvârşită? 
12.Te dai uşor bătut când întreprinzi ce-
va? 
 
     Marchează câte 1 punct pentru fie-
care răspuns DA, la întrebările 1,2,5,6, 8, 
10, 11 şi fiecare NU la întrebările 
3,4,7,9,12. 
     Pentru 11-12 puncte acumulate ai 
într-adevăr mult simţ de răspundere, eşti 
conştient de însemnătatea sarcinilor pri-
mite sau asumate, lucrezi cu seriozitate 
şi cu râvnă pentru realizarea lor. 
Pentru 8-10 puncte obţinute, reiese că 
uneori nu dai atenţia cuvenită îndatoririlor 
şi obligaţiilor pe care le ai, lăsând unele 
probleme încurcate sau să se rezolve de 
la sine. 
Pentru 7 puncte ori mai puţin, e cazul 
să te alarmezi, eşti puţin răspunzător 
pentru faptele tale, nu realizezi ce în-
seamnă ele pentru cei din jur şi, prin ur-
mare, oamenii îţi acordă mai puţin credit 
(au mai puţină încredere în tine.) 

     Pe data de 23 noiembrie, ele-
vii şcolii noastre au comemorat 
Holocaustul, în cadrul unei acti-
vităţi organizate de d-l profesor 
de istorie, Iosif Crăciun.  
     Cei prezenţi au aflat din cu-
vântul d-lui învăţător Anderco 
Gheorghe, care a vizitat lagărul 
de la Auschwitz,  şi din referate-
le citite de elevele Borz Ligia şi 
Puşcaş Iulia, din clasa a XII-a,  
ce înseamnă Holocaust şi cum 
s-a concretizat el. Informaţiile 
prezentate au fost completate cu 
fragmente din pelicula unui film 
despre Holocaust şi despre lagă-
rul din Polonia. 
     Holocaust este un cuvânt 
ebraic de origine greacă, ce de-
semnează anihilarea evreilor 
din Europa de către Germa-
nia nazistă în perioada 1933-
1945. La scurt timp după prelu-
area puterii, Hitler a dezlănţuit o 
sălbatică prigoană împotriva 
evreilor. Averile le-au fost con-
fiscate, iar învăţământul inter-

zis. Ei au 
fost obligaţi 
să poarte un 
semn dis-
tinctiv: 

Steaua lui David.  
     Soluţia finală era de a-i eli-
mina pe toţi evreii din Europa. 
În acest scop, naziştii au con-
stituit lagăre de exterminare în 
diferite locuri, precum: 
Auschwitz, Maydonek, 
Treblinka, etc, unde victimele 
erau transportate în vagoane 
de marfă, iar apoi deposedate 
de toate bunurile pe care le 
aveau. 
     În România, Holocaustul 
are rădăcini adânci în antise-
mitismul care a apărut în pe-
rioada formării statului naţio-
nal modern.Autorităţile ro-
mâneşti, în frunte cu mareşa-
lul Ion Antonescu, sunt consi-
derate vinovate de moartea 
unui număr cuprins între 
280.000 şi 380.000 de evrei. 

Chestionar 
—— 

Ai simţ  
de 

răspundere? 

Despre Holocaust sau abuzul împotriva evreilor 
                            Borz Dana-Ligia, cl. a XII-a 
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     Plantele te pot ajuta  să-ţi 
purifici atmosfera, acasă sau la 

locul de muncă.  
     În aceste spaţii există o mare 
varietate de produse chimice ca-
re plutesc în aerul pe care-l res-
pirăm şi care provin din materia-
lele de construcţii, din vopsea, 
lipici, produsele de curăţat,
mochetă şi din alte produse care 
acoperă solul. Aceste substanţe 
toxice, chiar  în doze mici, alte-
rează calitatea aerului. Ele dău-
nează sistemului nostru respira-
tor şi provoacă dureri de cap, 
stări letargice, oboseală a ochi-
lor, bronşită cronică.  
     Dacă un poţi aerisi, apelează 

la plante 
     Pentru a  elimina problemele 
de sănătate soluţia cea mai la 
îndemână  rămâne aerisirea spa-
ţiului de lucru sau a camerei cel 
puţin o oră pe zi. Dacă nu putem 
face acest lucru pe cât de des ar 
trebui,  în spaţiile închise plan-
tele verzi se dovedesc a fi ex-
trem de eficace.   
     Conform unui studiu francez, 

fiecare poluant poate fi neutralizat 
de către una sau mai multe plante 
verzi. Şi nu e vorba neapărat de 
plante exotice sau rare. 
    Tu le ai acasă ?  
Top 4 al plantelor 

verzi 
Dacă tocmai ţi-ai 
zugrăvit camera, 
pune-ţi pe pervaz o 
crizantemă. 
Dacă ai parchet în cameră, pre-

cum şi mult mobi-
lier din lemn, de 
exemplu o biblio-
tecă, înfrumuse-
ţează locul cu un 
filodendron. 
Dacă foloseşti 

des produse menajere pentru cură-
ţenie, ţine în baie şi în bucătărie 
câte o azalee, care combate amo-
niacul din produsele respective. 
Dacă în camera ta 
se fumează sau se 
simte lipici de la 
mocheta proaspăt 
pusă, atunci ia-ţi o 
plantă de aloe vera. 

Bancuri în...coloană 
      
   O furnică alerga dispe-
rată prin pădure... La un 
moment dat, dă nas în 
nas cu leul, regele anima-
lelor: 
- Ce faci, furnicuţo, unde alergi în 
halul ăsta? 
- Păi, cum, mărite rege, n-ai auzit? 
- Nu, ce e? 
- S-a produs un accident îngrozi-
tor... 
- Zi odata, ce e?! 
- Păi, s-a ciocnit elefantul cu hipo-
potamul şi sunt rău de tot... 
- Bine, şi ce treabă ai tu, de ce 
alergi ca disperata? 
- Mă duc să donez sânge! 
 
-Domnule doctor, am avut un 
coşmar toată noaptea: se făcea că 
trăgeam de o uşă pe care scria 
ceva. 
-Şi ce scria ? 
-Împinge ! 
 

     Un om traversa 
un râu călare pe ca-
lul său. Ajungând la 
mijlocul râului, calul 
se opri şi nu era 
chip să-l facă să 

pornească din nou. Stăpânul îl lo-
vea şi slobozea pe gură înjurătură 
după înjurătură. O femeie, care se 
afla pe malul celălalt, îi spuse: 
-Ar fi mai bine ca, în loc să înjuri, 
să spui un Tatăl nostru. 
-Nu e rea ideea, răspunse călăre-
ţul. Dar dacă se pune calul în ge-
nunchi? 
 
     Un tata scoţian le spune copii-
lor săi: Copii, dacă sunteţi cuminţi, 
săptămâna asta, duminică, vă duc 
la cofetarie să vedeţi cum 
mănâncă lumea prăjituri. 

     De altfel, o 
mare parte din vi-
aţa socială a tine-
rilor pare să se 
mute în mediul 
virtual. Aproape 

jumătate din cei chestionaţi 
(45%), au prieteni on-line pe care 
nu i-au cunoscut în viaţa reală, 
iar un sfert dintre ei accesează 
site-uri de întâlniri. Mai mult, 
90% dintre tineri folosesc 
messengerul, care a devenit mai 
utilizat decât telefonul mobil.  

     Tinerilor le place mâncarea 
gen fast-food, ar da o întâlnire 
pentru un joc pe computer şi nu 
se pot dezlipi de telefonul mobil.
Acestea sunt câteva din concluzi-
ile unui studiu realizat de agenţia 
Leo Burnett.  
    Timpul liber al adolescenţilor 
se consumă fie individual, în faţa 
calculatorului (59%) fie prin 
oraş cu amicii (61%). În plus, 
38% dintre cei intervievaţi au de-
clarat că petrec multe ore 
jucându-se pe computer.  

Prietenia se mută pe Internet 

Respiră sănătos cu ajutorul plantelor verzi 
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      Dacă ai avea şansa de a ţi se 
îndeplini o dorinţă, oricare ar fi 
aceasta, ce ai alege ? Să am un 
laptop, să fiu bogat, să am o 
maşină frumoasă, să merg la 
vară la mare… Toate acestea 
sunt răspunsuri pe care elevii de 
12 sau 13 ani le-ar da probabil 
dacă li s-ar pune întrebarea de 
mai sus. Şi totuşi, printre ei 
există colegi cu alte preocupări 
la această vârstă : ce vor pune 
mâine pe masă, cu ce se vor îm-
brăca la iarnă sau cum va fi 
împărţit venitul familiei, la care 
participă deja. Unul dintre 
aceştia, elevul Haraga Marius 
din clasa a VI-a A, a acceptat să 
ne facă şi nouă cunoscută poves-
tea lui, răspunzând la o serie de 
întrebări despre viaţa lui de zi 
cu zi. 
 
-Unde locuieşti şi câţi membri 
are familia ta ? 
-Locuiesc la Popuri împreună cu 
mama, cu fratele meu mai mare 
şi sora mea mai mică. Tatăl meu 
a murit anul trecut. 
-Ce surse de venit are familia 
ta ? 
-Alocaţiile de la şcoală şi mer-
gem cu vacile la păşune din luna 
mai până în luna noiembrie. În 
timpul şcolii mai facem cu 
schimbul să nu lipsesc în fiecare 
zi. Când merg cu vacile stau cam 
10 ore pe zi. 
-Îţi place la şcoală ? 
-Îmi plac colegii şi profesorii 
pentru că se poartă foarte bine cu 
mine. Am foarte mulţi prieteni la 
şcoală şi sunt cei mai buni. Cole-
gii mei de clasă m-au ajutat 
mult, aducându-mi o mulţime de 

haine pentru mine şi pentru sora 
mea. 
-Ai curent acasă ? Dar televi-
zor ? 
-Curent avem de luna trecută, dar 
televizor nu. 
-Ai avut vreodată jucării ? 
-Nu. 
-Dacă ai putea schimba în viaţa 
ta ceva, care a r fi acel lucru ? 
-Aş vrea să nu mai fiu nevoit să 
merg cu vacile. 
-Dacă ţi s-ar putea îndeplini o 
dorinţă, care ar fi aceasta ? 
-Să fim o familie fericită, să mai fi 
trăit şi tata. 
-Ce crezi că ai putea să faci pen-
tru ca viitorul tău să fie mai 
bun ? 
-Să vin la şcoală mai des. 
 
     Auzindu-i povestea la şedinţa 
cu părinţii, atât aceştia cât şi co-
legii de clasă şi-au exprimat do-
rinţa să-i întindă o mână de ajutor 
lui Marius, oferindu-i haine pen-
tru el şi sora lui. Şi chiar mai im-
portant, poate, i-au oferit cu toţii 
înţelegere, pritenie şi o fărâmă 
din fericirea pe care fiecare copil 
o merită, dar pe ca nu toţi o pri-
mesc. 

Să  ne mai înveselim 
 
**Odată un european, ateu care 
credea că le ştie pe toate, călăto-
rind prin pădurea africană în-
tâlni un băştinaş care citea Bi-
blia.Îl salută şi, cu un aer de 
maestru, înfumurat, îi spuse: 
-Nu citi cartea asta pentru că 
nu te ajută cu nimic. La ce te 
ajută? 
Africanul îi răspunse cu amabi-
litate: 
-Pe moment te-a aju-
tat deja pe tine. 
Albul nu îl înţelese şi 
îl întrebă: 
-Pe mine? De ce? 
La care localnicul îi răspunse: 
-Înainte, eu eram canibal. 
 
**Un tânăr 
trebuia să 
facă un 
drum până 
în oraş. Un 
prieten îi ce-
ru să-i cum-
pere cartea  
„Cei trei 
muşchetari”. 
Când ajunse 
la oraş, se duse la o librărie, 
scoase o hârtie boţită pe care o 
avea în buzunar şi ceru: 
-Daţi-mi „Cei trei muşche-
tari”… Cât costă? 
-Treizeci de euro– îi spuse vân-
zătoarea. 
-Ah, atunci… daţi-mi doar 
unul, pentru că nu am decât ze-
ce euro. 

Dacă…. 
prof. Florina Szabo 

Răspunsurile la  întrebările 

 încuietoare de la pagina 11 

1.Ursul face "mor, mor" si moare, 
cioara face "cra, cra" si isi rupe un 
os, leul il bagi in portofel, iar ca-
prioara o impusti. 
2.Chibritul sau bricheta. 
3.Supravieţuitorii nu trebuie îngro-
paţi nicăieri pentru că nu au murit. 
4.Pe locul doi. 
5.Tatiana 
6.Pe vremea lui Mircea cel Bătrân 
nu existau trenuri. 
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Crăciun vine numai la copiii ca-
re se duc devreme la culcare în 
ajunul Crăciunului, o metodă 
utilizată de 8 părinţi din 10, pen-
tru a avea o seară liniştită. Pe 
locul al treilea se află avertiza-
rea că privitul la televizor de la 
mică distanţă, îţi face ochii pă-
traţi. 
     Aproximativ 
48 % dintre 
adulţi îşi păcă-
lesc copiii 
asigurându-i că 
dacă mănâncă 
spanac vor creşte mari şi puter-
nici, iar 25% îi mint că părţile 
lor intime vor cădea dacă se mai 
joacă mult cu ele.  
     În plus, doi copii din 10 sunt 
avertizaţi că vor fi reţinuţi de 
poliţie dacă mai înjură. 

  Moş Crăciun primeşte în fiecare an câte 
6 milioane de scrisori de la copii din în-
treaga lume, iar numărul acestora este în 
creştere.Micuţii din Franţa par să fie cei 
care trimit cele mai multe scrisori: 1,2 mi-
lioane. Ei sunt urmaţi de copiii din Cana-
da, cu 1.000.000 de scrisori şi de cei din 
Marea Britanie, cu 750.000 de scrisori. La 
acestea, poşta din diferite ţări desemnează 
lucrători care să le răspundă copiilor. 
     Copiii români îi trimit lui Moş Crăciun 
în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, câteva mii de scrisori. 
Acestea au fost expediate în Finlanda, unde se ştie că locuieşte Mo-
şul. Datorită faptului că foarte mulţi copii au calculator şi ştiu să na-
vigheze pe Internet, Moş Crăciun primeşte şi scrisori electronice. De-
şi nu are încă o adresă elctronică, moşul de pe meleagurile noastre  
şi-a făcut un blog: blogulmosului.jocurile.ro unde sunt postate mesa-
je legate de subiecte despre Crăciun – brazi, spiriduşi, jucării, colin-
de, masa şi urările de Crăciun – precum şi despre diferite peripeţii 
prin care trece. Copiii care vor să trimită e-mailuri către Moş Crăciun 
o pot face pe adresa santa.claus@santaclausoffice.fi  . 

     Care părinte nu-şi doreşte un 
copil ascultător? Uneori, o doja-
nă nu ajunge pentru a-l face pe 
copil să stea cuminte, de aceea 
părinţii recurg la minciuni. Un 
studiu efectuat în Marea Britanie 
a scos la iveală că un părinte îi 
spune copilului circa 3.000 de 
astfel de minciuni nevinovate.        
Cotidianul englez Daily 
Telegraph, care a publicat rezul-
tatele sondajului, a făcut şi un 
top al celor mai populare minci-
uni. 

     Pe primul loc se 
află cea cu Moş Cră-
ciun care aduce ca-
douri doar copiilor 
cuminţi, fiind folosi-
tă de 84% dintre pă-

rinţi.Locul secund e ocupat de 
minciuna potrivit căreia Moş 

Moş Crăciun primeşte anual  
şase milioane de scrisori din lumea întreagă 

Unde au greşit?  
  Şi profesorii o iau razna uneori. 
Fii tu cel care ţine pixul roşu în 
mână  şi corectează aceste perle 
care au fost culese de pe Net… 

 
Dacă mergeţi la 
munte, să mergeti 
şi cu telecabana! 
Lasă uşa larg 
întredeschisă.

Acest exerciţiu 
e floare la nas!
Dacă nu va fa-
ceţi temele, vă 
las cu mediile 
descheiate. 
Despre asta vom vorbi în 
lecţiile anterioare. 
M-a căscat cu gura lăsată! 
Desenaţi un pătrat pe tablă! 
Iar acum scrieţi pe latura cea 
mai mare! 
Haideţi să  
calculăm unghiile 
acestui triunghi. 

Ce minciuni le spun părinţii copiilor lor 
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