
     Cândva, toţi copacii îşi păstrau frunzele la apropierea iernii. 
Astăzi, singur, bradul, rămâne verde la venirea anotimpului rece. 
      
     În preajma Crăciunului, o mică pasăre nu a mai putut să plece în 
ţările calde, pentru că avea o aripă ruptă. Cum să reziste vitregiei 
iernii? Tremurând de frig, se adăposti în frunzişul unui mare ste-
jar. Acesta refuză însă să o primească, gonind-o: "Pleacă de aici! 
Îmi vei mânca toate ghindele!" 
     În ciuda zapezii, pasărea părăsi copacul, pentru a se refugia 
între ramurile unui ulm stufos."Nu 
rămâne aici! Îmi vei rupe frun-
zele", spuse el. 
     Speriată, micuţa pasăre fugi 
pentru a se as- cunde într-un tufiş, 
care o alungă şi el  fără 
zăbavă:"Nu te vreau aici! Îmi vei 
murdări cren- gile!" 
     Respinsă de toţi copacii, păsări-
ca se culcă în zăpadă, nemaiaş-
teptând altce- va decât să moară.
Deodată, văzu la câţiva paşi de ea 
un brad care îi făcea semn. Cu ari-
pile îngreunate de frig, se târî 
înspre brad."Aici nu trebuie sa te temi de nimic, voi avea eu grijă 
de tine", îi spuse el. 
    În seara de Crăciun, un vânt teribil sufla peste pădure. Toţi co-
pacii îşi pierdură frunzele sub puterea sa. Singur bradul şi le 
păstră, pentru că adapostise micuţa pasăre bolnavă.Iată de ce 
bradul este astăzi pomul de Crăciun, generos şi protector, în jurul 
căruia ne strângem cu toţii. 

Povestea bradului de Crăciun 

Revista Grupului Şcolar Industrial Suplacu de Barcău,  
Bihor 
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     Chestionaţi, elevii claselor a 
VII-a şi a VIII-a se bucură de înlo-
cuirea examenului de capacitate cu 
tezele unice, deoarece, spun ei, nu 
trebuie parcursă foarte multă ma-
terie  o dată. 
     

Examenul propriu-zis se va desfă-
şura pe parcursul a două ore, sub 
supravegherea unor profesori de 
altă specialitate decât cea din care 
se dă teza. Vor fi susţinute teze 
unice la limba română, matematică, 
istori sau geografie la alegere, iar 
elevii de la secţia maghiară vor da 
teză şi la limba maternă. 
     Tezele vor fi evaluate în centre 
special desemnate în acest sens. 
Fiecare lucrare va fi evaluată de doi 
profesori, alţii decît cei din unităţile 
de învăţământ de la care provin te-
zele. Baremele unice de evaluare şi 
notare vor fi postate pe site-ul Mi-
nisterului Educaţiei, după desfăşu-
rarea tezelor cu subiect unic. Acti-
vitatea de evaluare va dura maxim 
trei zile. Evaluarea se face pe baza 
unui punctaj pe scara de la 1 la 
100, acordîndu-se 90 de puncte 
pentru răspunsurile corecte şi com-
plete şi 10 puncte, din oficiu, cu 
respectarea strictă a baremului unic 
de evaluare şi notare. După corec-
tare, fiecare evaluator stabileşte no-
ta prin împărţirea la 10 a punctaju-
lui obţinut de elev, fără rotunjire. 

Nota finală se stabileşte prin media 
aritmetică a notelor acordate de fie-
care profesor evaluator.  
     Timp de o săptămână, elevii pot 
discuta împreună cu profesorii con-
ţinutul tezei, pentru a înţelege ce au 
făcut bine şi ce nu. Modificarea no-
tei finale de către elev, atrage după 
sine scăderea notei la purtare la 6. 
     Publicăm mai jos calendarul de 
desfăşurare a tezelor unice. Datele 
din perioada a doua se referă la zile-
le în care pot da teze elevii amânaţi 
din diferite motive (de boală sau 
din alte cauze). 
 

SEMESTRUL I 
Perioada I 

 30 noiembrie 2007 -  
Limba şi literatura maternă 

 5 decembrie 2007 -  
Matematică 

 11 decembrie 2007 -  
Istorie/Geografie  

(numai pentru clasa a VIII-a) 
 14 decembrie 2007 -  

Limba şi literatura română 
 11 ianuarie 2008 -  

depunerea contestaţiilor 
 

Perioada a II-a ) ∗ 
 12 februarie 2008 -  

Matematică 
 15 februarie 2008 -  

Limba şi literatura maternă 
 20 februarie 2008 -  

Limba şi literatura română 
 22 februarie 2008 -  
Istorie/Geografie ( 

numai pentru clasa a VIII-a) 
 29 februarie 2008 -  

depunerea contestaţiilor 
 

SEMESTRUL al II-lea 
Perioada I 

 6 mai 2008 -  
Limba şi literatura maternă 

 9 mai 2008 -  
Istorie/Geografie  

(numai pentru clasa a VIII-a) 
 13 mai 2008 -  

Limba şi literatura română 
 16 mai 2008 -  

Matematică 
 29 mai 2008 -  

depunerea contestaţiilor 
 

Perioada a II-a ∗) 
 23 mai 2008 - Matematică 

 27 mai 2008 -  
Limba şi literatura maternă 

 30 mai 2008 -  
Istorie/Geografie  

(numai pentru clasa a VIII-a) 
 2 iunie 2008 -  

Limba şi literatura română 
 4 iunie 2008 -  

depunerea contestaţiilor 

 
 
 

Tezele unice bat la uşă! 
 

     Nu mai e mult până când elevii claselor a VII-a şi a VIII-a vor da mult discutatele teze unice, ale căror note 
vor conta pentru admiterea la liceu. Sunt ei pentru sau contra? Era de preferat examenul de admitere sau nu? 
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     În vara aceasta am fă-
cut o călătorie mai lungă 
în America şi, cu acest 
prilej am aflat de la 
verişoara mea care este 
modul de viaţă al adoles-
cenţilor de acolo. Astfel, 
am aflat că elevii nu sunt 
obligaţi să poarte unifor-
me, dar sunt şcoli în care 
se cere acest lucru. În 

privinţa materiilor, se pune foarte mult accent 
pe istorie, deoarece dacă nu treci la istorie, nu 
treci nici clasa. Istoria, la americani, este la fel 
de importantă ca şi engleza sau matematica. 
Elevii au voie ca, pe lîngă materiile obligatorii, 
să îşi aleagă un set de materii pe care preferă să 
le studieze. În pauza de prânz, se mănâncă la 
cantină. La şcoală, copiii merg cu autobuze gal-
bene. 
     Studenţii şi elevii merg aproape în fiecare 
seară la o îngheţată sau la o cafea, în localuri 
unde, în afară de acestea, mai pot servi şi anu-
mite prăjituri. Cine doreşte, poate citi sau lucra 
în linişte pe laptop.Legea nu  permite fumatul şi 
consumul de alcool decât după 21 de ani. Cei 
sub această vârstă nu pot nici măcar să asiste la 
cumpărarea ţigărilor sau a băuturilor alcoolice.
În schimb, adolescenţii au voie să facă şcoala de 
şoferi începând cu vârsta de 16 ani. 

Au revenit uniformele  
în şcolile româneşti 

 
     Din această toamnă, ele-
vii trebuie să poarte  obliga-
toriu uniforme sau alte sem-
ne distinctive, cum ar fi ecu-
soanele, potrivit Legii pri-
vind creşterea siguranţei în 
unităţile de învăţământ. 
Şcoala noastră s-a confor-
mat şi ea cerinţelor, iar ele-
vii poartă diverse uniforme, 
diferenţiate pe cicluri.      
Cum au primit elevii această 
veste şi cum li se pare intro-
ducerea uniformelor?  
     Ne răspund cei din clasa 
a XII-a:  
*Cred că este o idee bună, 
dar pentru clas a XII-a nu 
prea are rost să dea banii pe 
ele.-Anca T. 
*Da, este o idee bună, pen-
tru că toţi o să fim la fel şi 
nu vor fi diferenţe între co-
piii bogaţi şi săraci.Kovacs 
Kinga 
*Este o idee foarte stupidă. 
De ce să port eu ce poartă 
ceilalţi? M.Vlad 
*Mie nu îmi place ideea.Îmi 
place să fiu unicat, nu su-
port când cineva se îmbracă 
la fel ca mine. Hajni 
*Nu!!! Nu este o idee bună, 
fiecare se îmbracă cum 
vrea. Vincze Oscar 

Uniforme antiviolenţă 
 
     O firmă britanică a creat 
o gamă de uniforme şcolare 
inedite: rezistente la lovitu-
rile de cuţit şi la alte obiecte 
contondente. Noile unifor-
me şcolare sunt menite să 
liniştească părinţii alarmaţi 
de creşterea violenţei în ins-
tituţiile şcolare din Anglia. 
Sugestia uniformelor le-a 
fost făcută designerilor 
chiar de către părinţi.  
     Uniformele sunt realiza-
te din Kevlar, o substanţă 
sintetică uşoară folosită 
pentru realizarea vestelor 
antiglonţ. Kevlar poate fi 
trasă în fire dintr-un mate-
rial de 5 ori mai rezistent 
decât oţelul, folosit la uni-
formele antiglonţ ale solda-
ţilor. 
     Firma britanică a lansat 
deja pulovere cu glugă, tri-
couri şi mănuşi rezistente la 
lovituri de cuţit. Uniformele 
costă aproape 200 de euro.   
De la începutul acestui an, 7 
băieţi sub 16 ani au fost 
înjunghiaţi mortal, la Lon-
dra. 

     În România,  
puloverele cu glugă 
sunt utilizate în scopuri 
mai paşnice: de pildă, 
să-ţi ţină de frig atunci 
când ai de învăţat, în 
serile geroase de iarnă. 
Noi ne confruntăm cu 
alt tip de  violenţă: a  
frigului din case. 

Dădacă-robot pentru elevi 
      
O companie sud-coreeană a pus 
la punct un robot pentru a supra-
veghea elevii în timpul recreaţiei. 
El este echipat cu o cameră video 
şi un microfon şi poate remarca 
dacă în clădire se petrec întâm-
plări suspecte. De exemplu robotul, pe nume 
Ofro, poate avertiza imediat responsabilii şco-
lii dacă observă că cineva încearcă să seducă 
un elev.  

Despre uniforme, la noi şi la alţii Şcoala în America 
                                  Crăciun Carina, cl. a VIII-a B 
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    Cu puţin înainte de finalul anului şcolar trecut, mai 
precis în perioada 15 mai-6 iunie 2007, Centrul de 
Documentare şi Informare al GRI Suplacu de Barcău 
a fost gazda unui exerciţiu democratic de comuni-
care, ale cărui rezultate au trecut neobservate. Activi-
tatea a fost iniţiată de d-na profesor documentarist 
Chira Brînduşa şi de d-na prof.Razi Laura. 
     Exerciţiul i-a solicitat pe elevii din toate clasele, de 
toate vârstele, să răspundă la două întrebări : ce faci 
tu pentru şcoala ta şi ce aştepţi să facă ea pentru 
tine . Scopul a fost iniţierea unui dialog şcoală-elev/ 
profesor prin care să se identifice pe de o parte, pro-
blemele care există în cadrul instituţiei şcolare pre-
cum şi aşteptările elevilor/ profesorilor şi pe de altă 
parte să se cuantifice succesele şi realizările acesto-
ra. Răspunsurile au mai scos la iveală şi frustrările 
elevilor, nelipsind nici ameninţările la adresa şcolii.    
Din păcate, cadrele didactice, în afară de două, nu şi-
au împărtăşit părerile în cadrul experimentului nostru. 
 

Ce faci tu pentru şcoala ta ? 
     Pe lângă răspunsurile mai mult sau mai puţin 
amuzante, care exprimă şi ele un punct de ve-
dere (,,un mare nimic şi nimic”, ,,mă trezesc di-
mineaţa”), elevii s-au străduit să-şi redea efortu-
rile şi interesul pentru şcoală:  

*învăţ pentru ea 
*o respect, (respect regulile, pro-
fesorii, ceea ce spune directorul) 
*păstrez curăţenia 
*particip la concursuri şi olim-
piade, la mai multe activităţi şco-
lare 

    *o iubesc 
*îi ajut pe cei care nu învaţă foarte bine 
*nu chiulesc de la ore 
*sunt bun, cuminte 

 
Ce aştepţi să facă şcoala pentru tine ? 

      În funcţie de răspunsuri, putem grupa cerin-
ţele copiilor pe diverse domenii. 
a) activităţi extraşcolare 

     Primele cerinţe ale copiii-
lor – şi totodată cele mai frec-
vente - sunt ca şcoala să or-
ganizeze mai multe excursii şi 
concursuri, să ofere muzică în 
pauze şi ca elevii să poarte 
uniforme ,,moderne, superbe, 
complete”. Modelul de unifor-
me preferat este cel al adoles-
cenţilor din Rebelde, serial în 
mare vogă în prezent în 
rândul acestora. Elevii doresc, 
aşadar,mai multe activităţi ex-
traşcolare şi se observă că nu 
sunt împotriva uniformei.
Printre activităţile extraşcolare 
dorite se numără orele de ac-
torie la liceu, practicarea mai 
multor sporturi, în special a 
înotului, prin construirea unei 
piscine . 

b) instruirea personală 
     Elevii  doresc să se aducă 
mai multe cărţi interesante la 
CDI şi la bibliotecă, să existe 
mai multe calculatoare dispo-
nibile, să se repartizeze fiecă-
rei clase câte un laptop sau 
fiecărui elev câte un calculator 
personal, idee vehiculată de 
altfel şi în presă. Se cer bani 
pentru materiale audio-video. 
 
c) instruirea în clasă      
     Unii copii se simt copleşiţi 

de teme, de aceea cer redu-
cerea numărului lor, pentru a 
avea mai mult timp liber 
acasă.Alţii folosesc sintag-
ma ,,ore distractive”, înţe-
legându-se prin aceasta ca 
predarea să-i atragă pe elevi 
prin metodele folosite. Pe de 
altă parte, ei vor să nu mai fie 
atât de multe ore, pauze mai 
lungi şi  profesori mai indul-
genţi. Se mai cere introduce-
rea mai multor profile la liceu. 
 
d) educaţia caracterului 
     Şcoala nu oferă doar 
cunoştinţe care trebuie înma-
gazinate în memorie, ci şi 
modele de comportament. 
Educaţia caracterului nu este 
lăsată deoparte. Unii elevi 
asociază timpul petrecut la 
şcoală cu o distracţie pe 
cinste (,,să putem asculta 
muzică la ore şi să putem 
vorbi”), însă alţii au perspec-
tive mai serioase: o elevă îi 
îndeamnă pe colegii ei ,,să 
fie mai inteligenţi, nu aşa de 
leneşi”. Copiii propun şi solu-
ţii pentru cei care nu învaţă : 
să fie daţi afară.Ei ştiu că 
şcoala nu presupune doar 
note mari, ci şi a fi ,,bun, 
cuminte”, iar un elev preci-

zează : ,,să 
se respecte 
oamenii care 
i n t r ă  î n 
şcoală, să se 
spună sărut 
mâna”. 

Ce faci tu pentru şcoala ta?Ce vrei să facă ea pentru tine? 
                                                                              prof. Laura Razi 
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e) confort personal     
    In privinţa confortului aşteptat din partea şco-
lii, cererile elevilor se referă la introducerea ae-
rului condiţionat şi la instalarea de draperii care 
să protejeze de razele soarelui, la  păstrarea 
curăţeniei  şi la intimitate în folosirea toaletei. 
Unii ar dori înfiinţarea unei cantine. 
 
Ce vor unii elevi să facă şcoala pentru ei ? 
      Iată, la final, câteva propuneri amuzante şi/
sau nerealiste : 
*să nu mai dăm teze 
*să avem o distracţie pe cinste 
*să putem asculta muzică la ore, să putem vorbi 
*să se construiască un colegiu ca în serialul Re-

belde  
*să existe restaurante şi 
magazine 
*să se ia fiecărui elev o 
limuzină 
*să se cumpere echipa-
mente de sport ca cele ale 
fotbaliştilor de la Barcelo-
na 

Tricoul lui Thiery Henri  

      de la Barcelona 

     Din acest an, şcoala noastră 
pune la dispoziţia elevilor şi 
profesorilor un psiholog şco-
lar. Activitatea sa principală 
este consilierea şi ea constă în 
sfaturi, sugestii acordate per-
soanei care îi solicită sprijinul. 
Clientul este de obicei o per-
soană sănătoasă din punct de 
vedere psihic, capabilă să ia 
decizii, dar întâmpină dificultă-
ţi în rezolvarea unei probleme. 

      Cum se desfăşoară un pro-
ces de consiliere? 

      În primul rând, clientul vine 
şi se programează la o întâlnire. 
Apoi discută cu psihologul des-
pre situaţia lui. Se stabilesc 
obiectivele consilierii şi moda-
litatea de a le îndeplini. Este 
important de ştiut că procesul 
de consiliere se desfăşoară doar 
cu acordul părinţilor. 
     Toate informaţiile care sunt 
transmise în cabinet sunt confi-
denţiale. Acestea nu pot fi 
comunicate părinţilor sau pro-
fesorilor decât cu acordul ele-
vului consiliat. Excepţie fac 
situaţiile când elevul vrea să-şi 
facă rău lui însuşi - şi aici ne 
referim la sinucidere sau auto-
mutilare – sau doreşte să facî 
rău altcuiva. 
     
     De consiliere pot beneficia 

elevii, părinţii şi profesorii 
     Pentru elevi, consilierea se 
referă la: probleme de învăţare 
eficientă, consiliere şi orientare 
şcolară şi profesională, consi-
liere în chestiuni legate de viaţa 
personală. 
     Profesorii pot fi sfătuiţi în 

legătură cu: activitatea instruc-
tiv-educativă şi de dirigenţie, 
comportamentul elevilor, con-
siliere şcolară şi profesională, 
formarea şi menţinerea relaţii-
lor cu părinţii, etc. 
 
     De ce e important să venim 

la consiliere? 
     Un motiv ar fi 
că nu ştim să co-
municăm unii cu 
ceilalţi, nu ştim 
cui să ne spunem 
problemele, de la 

cine să cerem un sfat. Dacă eli-
minăm părinţii şi profesorii, ne 
mai rămân prietenii. Care sunt 
la fel de confuzi ca şi noi. Si nu 
ştim ce bine ne simţim când 
putem să vorbim cu cineva care 
ne ascultă fără să ne judece, ne 
prezintă alternative de schim-
bare şi ne susţine să reuşim în 
ceea ce ne propunem. Asta 
face un psiho-
log în şcoală : 
oferă sprijin. 
Ne învaţă ce 
important este 
să ştim să rela-
ţionăm cu noi 
înşine şi cu ceilalţi.  
     Psihologul şcolar oferă şi 
informaţii despre anumite te-
me : fumatul, consumul de al-
cool, drogurile, adolescenţa, 
educaţia sexuală, consilierea şi 
orientarea şcolară şi profesio-
nală, rezolvarea de probleme, 
agresivitatea, etc. 
 

Orarul 
Cabinetul psihologului şcolar 
este situat în clădirea B, la eta-
jul I, lângă cabinetul de chimie 
şi are următorul orar:  
Luni - 8-10 logopedie, 10-11 
consiliere, 11-13 logopedie, 13-
14 consiliere 
Marţi – 9-11 consiliere, 11-13 
logopedie, 13-14 consiliere 
Miercuri - 9-11 consiliere, 11-
13 logopedie, 13-14 consiliere 

    Copiii cu ochi albaştri,  
                      mai buni la învăţătură 

     Copiii cu ochi albaştri 
sunt mai buni la învăţătură, 
indiferent dacă le plac ştiin-
ţele exacte sau cel umanis-
te, iar cei cu ochii căprui 
excelează la sporturi care 
solicită intens organismul, 
precum fotbalul american, 

hocheiul şi rugby-ul.Dar copiii   cu ochi al-
baştri le-o iau iarăşi înaintea celorlaţi, când e 
vorba de practicarea unor sporturi care cer 
concentrare, precum golful. 
     O măsurătoare ştiinţifică a acestei realităţi a 
fost făcută de Joanna Rowe, profesor emerit la 
universitatea din Louisville, SUA. Ea a mai ob-
servat că oamenii cu ochi albaştri au o capaci-
tate mai mare de gândire strategică, ceea ce îi 
face să-şi planifice mai bine activităţile şi să 
obţină rezultate remarcabile în cercetarea ştiin-
ţifică. 
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     Liceeni care vor susţine 
examenul de bacalaureat în 
vara anului viitor se vor pu-
tea pregăti cu ajutorul a 300 
de subiecte pentru toate dis-
c i p l i n e l e . 
Acestea vor 
fi postate pe 
internet la 1 
martie 2008. 
Dacă anul 
trecut au fost 
în jur de 
12.000 de 
variante de 
s u b i e c t , 
acum se vor publica 100, în 
funcţie de gradul de dificul-
tate. Astfel, vor fi redactate 
300 de subiecte: 100 grele, 
100 de dificultate medie şi 
100 foarte grele. 
     Tototdată, pe site-ul Mi-
nisterului Educaţiei, subiec-
tele  nu vor mai fi postate aşa 
cum le vor primi  elevii pe 
hârtie în ziua probei, pentru a 

se evita fraudele. Specialiştii 
ministerului vor numerota va-
riante de exerciţiu care, în fi-
nal, vor compune întregul sub-
iect al probei.  

 De exemplu, 
proba de ma-
tematică cu-
prinde 4 vari-
ante de exerci-
ţii; fiecare  va-
riantă va fi 
afişată pe site 
şi va avea un 
număr.În ziua 
exa menu lu i , 

comisia va extrage din urnă 
două cifre - să spunem 3 şi 4. 
Varianta finală de subiect va fi 
cea cu numărul 34, dar nu va 
fi publicată nicăieri - doar co-
misia de examen a ministeru-
lui va şti care sunt combinaţii-
le de variante de exerciţii, din 
cele afişate pe site, care au şi 
compus subiectul de examen.  

Elevii pot contesta notele  
primite la scris 

      
         Contestaţia trebuie însoţită însă de do-
vezi.Comisia de contestaţii care funcţionează 
în cadrul GRI Suplac este formată din d-na 
directoare adjunctă Nistor Silvia, din d-na 
profesoară Popoi Adriana şi din d-l profesor 
Fotache Dorin. Până în prezent, în şcoală nu  
s-au înregistrat contestaţii oficiale din partea 
elevilor. Dacă totuşi un elev are motive înte-
meiate să facă acest lucru, el trebuie să ur-
meze nişte paşi, şi anume: 
-elevul nemultumit de nota primită poate de-
pune, în termen de 3 zile,  o contestaţie 

scrisă, însoţită de argu-
mentele sau motivele care 
stau la baza acesteia 
-comisia poartă discuţii cu 
elevul şi cu profesorul în 
cauză 
-pe baza discuţiilor şi a 

dovezilor existente, comisia ia o hotărâre pe 
care o comunică celor două părţi 
     Decizia comisiei de contestaţii rămâne 
definitivă. În cazul în care contestaţia elevu-
lui este întemeiată, profesorul care a acordat 
nota necorespunzatoare este sancţionat potri-
vit Regulamentului de organizare si funcţio-
nare a învăţământului preuniversitar. 

Opinii personale despre....bunul-simţ      
                           o elevă din clasa a VIII-a A 
      
     Cuvintele ,,bun simţ” nu sunt zidite în 
toţi. Prin acest lucru vreau să sugerez că în 
şcoala noastră nu toţi copiii au bun simţ. În 
primul rând, am văzut mulţi copii care fu-
mează, care au telefoane, iar unora chiar le 
sună în timpul orelor, ceea ce e împotriva 
regulamentului. Mulţi strică bunurile şcolii. 

Instinctele de luptători nu le 
lipsesc. Mulţi copii se bat pe 
teren sau în clasă. Alţii fură.
Nu în ultimul rând, se comen-
tează la profesor. Nu este 
politicos. 

    Eu cred că această virtute a bunului 
simţ se moşteneşte în cei 7 ani de acasă. 
Cel care nu îi are, nu are nici bunul simţ. 

 1.Ce ţi se pare diferit în clasa a 
V-a faţă de clasele I-IV? 
Renata: Mai  multe   teme. 
George: Este   mai   complicat. 
Miruna: Profesorii. 
Mădălina: Mai   mulţi    profe-
sori. 
 
2Ce  îţi    place  şi  ce  nu , 
în   noul    an   şcolar? 
Renata: Îmi    plac   profesorii, 
nu   îmi   plac    temele. 
George: Imi   plac   unii   profi, 
nu  îmi   place    uniforma. 
Miruna: Îmi plac uniformele, nu 
îmi plac profesorii. 
Mădălina: Totul  îmi   place. 
 
3.Ce  materii   preferi? 

Renata: Mate,  bio, 
română, desen, engleză. 
George: 
Toate, în afară   de   educa-
ţia fizică. 
Miruna: Toate, în afară de româ-
nă. 
Mădălina: Mate, engleză, istorie, 
franceză, desen. 
 
4.Cum ţi se pare să ai ore cu mai 
mulţi profesori? 
Renata: Naşpa. 
George: OK. 
Miruna: Mai frumoase. 
Mădălina: Îmi plac. 
 
 

 Părerea lor contează 
  Bobocii clasei a V-a ne spun ce cred despre şcoală 

Ioana Cătălinoiu, Ana Maria 

300 de subiecte pentru bacalaureat 
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         Egy fenyő álma 
                     Kun Adél Evelyn 
               VI. osztály Suplac 
 
Volt egy fenyő 
nem túl nagy. 
De volt egy 
álma hatalmas. 
Álmában ő 
volt az ünnepelt, 
kit mindenki 
körülénekelt. 
Ajándék volt alatta 
hisz,ő volt 
a karácsonyfa.. 
Álmában csillogott, 
S szaloncukrot  adogatott. 
És hopp,vége lett. 
Teltek az évek 
a fények, 
S  hopp, egy este,kocsizaj zör-
rent, 
és egy balta 
hangja csörrent, 
Megjöttek,értem, 
Értem jöttek. 
Álmom végre 
beteljesedett. 
Én lettem az ünnepelt, 
kit mindenki 
körülénekelt. 
Ajándék van alattam 
S karácsonyfa 
maradtam.. 

Hurrá,itt a tél!  
                                 Tóth Sűrű Erik,   
                                 IV.osztályDólya 
 
Hurrá itt a tél,s hull  a hó 
Játszani megy a sok lurkó, 
A ház ablakát nézve feltűnik a télapó. 
 
Nyilik a házajtó, 
S belép a hosszú szakállú télapó. 
A sok gzermek kiváncsian  nézi, 
Szakadt havas a zsákjából mi kerül 
most ki. 
 
Szánkózik a sok gyermek, 
S örülnek a télnek. 
S a játékok a polcra kerülnek. 

 
Téli ünnepek 

     Pintea Brenda 
      II. osztály,Dólya 
 
 
 

Eljött a várva várt ünnep. 
Amikor a Mikulás és a Jézuska 
Hozzánk eljönnek. 
 
Az angyalok ajándékot hoznak 
A sok jó gyermekeknek. 

Télapó 
                        Dányi Henrietta,  
                          III.osztály,Dólya 
 
Sapkája mint a süveg, 
Ott láttam az ablaknál, 
Látod ott a nagy szakáll! 
Látod azt a nagz puttonyt? 
Alig birja a szánkón. 
 
*************************** 
 
                         Pintea Raimond 
                         IV.osztály Dólya 
 

Kedves Mikulás és Jézuska 
Gyermekenek sok ajándékot 

hoznak. 
Kisautót,babát,amivel  amivel sok 

örömöt okoznak. 

  A madarak vándorlása 
                         Pintea Raimond  
                         V.osztály, Dólya 
 
      

           A vonuló madarak ősszel a hideg miatt kedvezőbb 
éghajlatú területekre mennek,majd tavasszal visszatérnek 
költőhelyükre,régi fészkeikhez.. 
          Egyszer a mezőn barangoltam,és megpillantottam 
egy csapat madarat. 
Közelebb mentem hozzájuk és arra lettem figyelmes ,hogy 
nem félnek tőlem. 
Volt köztük vadliba és vadruca is. 
Kérdeztem a vadlibától: 

 Creatii literare ale elevilor 
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-Miért mentek elAfrikába? 
-Mert itt  nincs mit együnk,és télen megfagyunk.-
Útközben megszoktatok pihenni? 
-Igen,megszoktunk pihenni, rászállunk a hajókra. 
   Afrikában szoktatok fészket késziteni ées 
fiókákat költeni?  
-Nem,ott nem rakunk fészket és fiókákat sem 
költünk. 
-Sziasztok,és jó utat kivánok nektek! 
-Köszönjük szépen,szia! 
     Megfigyeltem hogyan szállnak fel és örültem,
hogy elmennek,mert ha itt maradnak nálunk,
elpusztulnak,és jövőre nem lesz ki fészket rakjon 
és fiókákat költsön. 

Poezii şi compuneri în limba maghiară ale elevilor  
de la şcoala din Dolea 
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Ninge 
      Pintea Diana, cl. a VI-a B 
 
     A sosit iarna.Dar nici un semn cum că ar fi 
venit cu adevărat. Stăteam la fereastră şi aş-
teptam să ningă. Un micuţ fulguşor a căzut pe 
streaşina geamului. În clipa aceea a început să 
ningă foarte des. Acei fulguşori cercelaţi şi 
drăgălaşi au format o plăpumioară albă peste 
sat şi chiciură în copaci.  
     Pregătindu-mă să merg afară, mi-am auzit 
prietenii. Am ieşit nerăbdătoare şi ne-am jucat 
cu toţii în zăpadă. Spre seară, ne-am risipit cu 
toţii la casele noastre. Odată întoarsă, am în-
trebat-o pe mama ce sunt fulgii de zăpadă. Ea 
mi-a zis ceva minunat: că sunt lăcrimioare 
mici şi îngheţate, scăpate din cer. Înainte de 
culcare, m-am mai uitat o dată pe geam la flo-
ricelele îngheţate care-l acopereau. Acea zi a 
fost preferata mea. 

Mama 
Borz Tania-Evelina 

cl. a IV-a A 
 

Pe braţul ei mă legăna 
Cu nani,nani m-adormea, 

Să-mi fie somnul mai uşor, 
Mama mea, mama mea. 

 
Iar când o boală mă-ncerca 
Ea nopţi întregi nu adormea 

Mă legăna şi mă-ngrijea 
Mama mea, mama mea. 

 
O, mamă, cât timp vei trăi 
Cu mine tu te vei mândri, 

Te voi iubi şi asculta 
Mama mea, mama mea. 

Iepuraşul Stuf 
                Alexan Lorena,  
                  cl. a IV-a A 
 

Uf, uf, uf, 
Fugi iepuraşul Stuf. 
Văzu multe păpădii 
Dar şi frunze aurii. 

 
Fugi la puii lui 

Care erau în puf, 
Fugea bietul Stuf 

Uf, uf, uf… 
 

Fugea pe potecuţă, 
Fugea, fugea, fugea, 

Şi dând de-o ciupercuţă 
Se uită mult timp la ea 

Poezie din proverbe 
            

Atenţie, vă rog, la buzunare 
Unde nu-i cap vai de picioare 

Fiecare pasăre pe limba ei moare 
 Hoţul ţipă mai tare 

Cine e nemulţumit ramâne fără dar 
 Leneşii mai mult aleargă în zadar 

Cine nu aude, nu vede şi tace 
Trăieşte o mie de ani în pace 

Capu' face, capu' trage 
Omul e nebun, dă-i pace, 

Pe limba lui moare fiecare vierme 
Fiecare doarme cum îşi aşterne. 

Visul cărţii 
             Busuioc Renata,  
                   cl. a V-a A 
 
     M-am născut într-o tipo-
grafie. Aveam paginile neatin-
se şi o copertă arătoasă. Am 
fost apoi transportată la o li-
brărie mare unde mulţi se ui-
tau la mine, mă răsfoiau şi mă 
puneau la loc. Acolo în libră-
rie m-am împrietenit cu alte 
cărţi, dar la fel ca oamenii care 
gândesc diferit şi arată diferit, 
ne deosebeam prin conţinutul 
paginilor şi prin imaginea de 
pe copertă. Visam ca într-o zi 
să ajung şi eu într-o casă unde 
voi fi de folos cuiva. Şi uite-
aşa am intrat pe mâinile unui 
copil care avea nevoie de mi-
ne. Mă răsfoia cu mare grijă, 
mă păstra curată, la loc de cin-
ste. 
     Uite-aşa am visat eu să 
ajung folositoare şi preţuită. 

Copilăria 
         Şumălan George, cl. a VI-a B 
 
     Ce cuvânt minunat, 
ce lucru minunat, ce 
amintire minunată este 
copilăria! 
     Copilăria este o pri-
mă pagină a vieţii fiecă-
rui om. Îmi amintesc cu 
drag clipele de atunci. 
Plăcute erau zilele de la 
grădiniţă împreună cu alţi copii, de 
pildă năzdrăvăniile făcute cu fetele, 
cu care ne certam de la păpuşi. În 
timpul vacanţei ne distram şi fă-
ceam prostioare cu verişorii mei. 
Îmi vin în minte cei din clasa I, o 
clasă gălăgioasă cu mulţi băieţi, pe 
care învăţătoarea nu reuşea să-i 
stăpânească. Când venea colega 
mea Bianca la mine o spionam pe 
vecina mea, o bătrânică cumseca-
de, care ne certa când ne vedea şi 
ne speria cu faptul că ne spune pă-
rinţilor.  
     E frumos să fii copil, dar din pă-
cate anii trec precum petalele unui 
trandafir care se ofilesc. Primele 
petale ale trandafirului meu au fost 
copilăria. S-au scuturat. Păcat. 
Erau cele mai frumoase… 

Desen realizat de Costaş Tatiana,  
fostă elevă în clasa a VIII-a A, la GRI Suplac 
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            Dupa cum ştiţi,intr-o joi ,
adică pe 8 noiembrie,am fost la Dej.
Că trebuia să mergem cu o vineri 
înainte ,dar a făcut şoferul accident; 
asta e partea a doua.Pe drum am dat 
şi de zăpadă, dar ne-am săturat după 
o bulgăreală,şi am început din nou 
‘Hai şofere’ si ‘Treceti batali- 
oane române Carpaţii’ ,cântate într-
un mod…hm..mai bine tac.Bun. 
             Deci am ajuns la Dej. Prima 
oprire – salinele. Odată aflaţi lângă 
biserică,pe perete era un mare ‘Afară 
sunt chinurile şi răul’ din câte ştiu. 
Daca citeşti asta, la 100 de metri sub 
pământ,în nişte tunele luminate doar 
cu neoane…mai adaugă şi nişte zgo-
mote de explozii şi îţi dai seama… 
             Oricum,biserica e săpată în 
bulgărele de sare,tot aşa şi decora-
ţiile.Pe jos – sare, pereţii – sare, şi 
tavanul…tot sare ,că n-o fi zahăr. 
Erau chiar frumoase lucrurile cristali-
zate, mături,becuri sparte…câţiva au 

vrut sa-şi lase telefonul la cristalizat, 
dar asta-i viaţa. 
             Terenul de fotbal l-am văzut 
dupa o plimbare prin  tunele. Minge, 
eh...de unde minge în mine de sare. 
Dai pe jos cu telefonu’ ! Până la 
urmă,am plecat din saline.Cum să 
pleci bre din saline fără sare ? Ne-am 
târât până la autobuz cu kilogramele 
de sare după noi,dupa care am vizitat 
şi muzeul.Nu poţi să zici că e exage-
rat de mare, dat fiind că nici nu am 
observat când am trecut pe lângă el. 
             Înăuntru,ca în orice muzeu 
municipal- tablouri,costume popu-
lare,busturi de lemn şi piatră….şi nu 
în ultimul rând nişte arme (ruginite 
rău) de la răscoala din Bobâlna. Am 
mai stat noi pe acolo o vreme, la 
poze, în strigăte de ‘NU ATINGETI 
NIMIC’. Prin urmare,toţi am atins 
câte ceva. 
             Tot aşa,pe lângă 2-3 autosto-
puri şi o cofetărie,am ajuns acasă.

Obosiţi,dar întregi. 
     În concluzie, a fost o expe-
rienţă chiar plăcută,de care eu 
m-am bucurat..GRATIS !! 
  Să trăiască Halloweenu’ !         

 În mina de sare  de la Ocna Dej,                                                                             
într-o cameră cu pereţi de sare 
pură şi translucidă, minerii au 

amenajat o biserică în stil bizan-
tin.Frescele ori mozaicurile au 
fost înlocuite cu basoreliefuri 

sculptate de mineri.                                            

Interpretarea chestionarului 
 
     Marchează câte 1 punct pentru 
fiecare răspuns DA la întrebările 
1,2,3,6,8,9,11 şi câte un punct 
pentru fiecare NU la întrebările 
4,5,7,10,12.Adună punctele astfel 
obţinute. 
   *Dacă ai 11-12 puncte obţi-
nute, atunci posezi voinţa nece-

sară pentru a-ţi realiza scopurile propuse şi eşti conştient de asta. 
Când întâlneşti unele tentaţii, ştii să le ocoleşti, să le observi şi nu 
te laşi uşor ademenit de ele. Ai păreri proprii despre tot ceea ce 
vezi în jur şi te ghidezi după ele. Familia, prietenii te cunosc şi te 
respectă pentru aceste lucruri. 
   *La 8-10 puncte obţinute, voinţa ta are unele minusuri, temelia 
ei există, dar te mai abaţi de la ceea ce ştii că trebuie să faci. În-
cearcă să eviţi astfel de situaţii şi să nu renunţi la realizarea a tot 
ceea ce trebuie sau la ceea ce ţi-ai propus să faci. 
   *Pentru 7 puncte sau mai puţine, nu ai o voinţă puternică, eşti 
slab din fire, eşti influenţabil şi nehotărât. Cei din jur ştiu lucrul 
acesta şi profită din plin de el.Vei avea de pierdut dacă nu faci ni-
mic să te schimbi! 

Să trăiască Halloweenu’! 
                                               Tudor Chira, cl. a VIII-a B 

Chestionar—Ai voinţă? 
 
1.Eşti capabil să păstrezi un secret chiar dacă 
cineva te roagă să îl destăinui? 
2.Poţi număra până la 1001? (Încearcă) 
3.Realizezi tot ceea ce ţi-ai propus la şcoală? 
4.Prânzurile pe care le mănânci sunt copioase? 
5.Te superi uşor dacă cineva te ceartă?  
6.Consideri că e necesar să respecţi zilnic un 
program de activitate?  
7.Se întâmplă des să nu respecţi programul 
propus?              
8.Depui totuşi eforturi pentru a-l respecta? 
9.Poţi să taci cel puţin o oră? 
10.Dacă întâmpini greutăţi în relizarea unui 
proiect, renunţi la el? 
11.Eşti constant (mereu acelaşi) în părerile 
tale personale? 
12.Renunţi să vizionezi spectacolele sau emisu-
nile pe care ţi le-ai propus? 

Diverse ….esereviD   

Page 9 VOL UM E 1 , ISSU E 1 

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

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


  Şcoala noastră a găzduit în această vară o tabără de 
copii, cu instructori studenţi proveniţi din diferite ţări. 
Acele zile au fost o încântare pentru copiii partici-
panţi, care au văzut astfel în şcoală nu numai un loc 
de studiu, ci şi un prilej de a învăţa ceva nou prin joc. 
Despre clipele petrecute în cadrul taberei ne poves-
tesc două dintre participante, Benţan Bianca şi 
Şumălan Anca, din clasa a VI-a B. 

     A început bucuria copiilor, 
adică vacanţa de vară. Mer-
gând prin comuna noastră am 
zărit nişte afişe care se refe-
reau la venirea unor studenţi 
străini în minunata noastră 
ţară, respectiv în iubita noas-
tră şcoală. Ne-a trecut prin 
gând să mergem şi să facem 
cunoştinţă cu noii musafiri. În 
acea tabără, unde am petrecut 
două săptămâni, împreună cu 
alte câteva zeci de copii, i-am 
cunoscut pe prietenii cu care 
ne-am petrecut timpul liber: 
Nicolas, Havier, Avola, Lavi-
nia, Laetitia, Ivana, Marianne, 
Eugine, Tereza şi Vera. Erau 
din Franţa, Spania, Italia, Slo-
vacia. 
     Împreună cu ei am practi-
cat multe jocuri interesante. 
Am făcut şi cîteva ieşiri la aer 

curat, adică în pădure şi în 
oraşul Cluj-Napoca, la ,,
lacul mireselor” şi la grădi-
na botanică. După această 
excursie, prietenii noştri au 
rămas uimiţi de ceea ce au 
văzut.Când a început ploa-
ia, ne-am urcat în autocar şi 
am pornit spre casă. După 
trei zile de la excursie, noi 
ne-am despărţit de ei prin-
tr- o petrecere de neuitat. 
Cu lacrimi în ochi, le fă-
ceam cu mâna în semn de 
prietenie. 
     Din aceste două săptă-
mâni de distracţie am învă-
ţat câteva obiceiuri din viaţa 
unor oameni din ţări înde-
părtate. Nouă ne-au plăcut 
toate activităţile pe care  
le-am petrecut cu studenţii 
instructori. 

Biologie amuzantă  
Dialoguri profesor-elev 

 
    - Ce este ţe-
sutul vegetal? 
- Este o veche 
îndeletnicire a 
poporului român 
şi se practica la 
războiul de ţe-
sut." 
     - Măi,băiete, unde îţi este filtrul 
gândirii? 
- La curăţat...dar dacă vreţi îl iau pe cel 
de la maşina lui tata. 
 

-Unde este situată 
inima? 
- În cavitatea bu-
cală!!! 

CDI, sursa ta de cunoaştere 
 informaţii culese din cartea ,,Întrebări şi răspunsuri – Corpul nostru”, editura RAO 

Ce este pielea ? 
     Pielea este cel mai mare organ al 
nostru. Aşa subţire cum este, are o 
suprafaţă de aproximativ 2 metri 
pătraţi, iar în cazul unui adult 
cântăreşte de la 3 până la 4 kilogra-
me. Ea îndeplineşte o mulţime de sar-
cini şi dă naştere părului şi unghiilor. 
Ea reprezintă un înveliş protector al 
corpului, prin care nu ies nici sângele, 
nici vreun alt fluid al corpului cât şi 
un strat de protecţie împotriva mize-
riei. Ea mai reglează temperatura cor-
pului şi e importantă ca organ de 
simţ. 
      
De ce trebuie să respirăm ? 
     Pentru că nu putem rezista fără a 
respira mai mult de 2-3 minute. În 
absenţa aerului, murim. Zilnic res-
pirăm de circa 15 până la 30 de ori pe 
minut. Cu această ocazie, inspirăm şi 
expirăm cel puţin 10.000 de litri de 

aer. Această cantitate este compara-
bilă cu 1.000 de găleţi. Iar bulele 
minuscule prin care oxigenul trece 
în sânge, însumează o suprafaţă de 
70 până la 90 de metri pătraţi, adică 
aproape cât jumătate de teren de te-
nis. 
 
De ce e importantă inima ?  
     Inima este doar de mărimea unui 
pumn, dar este vitală. Ea pompează 
sânge prin corp şi alimentează toate 
părţile corpului. Acest proces începe 
cu mai multe luni înainte de a ne 
naşte şi durează până la moarte. În 
timpul unei vieţi obişnuite, ea bate 
cam de 3 miliarde de ori.Toate va-
sele de sânge din corp formează un 
circuit de circa 100.000 de kilome-
tri, ceea ce ar însemna mai mult de-
cât dublul ecuatorului. Prin corpul 
unui adult curg circa 5 litri de sânge. 
  

Tabăra transpusă în desen de autoarele articolului 

Tabăra verii,  un moment de neuitat 
                                                                                  Benţan Bianaca, Şumălan Anca, cl. A VI-a B 
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     Obiceiuri nesănătoare  
                            care accelerează ritmul îmbătrânirii 

Copacul chipurilor. Câte feţe observi? 

     Niciodată nu e prea târziu să te 
pui la curent cu ceea ce face bine 
organismului tău. Ritmul trepidant 
de viaţă din secolul nostru îşi pune 
amprenta şi pe viaţa adolescenţi-
lor, care ajung adeseori să împru-
mute unele obiceiuri specifice 
adulţilor. 
     Stressul, consumul de alcool, de 
zahăr sau grăsimi şi lipsa de 
mişcare se află în topul obiceiuri-
lor nesănătoase, care accelerează 
ritmul îmbătrânirii.  
     Tu câte din aceste obiceiuri 
nesănătoase ţi-ai însuşit ? 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.Pe primul loc în topul celor 
mai nesănătoase obiceiuri se 
află stresul, care scade imunita-
tea şi creşte riscul apariţiei boli-
lor de inimă. Specialiştii de la 
Universitatea California au de-
monstrat că prea mult stres 
îmbătrâneşte devreme  sistemul 
imunitar. 

 2.Pe locul doi se 
află consumul de 
băuturi alcoolice. 
Unul sau două pa-
hare de băutură pe 

zi pot scădea riscul de a muri de 
boli de inimă, în schimb consu-
mul în cantităţi exagerate creşte 
riscul îmbolnăvirii de inimă sau 
de cancer la ficat, gât şi sân. 
    3.Lipsa de mişcare se află 
pe locul trei. Sportul şi, în ge-
neral, mişcarea, fac minuni- re-
duc riscul de a deveni obezi, 
îndepărtează stresul şi ne pot 
păzi de unele boli. 

    4.Grăsimile saturate, 
care se găsesc în carne, lapte 
şi unt, determină creşterea 
nivelului colesterolului şi 
riscul apariţiei bolilor de 
inimă.  
    5.Fumatul, larg răspândit 
printre tineri, creşte riscul 
îmbolnăvirii de cancer şi de-
termină apariţia ridurilor. 

 6.Expunerea 
în aer poluat, 
de care locali-
tatea noastră nu 
duce lipsă,  de-
termină apari-

ţia bolilor aparatului respira-
tor. Sfatul specialiştilor este 
să stăm mai mult în casă 
dacă nivelul de poluare din 
oraşul unde ne aflăm este 
ridicat. 
    7.Expunerea exagerată 
la soare creşte riscul apari-
ţiei cancerului de piele şi a 
ridurilor. În fiecare an, mai 
mult de un milion de ameri-
cani sunt diagnosticaţi cu 
cancer de 
piele şi alţi 
55 de mii 
află că au 
forma mor-
tală, mela-
nom. 
    8.Petrecerea de nopţi 
nedormite nu e benefică 
organismului. Lipsa somnu-
lui este asociată cu obezita-
tea, diabetul şi creşterea ten-
siunii arteriale. 
    9.Urmează apoi 
consumul exagerat 
de zahăr. Nutriţio-
niştii ne sfătuiesc ca 
la o dietă de 2200 
de calorii pe zi, să nu con-
sumăm mai mult de 12 lin-
guriţe de zahăr. 

Un aliment popular : pizza 
 

     Pizza este un fel 
de mâncare ce îşi are 
originea în Italia. 
Este o pâine plată, de 
obicei rotundă, 
acoperită cu sos de 
roşii şi brânză, plus 
alte topping-uri op-
ţionale, preparată la 

cuptor. Istoria pizzei a început o dată cu 
aducerea roşiilor în Europa din America, în 
secolul XVI. În secolul XVIII săracii din Na-
poli obişnuiau să pună sos de roşii peste 
pâinea lor plată. Aşa s-a născut pizza. 
     Prima pizzerie s-a deschis pe la 1830 la 
Napoli şi funcţionează şi astăzi. 
     În prezent, în lume se consumă circa 5 
miliarde de pizza, anual. Cel mai mult se 
consumă în SUA: 3 miliarde de bucăţi.Tot 
aici, se consumă zilnic 400 de kilometri 
pătraţi de pizza. Cele mai multe pizza, 
aproximativ jumătate din numărul total, sunt 
consumate vinerea şi sâmbăta. 
     De reţinut! În funcţie de ingrediente, o 
sută de grame de pizza au între 250 si 300 
de calorii. O pizza medie are cam 900 de 
calorii. Dacă ţii la siluetă, consumă acest 
aliment cu moderaţie! 
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          Anul acesta, spiritul de Haloween a fost prezent în şcoala noastră da-
torită unei parade a măştilor de Haloween, la care au luat parte peste 30 de 
personaje: o mulţime de vrăjitoare, de fantome, de spirite rele, dar şi o călu-
găriţă, Scufiţa Roşie în variantă modernă, mafioţi ori spartani. Publicul a 
fost entuziasmat şi a aplaudat frenetic. Parada măştilor a fost precedată de o 
prezentare de modă. Eleve de liceu au defilat în costume realizate din pro-
priile materiale şi după propriile idei de către de noua profesoară de desen, 
d-ra Ioana Nemeş.Fetele s-au bucurat şi ele de aprecierea publicului, la fel 
ca şi mascota manechinelor, Paula, un băiat deghizat în fată. 
   Activitatea a fost întregită de două expoziţii: una a bostanilor şi o alta a 
desenelor reprezentate în spiritul sărbătorii de Haloween. Câştigătorii celor 
3 secţiuni au fost recompensaţi şi cu premii pe măsură: participare gratuită 
la excursiile care sunt organizate în acest an de d-l profesor Crăciun Iosif, 
cel care a avut şi ideea organizării acestei manifestări.  
     Plăcerea a fost de partea tuturor: atât a participanţilor cât şi a publicului, 
care speră în perpetuarea anuală a acestei manifestări. 

                Perle ele elevilor 
**Fiecare vers are câte patru pi-
cioare, în afară de ultimul, care 
este biped. 
**Criminalul Lică Sămădău omo-
ra fără milă  şi 
porci şi oameni  şi 
de aceea Dumne-
zeu nu îl mai lasă 
să trăiască decât 
până la sfârşitul nuvelei. 
**Cele sapte minuni ale lumii au 
fost un stâlp, o grădină şi altele, 
darâmate mai toate de cutremure 
si ploi. 

Să mai şi râdem 
 
     Bulă, mai rârâit se angajează ca marinar.Pe la 
ora 11 seara vasul se scufundă...Bulă strigă :  
-Rrrrr..ee..ppeeddee!!!sssăărriţi! ssseee scuuf-
fundă vvvaaporu!!!!!!!!” Toata lumea sare şi se 
salvează. 
    Bulă, devenit erou, se angajează pe un vas cât 
Titanicul.În turul de noapte, unul din marinarii 
de cart  le spune pasagerilor: 
- Când strigă Bulă "Rrr..." să săriţi cu toţii din 
vapor....sigur se scufundă..... 
      Seara Bula striga: 
-Rrr.... 
     Toata lumea sare în apă, fără să 
mai aştepte urmarea, tocmai când 
Bulă îşi termină cuvântul : 
,,Rrrr....eechiinnii!!!” 

 
     Doi şerpi vorbesc în deşert. Unul 
întreabă: 
-Băi, noi nu suntem veninoşi? 
-De ce? 
-Păi, mi-am muşcat limba. 
 

O femeie se plînge unei vecine că şi-a 
pierdut câinele. 
-De ce un dai un anunţ la ziar? 
-Dar câinele meu un ştie să citească! 

**Vitoria Lipan a înţeles care 
sunt criminalii barbatului ei de 
la cîinele Lupu. El îi va muşca 
de beregată şi va rezolva acţiu-
nea romanului. 
**Ana Blandiana cand a scris 
poezia Părinţii era revoltată 
doarece părinţii ei, ca de altfel 
şi ai mei, nu o lăsau sa stea sea-
ra până târziu pe 
afară şi nici buni-
ca ei, ca şi a mea 
nu mă lasă să 
merg la ştrand... 

Câştigătoarele paradei măştilor- ţigăncile din clasa a VI-a B 

Un Halloween de neuitat 
                                   Prof. Laura Razi 
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                         Ştii ce este un blog? 
    
    Blogul este un jurnal pe Internet, în care se 
şterg graniţele dintre sfera publică şi cea pri-
vată. Primele bloguri au apărut în urmă cu 10 
ani, în Statele Unite. Termenulul provine de 
la cuvintele web-log, care înseamnă ,,carnet 

de bord web.” La început erau jurnale intime electronice, reali-
zate de diferiţi oameni care îşi povestea viaţa, spunea glume 
sau postau fotografii. Succesul a fost atât de mare încât toată 
lumea a început să-şi creeze un blog : vedetele, sportivii, chiar 
şi oamenii politici.Crearea unui blog nu costă bani şi în plus, îţi 
permite să te exprimi şi să schimbi păreri cu alţi oameni despre 
diferite subiecte. 
     Un nou blog este creat în fiecare secundă pe planetă!La ora 
actuală numărul blogurilor active a depăşit 100 de milioane 
(numai în China există 16 milioane) şi se afirmă că la fiecare 
cinci luni acest număr se dublează. Înaintează de la 1 până la 20, trecând prin toate 

cifrele, succesiv. Atenţie: treci de la un număr la 
altul doar dacă se ating.(se învecinează) Dezleagă-ţi limba! 

Sfaturi pentru o viaţă mai lungă 
 
     Nu mai e mult până se schimbă anul şi ne putem 
propune să schimbăm şi noi ceva în viaţa noastră, 
ţinând cont de sfaturile specialiştilor 
    
   *Râdeţi mai mult. 200 de hohote de râs sunt 
echivalentul a 10 minute de jogging. 
   *Dormiţi mai puţin. Cei ce dorm 6-7 ore pe 
noapte au o viaţă mai lungă decât cei ce depăş-
esc 8 ore de somn. 
   *Luaţi-vă un animal de companie.Veţi fi 
mai puţin stresaţi şi mai relaxaţi. 
   *Gândiţi pozitiv. Optimiştii pot trăi cu până 
la 12 ani mai mult decât pesimiştii. 
   *Mâncaţi ciocolată. Substanţele din cioco-
lată protejează organismul de cancer şi de boli 
de inimă. 

Ce este palindromul? 

     
          Un cuvânt sau o frază cu acelaşi 
înţeles, citite atât normal cât şi invers.
Iată câteva exemple: 

CAZAC—REVER—MINIM—COJOC 
SUSPUS—ROTITOR– AERISIREA 

ELE FAC CAFELE 
ELE NE SEDUC CU DESENELE 
LIZA ALESE MESE LA AZIL 
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prof. Laura Razi 

Profesori colaboratori:  
Mihaela Medrea,  

Sonia Puşcaş, Popoi Adriana 
Brînduşa Chira  

Responsabil general al revistei:  
prof. Laura Razi 

Grup Şcolar Industrial  
Suplacu de Barcău, Bihor,  

Piaţa Republicii,  
tel. 0259/ 368.437 

Din Sicilia, Cecilia şi-a 
trimis familia la  Marsilia.
Capra sare piatra 
Iada crapă 
piatra 
Crăpa-i-ar 
capul pietrei 
Cum a crăpat iada piatra. 
Bucură-te cum s-a bucu-
rat Bucuroaia de bucuria 

lui Bucurel 
care a sosit 
bucuros de la 
Bucureşti. 

     Ca antrenament, iată câteva 
fraze pe care le poţi pronunţa de 
mai multe ori pe zi. 
Şase saşi în şase saci. 

Un vul-
tur stă pe 
pisc cu un 
pix în 
plisc. 

Un tâmplar, dintr-o 
întâmplare 
A lovit o tâmplăreasă drept 
în tâmplă 
De-a tâmpit-o. 
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