
     Asistăm în ziua de azi la bătăi 
între elevi, soldate cu dinţi şi capete 
sparte, la conflicte profesori-elevi 
în unele clase unde gradul de indis-
ciplină e foarte ridicat. Absenţele, 
în special la liceu, sunt înregistrate 
în număr foarte mare, iar poliţia, în 
urma raziilor efectuate pe durata 
cursurilor, a surprins elevi care-şi 
petreceau vremea în bar. 
     La ore, telefoanele mobile, puse 
la vedere, sună. Unii îşi verifică me-
sajele, iar alţii îşi înfundă urechile 
cu căştile de la MP3-playere, pen-
tru a acoperi glasul profesorului 
care spune lucruri prea plictisitoare 
pentru a fi auzite. 
     E imaginea dezolantă a vieţii de 
şcoală de secol XXI. Şcoala nu mai 
e locul unde vii să te instruieşti, e 

locul de unde încerci să scapi repe-
de şi uşor. Elevul negociază cu pro-
fesorul pentru teme şi note. Speră 
să treacă doar pentru că e prezent 
fizic la ore. Nota de cinci este sufi-
cientă şi aspiraţiile sale nu sunt 
mai mari decât înălţimea unui pi-
tic. 
     ,,Cu toţii avem acelaşi cer, dar 
nu avem acelaşi orizont.”  (Konrad 
Adenauer) . Diferenţa între oameni 
e dată de scopul spre care ţintesc, 
de lucrurile pe care visează să le 
înfăptuiască, de felul în care văd 
relaţiile cu semenii. Or, ,nu eşti bun 
de nimic, dacă eşti bun doar pentru 
tine.” (Voltaire)   
     Aşadar, dragă elevule de azi, 
scoate-ţi casca din urechi pentru o 
clipă, lasă mesajele telefonice în 
aşteptare şi fă un bilanţ al vieţii ta-
le: unde ai ajuns, ce ai vrea să faci 
şi, mai ales, cine vrei să fii. Dar 
acesta să fie doar începutul trans-
formării tale, pentru că – ne-o spu-
ne Paulo Coelho - ,,viaţa nu-i fă-
cută din ceea ce doreşte omul, ci 
din cea ce făptuieşte.” 

Şcoa l a  noas t ră  în  p rezen t  
               pro f .  L aura  Razi               

R e v i s t a  G r u p u l u i  Ş c o l a r  I n d u s t r i a l   

S u p l a c u  d e  B a r c ă u ,  B i h o r  
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Elevii au nevoie de educaţie,  
dar ea nu corespunde în prezent cerinţelor lor 

este opinia clară a elevilor din clasa a XI-a  
                                                                   prof Laura Razi 

Ce în vaţ ă  c op i i i  d in  a lt e  ţ ă r i?  
                              E l ev i i  b r i t an i c i  i au  l ec ţ i i  d e  fe r i c i re  

     22 de elevi au răspuns unui ches-
tionar aplicat în cadrul disciplinei 
Agenda europeană pe tema ,,Educaţia 
în şcoala ta.” 
     21 de elevi consideră că au nevoie 
de educaţie pentru a deveni cineva în 
viaţă, iar 20 dintre ei doresc să devină 
studenţi după terminarea liceului. 17 
dintre elevi consideră că educaţia ac-
tuală din şcoală nu răspunde în totali-
tate cerinţelor lor. 

 Ce lipseşte educaţiei pentru  
a deveni atractivă? 

Majoritatea elevilor se plâng de fap-
tul că sunt prea multe ore, că materia e 
prea încărcată şi că li se cere să ştie 
foarte mult. 
Lipsesc ofertele de cursuri opţiona-
le, orele de sport sunt prea puţine şi nu 
se mai studiază artele.  
Atitudinea unor elevi face ca atmos-
fera din şcoală să fie neprimitoare:  
,,elevii să fie mai educaţi, mai respec-
tuoşi, mai puţin obraznici”. 
      

   Ce  propuneri fac elevii pentru 
îmbunătăţirea calităţii educaţiei?  
descărcarea programei şcolare,  
realizarea mai multor activităţi în 
grup  
mutarea accentului pe activităţile 

extraşcolare: mai multe concursuri, 
olimpiade, excursii, tabere 
alocarea a două ore pe săptămână 
pentru educaţie şi studierea bunelor 
maniere  
mai multe cursuri opţionale care dez-
voltă inteligenţa sau imaginaţia 
ore în cadrul cărora să se discute te-
me diverse legate de problemele cu ca-
re se confruntă liceenii sau adolescenţii  
o oră de relaxare unde să se adune 
majoritatea elevilor pentru a povesti 
studierea şi a  altor limbi străine, în 
special italiană sau să se pună mai mult 
accent pe limba engleză, prin intensifi-
carea cursurilor  
cei atraşi de arte ar vrea să mai studi-
eze desenul şi muzica 
 

Ce aşteaptă elevii  
de la profesorii lor? 

să fie mai relaxaţi  
să nu vină la oră nervoşi 
să fie ,,mai glumeţi, mai distractivi”, 
mai înţelegători  
să nu fie atît de duri, să le ofere ele-
vilor ,,mai multă libertate şi încredere”  
să se implice mai mult în educaţia 
elevilor, iar aceştia, la rândul lor, să fie 
mai deschişi şi comunicativi, să găseas-
că un profesor cu care să poată discuta. 

jur şi au un mai mare respect de sine. La 
rândul lor, profesorii au declarat că se 
simt mai puţin stresaţi din cauza slujbei. 
Programul educativ încurajează copiii 
să vorbească despre propriile sentimente 
în cadrul grupului lor, în timpul unor 
şedinţe coordonate de profesor. Ei înva-
ţă să-şi gestioneze sentimentele de furie 
şi să intre în contact emoţional cu cei 
din jur. 

Copiii români, ajutor în 
casă 

      
     Cei mai mulţi dintre co-
piii români sunt puşi de 
părinţi să facă ordine în 
casă. Un sondaj realizat în 
2007 de organizaţia Sal-
vaţi copiii arată că 64,3% 
din elevii întrebaţi sunt 
puşi să facă ordine în casă 
de câteva ori pe săptămâ-
nă. 54,4% sunt puşi să spe-
le vasele, 30,6% să îngri-
jească animalele, 24,2% să 
aibă grijă de fraţii  mai 
mici şi 21,7% să gătească. 

     Copiii britanici vor studia la şcoală noi disci-
pline, cum ar fi  fericirea, bunăstarea emoţională  
şi bunele maniere. 
    Copiii le vor studia pentru a afla cum pot să-şi 
îmbunătăţească performanţele şcolare şi compor-
tamentul. Materia a fost deja predată experimen-

tal elevilor din şcolile primare, iar rezultatele au arătat că elevii se 
pot concentra mai bine dacă sunt învăţaţi să-şi exprime sentimentele.
Elevii sunt mai calmi şi mai cuminţi după ce frecventează orele de 
fericire. În plus, copiii sunt mai respectuoşi, mai sinceri cu cei din 
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*  ,,În drum spre azil nu  
m-am gândit că voi fi aşa de 
influenţat de ceea ce urma să 
văd. A fost o experienţă ciu-
dată, pentru că m-a făcut să 
mă schimb, să fiu mai bun şi 
să mă port mai frumos cu 
părinţii mei.” (Adrian Creţ, 
cl. a X-a A) 

oameni care sunt în 
stare să îşi arunce fa-
milia afară din nimic. 
     Ca o concluzie,
vizita ne-a dat de 
gândit; astfel de oa-
meni n-ar merita nici 
măcar azilul… 

Părerile unor elevi 
*     ,,Mi-am dat seama că 
acolo nu sunt mulţi bătrâni 
normali, ci mai mult cu han-
dicap. Eu nu vreau ca să 
ajung la fel şi nu le doresc 
nici prietenilor mei să pă-
ţească aşa ceva”. (George 
Şumălan, cl. a VI –a B) 

Un Crăciun pentru toată lumea 

Micii artişti 
        înv.Csilla Varga 
      
     Elevii clasei a IV-a A au 
realizat în cadrul orelor de 
desen un proiect îndrăzneţ 
pentru vârsta lor: icoane pe 
sticlă. Ei au fost pregătiţi şi 
ajutaţi în demersul lor de d-ra 
profesoară de desen Ioana 
Nemeş, care i-a iniţiat în arta 
punctului, tehnică folosită la 
crearea desenului pe sticlă. 
Copiii au fost receptivi  şi 
plini de creativitate.  
       Lucrările câtorva dintre 
ei au fost expuse pe parcursul 
lunii decembrie, în incinta 
CDI. Au putut fi văzute lucră-
rile elevilor: Hauk Andrea, 
Nedea Alexandra, Alexan 
Lorena, Borz Tania, Silaghi 
Mădălin, Zmole Maximilian, 
Stoica Talida şi Nagy Flaviu. 
      Tema lucrărilor a fost : 
,,Sărbătorile de iarnă”, iar 
ele au fost inspirate din ico-
nografie. 

     Crăciunul a fost 
prilej de sărbătoare pe 
parcursul întregii luni 
decembrie. Copiii au 
primit pachete cu dul-
ciuri, s-au filmat cu 
Moş Crăciun, în căsu-
ţa lui care a poposit în 
curtea şcolii, au parti-
cipat la serbarea de 
Crăciun unde au ascul-
tat colinde. Figura 
centrală a sărbătorii, 
Isus, a fost prezentă 
prin crearea scenei 
naşterii Mântuitorului, 
la intrarea în Centrul 
de Documentare şi In-
formare.  

Ieslea prezentă la intrarea în CDI, ale cărei personaje au 
fost create de d-na prof. documentarist Chira Brînduşa 

ascultând poveştile unora dintre locatari: pe unii  
i-a dat familia afară,alţii au plecat din casele lor 
din simpla cauză a lipsei banilor...Oricum,am aflat 
că în lume nu există numai oameni buni,ci şi răi,

O vizită la azilul de bătrâni din Ciutelec 
                                             Chira Tudor, cl. a VIII-a B 

      În luna decembrie,corul 
şcolii noastre împreună cu 
cîţiva profesori şi elevi a 
vizitat azilul de batrâni din 
Ciutelec.Programul nu era 
lung,doar cateva colinde si 
oferirea de cadouri. Din 
câte am văzut, bătrânii de la 
azil s-au bucurat foarte mult 
de venirea noastra.  
     Colindele le-au adus  
spiritul Crăciunului..dar se 
vedea pe ei că duc o viaţă...
nu în culmea fericirii, cum 
s-ar spune,ba chiar destul 
de monotonă. 
     În schimb,noi am câşti-
gat  experienţă de viaţă,
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*,,Pe feţele lor se citea bu-
curie, chiar dacă unii nu-şi 
dădeau seama ce se întâmplă. 
Unii au început să plângă, 
alţii să cânte cu noi. Erau bu-
curoşi că i-am făcut veseli 
pentru câteva clipe. A fost o 
zi rece, dar cald în suflete.” 
(Cristina Mihalcsak, a X-a A) 
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     Moş Nicolae le-a adus elevilor din clasa a V-a 
A, în data de 7 decembrie 2007,  două ore de dis-
tracţie sub forma unui bal al boboceilor.  
     Organizat de d-na profesoară Chira Brînduşa, în 

calitate de părinte, activi-
tatea i-a cuprins pe toţí 
copiii care au luat parte 
la diverse probe, care de 
care mai hazlii: de pers-
picacitate, de dans, de 
creativitate.  Penultima 
probă, cea de karaoke, a 
antrenat toată sala, inclu-
siv juriul, care a interpre-
tat  o piesă model pentru 
concurenţi.  
     Deşi a existat o iera-
hie, câştigători au fost ,de 
fapt, toţí cei care s-au 
prins în acest bal : public 
şi elevi care, astfel, s-au 
cunoscut mai bine.   

     Momentul festiv a 
fost încheiat de o pa-
radă a costumelor po-
pulare din zona Supla-
cu de Barcău, iniţiată 
de d-ra profesoară de 
desen Ioana Nemeş. 

     Activitatea dedicată 
zilei de 1 decembrie s-a 
desfăşurat în sala festivă a 
CDI. Motorul acţiunii a 
fost d-na învăţătoare Jipa 
Mihaela care şi-a mobili-
zat bobocii de clasa I pen-
tru a susţine un program 

patriotic de cîntece şi poe-
zii.  
     I-a urmat grupul vocal 
al şcolii, condus de d-na 
profesoară de muzică Ele-
na Popoviciu, ce a pregă-
tit mai multe cântece pa-
triotice.  
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1  D e c e m b r i e  s e r b a t  c u m  s e  c u v i n e  

 

     Ritmul şcolar nu este ace-
laşi pentru toţi copiii din Eu-
ropa.  
     Astfel, în Belgia, Franţa, 
Olanda, Portugalia, Marea 
Britanie, Suedia, Irlanda şi 
Luxemburg, elevii petrec 
toată ziua la şcoală (orarele 
diferă însă de la o ţară la al-
ta). În alte ţări, ca Germania, 
Austria, Danemarca şi Fin-
landa, copiii merg la şcoală 
numai dimineaţa. În Grecia şi 
Italia, de exemplu, orarul şco-
lar nu este atât de fix; copiii 
au ore fie dimineaţa, fie după 
amiază.  
     Copiii din Austria au cel 
mai lung an şcolar, iar cei din 
Grecia şi Portugalia îl au pe 
cel mai scurt  
     Numărul zilelor de şcoală 
variază de la o ţară la alta. 
Astfel, austriecii par a fi cei 
mai studioşi. Ei au, în medie, 
214 zile de şcoală pe an. Co-
piii din Germania au 208 de 
zile, cei din Luxemburg 212, 
danezii, italienii şi olandezii 
200 de zile, englezii şi finla-
dezii 190 de zile, elevii din 
Irlanda 183, cei din Belgia 
182, spaniolii şi francezii 180, 
iar suedezii 178. Grecii şi 
portughezii au cel mai scurt 
an şcolar, cu o medie de 175 
de zile.       
     Lungimea vacanţei de 
vară variază între 12 
săptămâni în Grecia şi 6 în 
Germania.  
     Numărul de zile de va-
canţă din timpul anului va-
riază, de asemenea. De exem-
plu, vacanţa de Crăciun ţine 
în general 2 săptămâni. Co-
piii suedezi sunt însă ceva 
mai norocoşi, pentru că ei au 
trei săptămâni de vacanţă. Nu 
acelaşi lucru se poate spune 
despre nemţi, care au parte 
de maxim 10 zile.  

Cum e şcoala în alte 
ţări? 

Balul boboceilor clasei a V-a A 
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CDI, sursa ta de informaţie 
O carte pentru tine –  ,,Codul bunelor maniere în Europa.  
                         Ghid al comportamentului civilizat, de Grazia Valci” 

                                                    prezentare: prof. documentarist Chira Brînduşa  

     Există moneda 
europeană, fotbalul 
european, politica 
europeană, etc. De 
ce nu ar exista 
atunci şi un cod eu-
ropean al bunelor 
maniere care să ne 
ajute să evităm problemele în diferite 
situaţii? Cu toţii avem azi şansa de a 
călători în Europa, iar cartea ne poate 
fi de folos.  

     Am ales să prezentăm 
din ea câteva reguli refe-
ritoare la telefonul mobil,
mai precis la situaţiile în 
care este recomandat să-l 

ţinem închis: 
În avion, când ni se cere; micul nos-
tru aparat ar putea interfera în mod 
nedorit cu comenzile aparatului cel 
mare, provocând accidente, aşa cum, 

de altfel, s-a întâmplat; 
La teatru, la cinema, la bancă, în 
timpul conferinţelor, etc, tot din res-
pect pentru ceilalţi; 
Închideţi telefonul mobil când vă 
aflaţi în preajma unui teren de tenis; 
Nu-l folo-
siţi în timp 
ce sunteţi la 
volan, deoa-
rece vă dis-
trage atenţia 
şi puteţi provoca incidente; 
Nu luaţi telefonul mobil la biserică; 
în general, o slujbă religioasă nu du-
rează mult şi chiar cele mai urgente 
probleme pot aştepta în acest răstimp;   
Nu împrumutaţi de la nimeni tele-
fonul mobil dacă nu vreţi să primiţi o 
replică neplăcută; mobilul, ca şi stilo-
ul, nu se împrumută. 

Te ze le  u n i ce  a u  de cu rs  b in e  la  GR I S up la c  

     Tezele  unice desfăşurate în se-
mestrul I s-au încheiat cu bine pentru 
elevii şcolii noastre.Astfel, la geogra-
fie, toate notele au fost peste 5. La 
matematică s-a înregistrat o notă sub 
4, la clasa a VII-a, iar la limba româ-
nă, materia considerată a fi cea mai 
dificilă—12 elevi din clasa a VII-a şi 
11 elevi din clasa a VIII-a au luat no-
te de 4 sau sub 4. 
     Tezele unice s-au desfăşurat în 
bune condiţii, toţi elevii fiind prezenţi 
la prima sesiune de examene.  
     De reţinut că, deşi în catalog se 
trece media rotunjită, pentru media 
de admitere se ia în calcul nota cu 
două zecimale. Exemplu: dacă un 
elev a luat 8,60 la o teză, în catalog i 
se trece 9, dar media de admitere i se 
calculează cu 8,60. Aşadar, orice ze-
cimală contează. 

Sfaturi pentru un 
examen de succes 

 
 Nu mai învăţa 
între probele unui 
examen; doar repetă. 
Odihneşte-te cu 
o seară înainte. 
Asigură-te din timp  că ai tot ce îţi 
trebuie asupra ta. 
Pe parcursul examenului, fă-ţi 
timp să citeşti o dată toate subiectele. 
Nu te concentra la emoţiile pe ca-
re le ai. 
Nu transforma ciorna în a doua 
lucrare. 
Gestionează-ţi timpul. 
După examen, evită discuţiile cu 
colegii. 
Dacă ai un eşec, nu privi situaţia 
ca fiind una disperată. 

P a g e  5  

Mireasma 
de  

trandafir  
facilitează 
învăţatul 

      
     În perioadele de învăţat 
intens, teze sau examene, 
puneţi-vă în preajmă vase 
de trandafiri. Lăsaţi-le şi 
noaptea următoare în 
apropiere. Studii recente 
realizate de neurologi ara-
tă că uleiul eteric al flori-
lor favorizează memora-
rea. 
 

800 de cărţi noi 
      
     Şi-n acest an şcolar, 
elevii şi cadrele didactice 
au fost generoase cu dona-
ţiile de carte pentru biblio-
teca şcolii. Peste 800 de 
volume, majoritatea cărţi 
pentru copii, dar nu numai 
au intrat pe rafturile bibli-
otecii. Acţiunea a fost iniţi-
ată de d-l profesor de isto-
rie Iosif Crăciun..Nu ezitaţi 
să le răsfoiţi. 
 

Laborator tehnologic  
pentru elevi 

 
     Din luna decembrie a 
devenit funcţional un labo-
rator tehnologic, util pen-
tru parcurgerea programei  
din modulul ,,Laborator 
tehnologic”, predat la li-
ceu. El a fost amenajat în 
fostul chioşc alimentar. În 
prezent se aşteaptă echipa-
mente ultramoderne, în va-
loare de 65 milioane lei 
vechi (panoplii, scule pen-
tru efectuarea lipirilor şi 
măsurătorilor, dotate cu 
afişaj digital). 
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             Condeiul  si penelul din mâna copiilor... 

cea mai influentă personalitatea a Franţei din toate 
timpurile. Prin vot popular, a fost ales tocmai acel 
elev slab, dezordonat şi nepromiţător. Numele lui era 

Louis Pasteur, fondatorul medicinei 
moderne. 
     În onoarea lui s-a decretat o sărbă-
toare naţională. Fiind bolnav şi în vâr-
stă de 73 de ani, Pasteur n-a putut par-
ticipa la manifestările organizate pen-
tru el la Paris. În schimb, a trimis un 
mesaj care a fost citit de fiul său:  
,,Viitorul nu aparţine cuceritorilor, ci 
slujitorilor!” 
     Cu alte cuvinte, nu cei ce se pregă-
tesc să cucerească lumea vor domina 
viitorul, ci acei care sunt gata să-i slu-
jească pe semenii lor. Louis Pasteur 
şi-a dedicat viaţa unui singur scop şi  

l-a atins. Poate numele meu sau al tău nu va ajunge 
niciodată la fel de vestit, dar şi noi putem încerca să 
ne dedicăm unor scopuri înalte. 

Cum poţi reuşi în viaţă: propune-ţi un scop de atins     
                                         Ioana Maroşan, cl. a XI-a A                          

     Fiecare dintre noi poate trăi o viaţă condusă de sco-
puri. Aceasta este valabil şi pentru cei despre care cre-
dem că au cele mai neînsemnate ocupaţii. V-aţi gîndit 
vreodată ce se întâmplă într-un mare oraş 
când gunoierii intră în grevă? Dezastru. Per-
soane de felul lor nu sunt băgate în seamă, 
dar contribuţia lor la binele public este imen-
să. 
     Fiecare poate face ceva pentru ca lumea 
în care trăieşte să fie mai bună. Ceea ce e 
primordial în viaţă nu e dictat de abilităţile 
sau de oportunităţile pe care le avem, ci de 
măsura dedicării pentru împlinirea scopului 
pe care ni l-am propus. 
     Un director al unei şcoli din Franţa a fost 
complet dezamăgit de unul dintre elevii din 
şcoala sa. La sfârşitul unui an de studiu a 
scris despre el: ,,Este cel mai slab, cel mai 
dezordonat şi cel mai nepromiţător elev din şcoală!” Du-
pă 50 de ani, pe când directorul nu mai era în viaţă, s-a 
organizat un referendum prin care urma să fie desemnată 

Portret de Alex Sabău, clasa a X-a A 

Iarna 
                                                                  Biroaş Raluca, cl. a V-a B 
 
     E iarnă. Crăciunul ne bate la uşă cu mare grabă. Fulgii de zăpadă 
cad neîncetat. Din bucătărie se simte mirosul de cozonaci şi de sarma-
le… 
     Afară era frig. Copii nu prea se mai găseau pe-afară.Îi vedeai la 
geam stând cu nasul turtit şi gândindu-se că diseară Moş Crăciun  va 
pune, fiecăruia în parte, cadouri, dulciuri şi un strop de fericire, asta ce-
lor care duceau lipsă de aşa ceva. 
     Dacă stăteai şi priveai atent sus pe dealuri, zăreai o casă. O casă mi-

     Fiecare copil este un artist. Problema 
e cum să rămână un artist…  
                                 (Pablo Picasso, pictor) 

că şi veche. La geamul care era 
gata să se despice, stătea supărat 
un copil pe nume Marcel. Era 
lipsit de multe. Mama lui nu 
avea serviciu pentru că era bol-
navă. La 7 ani, Marcel ştia ce e 
greul. Voia ca din banii pe care 
îi va strânge cu Steaua să îi 
cumpere mamei sale medica-
mente. Nu ştia prea multe de-
spre Moşul, doar că aduce cado-
uri copiilor cuminţi. El a fost 

cuminte. A primit note bune, a 
ascultat de mama şi de învăţătoa-
rea lui. A răbdat frigul şi a strâns 
ceva bănuţi din colinde. Acum 
spera ca şi la el să vină Moşul. 
     În dimineaţa următoare, Mar-
cel avea de toate. O familie cu 
suflet bun a vrut să le fie bine şi 
lui şi mamei sale, aşa că le-a dat 
tot ce le lipsea. Mama lui s-a fă-
cut bine până la urmă şi amândoi 
au avut un an fericit. 
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Povestea unui fulg de nea 
                                               Scurt Daniel, cl. a V-a B 

Fecioara de gheaţă 
desen de Tudor Chira, cl. a VIII-a B 

Cum îmi văd viitorul    
                                                                           Iulia Puşcaş, clasa a XI-a A 

      Moto: Nu contează cât de încet mergi, atâta 
vreme cât nu te opreşti. (Confucius) 

          Ca tânără adolescentă, îmi doresc  un viitor mai 
bun şi mai frumos, o viaţă decentă şi fericită. Primul 
gând pe care îl am acum la 17 ani este acela de a ter-
mina liceul şi de a trece cu bine de examenul de baca-
laureat. 
     Pentru moment, mi-am propus să mă înscriu la o 
facultate de asistenţă socială. Îmi doresc ca apoi să mă 
pot angaja şi să am un loc stabil de muncă în domeni-
ul în care m-am pregătit, deoarece atunci nu voi mai 
depinde de părinţi. Voi încerca să mă descurc singură. 
     Îmi propun ca de azi înainte să fiu mai atentă cu cei 
din jurul meu şi să iau seama la nevoile lor, iar în mă-
sura în care pot, să-i ajut. Mai apoi, vreau să-mi înte-
meiez o familie, să am doi sau trei copii, să fiu o soţie 
şi o mamă foarte bună, iubitoare şi ascultătoare de 
Dumnezeu. 

     Rugăciunea mea către Dum-
nezeu privind viitorul meu sună 
cam aşa: ,,Doamne, îţi mulţu-
mesc că mă iubeşti, că mi-ai dă-
ruit o familie minunată, părinţi 
extraordinari, o casă caldă şi 

primitoare şi că eşti alături de mine tot timpul. Doam-
ne, Tu mă cunoşti mai bine ca oricine, căci Tu m-ai 
creat, Tu îmi ştii toate gândurile mele, toate vorbele 
mele şi umblarea mea şi ştii că te iubesc. Îmi stă în faţă 
viitorul şi dea aceea Te rog ca Tu să mergi alături de 
mine la fiecare pas pe care îl fac în viaţă. Te rog să mă 
ajuţi la şcoală, să pot să mă străduiesc mai mult, să-mi 
pregăteşti Tu un loc potrivit de muncă, să-mi dai un soţ 
pe care să-l iubesc şi care să mă iubească şi împreună 
să formăm o familie cu multă bucurie, pace şi linişte, 
care să te urmeze pe Tine.” 
     Sper ca într-o zi tot ce am scris aici să devină reali-
tate. 

acesta se naşte, trăieşte şi moare, ca apoi să 
reînvie din propria substanţă, asemenea păsă-
rii Phoenix şi să bucure întreaga omenire. 

     Într-o zi mohorâtă de iarnă, 
stăteam în camera mea şi pri-
veam tr is t  pe geam, 
întrebându-mă de ce nu nin-
ge. După câtva timp, am ob-
servat câţiva fulgi care se 
zbenguiau în aer, dansând. A 
fost pentru mine un semnal că 
s-ar putea să ningă serios. 
Atunci m-am îmbrăcat şi am 
ieşit afară. 
     Din cer cădeau fulgi argin-
tii tot mai mari şi mai deşi, 
asemenea unor steluţe de ar-
gint. Am luat un fulg pe deget 
şi l-am întrebat care e poves-
tea lui.  Mi-a zis că se naşte 
din norii suri şi reci şi coboa-
ră pe pământ pentru a înveseli 
copiii şi a ajuta natura. Dar nu 
am apucat să vorbesc prea 
mult cu el, deoarece s-a topit 
la contactul cu degetul meu 
cald. 
     Cerul continua să cearnă 

ca printr-o sită fulgi de cati-
fea, care au format în scurt 
timp o plapumă pufoasă de 
nea, dând impresia că suntem 
la Polul Nord. Asemenea ful-
gului plăpând care s-a topit pe 
degetul meu, ceilalţi fulgi au 
a vu t  a c e ea ş i  s oa r t ă , 
evaporându-se şi urcând în 
norii care îi trimit apoi din 
nou pe pământ sub forma pi-
căturilor de ploaie, pentru a 
da viaţă naturii amorţite de 
gerul iernii. 
     Ei continuă să trăiască sub 
forma picăturilor de apă pe 
parcursul anotimpurilor pri-
măvară, vară şi toamnă, iar 
când ,,baba iarna” îşi îmbracă 
toate cojoacele, se transformă 
din nou în acele steluţe de di-
amant, atât de adorate de co-
pii. 
     Întâlnirea cu fulgul de nea 
m-a făcut să înţeleg cum 
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Înserarea  
         Balog Miruna, cl. a III-a A 
      Pâlpâiri de stele 
strălucesc în ultimul 
întuneric. Vântul 
învăluie în tăcere 
t o t u l . S t e l e l e 
şoptesc cu o voce 
lină secretul nopţii. Luna,prietena 
cea mai bună a nopţii, spune poveşti 
atât de minunate, ca să adoarmă 
copiii cu şoaptele ei!  
     Lumina lunii trezeşte izvoarele 
cu apă cristalină. Parcă sunt vrăjite. 
Un strop de ploaie atinge părul bălai 
al zânei înserării. Ochii ei sunt parcă 
două pietre preţioase, iar buzele au 
culoarea sângelui pur. Totul 
freamătă înaintea ei. 

Desen de Rebeka Tatar, cl. a VII-a A 

Şcoala viitorului 
            Razi Alexis, cl. a III-a A 
 
     Şcoala viitorului va fi un mediu diferit de cel al zilei de 
astăzi. La intrările în şcoală şi la uşile claselor vor fi 
bodiguarzi, pentru a ne apăra. Se va pune câte un calcula-
tor în clasă, doar pentru informarea noastră. Orele vor fi 
relaxante, fără certuri şi strigăte. Va exista o anumită 
uniformă pentru elevi, care să fie purtată tot timpul şi un 
costum pentru profesori. Orele nu vor fi atât de multe şi 
de grele. Nu se vor da teme multe, pentru a avea mai mult 
timp pentru recreere. În Şcoala Viitorului se va da o lu-
crare în loc de examenul de bacalaureat. 
     Sportul va fi o activitate importantă. Se va face un loc 
special pentru înot, fotbal, baschet, fotbal de sală, volei. 
Elevii vor dona bani pentru a avea o şcoală mai bine dotată. 

Povestire cu tâlc 
     Cum să fertilizezi  

câmpul 
     Maestrul zen l-a însărcinat pe 
discipolul lui să îngrijească un 
câmp cu orez. În primul an, disci-
polul a avut grijă să nu lipsească 
apa necesară. În al doilea an, a avut 
ideea să-i pună ceva îngrăşământ. 
Orezul a crescut repede şi recolta a 
fost şi mai bună. În cel de-al treilea 
an, el puse şi mai mult îngrăşământ. 
Recolta a fost şi mai mare, însă ore-
zul era mic şi pricăjit. 
- Dacă mai măreşti cantitatea de 
îngrăşământ, nu mai obţii nimic la 
anul, îi spuse maestrul. Când ajuţi 
puţin pe cineva, îl fortifici.Dar când 
îl ajuţi mult, îl slăbeşti cu totul. 

Vorbe de înţelepciune 


Unui om deştept îi place să înveţe, iar unui prost, să în-
veţe pe alţii. 
Un copil educat numai la şcoală este un copil needucat. 
Ai toată viaţa un şcolar pe care nu trebuie să-l pierzi din 
ochi: tu însuţi. 
Ceea ce devenim depinde de ceea ce învăţăm după ce 
toţi profesorii au terminat cu noi. 

     Copie realizată de către eleva Brîneak Danka, 
din clasa a VII-A, de la Borumlaca, după lu-
crarea lui Van Gogh Floarea Soarelui . Van 
Gogh a fost un pictor olandez, care a trăit şi pic-
tat în Franţa. Lucrarea sa, celebră în lumea 
artei, s-a vândut pe 30 martie 1987, cu 40 de 
milioane de dolari SUA. 
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Proverbe cu umor despre muncă 
 
 Munca l-a creat pe om, dar nici lenea n-a 
omorât pe nimeni.  
 Lenea-i sănătate curată.  
 Ce poţi face azi, nu lăsa pe mâine, lasă 
pe poimâine. Ori se uită, ori nu mai este ne-
voie.  
 Lucrarea ce se termină în 30 de zile nu 
merită sa te ocupi de ea.  
 Numai cine nu munceşte nu greşeşte. 
Cine nu greşeşte merită să fie premiat.  
 Noua nu ne este frică de muncă, fiindcă 
ştim să ne ferim de ea. 

D I V E R S E  

     Maşinile avansează cu o căsuţă de fiecare dată 
când broscuţa face o săritură. De pe ce cifră tre-
buie să pornească broscuţa ca să traverseze strada 
în siguranţă? (răspunsul, în ultima pagină) 

     Moda este foarte schimbătoare şi evoluează continuu.  
     Designerii vor să inventeze haine pe care să le putem conecta 
la internet, în scopuri medicale sau doar pentru a comunica şi mai 
ales să aplice pe ţesături dispozitive ingenioase. Astfel de haine 
au fost deja prezentate pe podiumurile de modă. Există deja hai-
ne cu CD player încorporat, iar o firmă japoneză a pus în vânzare 
jachete cu ventilator încorporat şi telecomandă. În 2006, compa-
nia Adidas a realizat pantofi pentru alergat, cu un microcip încor-
porat, care monitorizează terenul de sub picioare şi ajustează tal-
pa la imperfecţiunile solului. 

     Cu ajutorul unui scan-
ner, în viitor, fiecare vom 
avea jeansii ideali. O stu-
dentă din SUA a desco-
perit ,,nitinolul”, un ma-
terial care conţine atât 
nichel cât şi titan şi care 
îşi schimbă forma în 
funcţie de temperatură.
Astfel, o bluză lungă de-
vine în câteva minute 
scurtă. 
     O altă invenţie este 
spray-ul care se aplică pe 
piele şi schimbă culoare 
hainelor. 

 
     Mode preferate de tineri 
     Piercingul şi tatuajul sunt la modă în zilele noastre. Dar ce 
ştiţi despre originea lor? 
     Piercingul provine din India, iar moda e lansată după anul 
1990, cu ocazia prezentării unei colecţii de modă a creatorului 
francez Jean-Paul Gaultier. Adepţii ei îşi atârnă cercei în cele mai 
neobişnuite locuri pe corp. Mai moderaţi, adolescenţii noştri, 
vorbim de băieţi, preferă cerceii în urechi. 

     Tatuajul, la rândul său, îşi are origi-
nea în America de Sud. Marinarii din seco-
lul XVI îşi tatuau câte un simbol creştin 
pentru a putea fi înmormântaţi după religia 
căreia îi aparţineau, în cazul în care s-ar fi 
înecat şi trupurile le-ar fi fost aruncate pe 
vreo plajă. La începutul secolului XX, tatu-
ajul devenise o modă printre artistocraţii 
londonezi. Moda reapare în anii 60-70, du-
pă care e uitată şi reapare în anii 90 în 
SUA, iar din 1992 şi în Europa. 

Animalele de casă la egalitate cu copiii 
      
     Americanii cresc în ca-
sele lor 60 de milioane de 
câini şi 70 de milioane de 
pisici, scrie ziarul francez 
Libération. Peste 23 de mi-
lioane de americani ser-
bează aniversarea căţelului sau a pisicuţei 
lor şi peste 65 de milioane le oferă acestora 
cadouri de Crăciun. 
     În 2005, americanii au cheltuit aproape 
40 de miliarde de dolari pentru animalele lor 
de companie. Un lucru demn de semnalat, 
locuitorii SUA au cheltuit aproape aceeaşi 
sumă pentru cumpărarea de jucării copiilor, 
mai precis 48 de miliarde de dolari.  
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Sănă t a t e          T o p u l  m e r s u l u i  p e  j o s  

Vreţi să trăiţi mai mult? Râdeţi ! 

     Ritmul vieţii moderne este tot mai accelerat, iar pentru 
a ţine pasul, oamenii au tendinţa de a merge din ce în ce 
mai repede. Potrivit unui studiu realizat în 32 de oraşe de 
pe glob, oamenii se deplasează pe străzi cu o viteză cu 
10%  mai mare decât acum un deceniu. 
     Cei mai iuţi pietoni de pe planetă sunt cei din Singa-
pore, a căror viteză a crescut cu 30% faţă de 1994.
Copenhaga şi Madridul sunt cele mai ,,rapide” oraşe din 
Europa, în timp ce Bucureştiul se clasează spre coada cla-
samentului, pe locul 26.  
     În opinia specialiştilor, iuţirea pasului e o caracteris-
tică a vieţii moderne, în care oamenii se plâng mereu de 
lipsă de timp. Dar viteza cu care oamenii îşi trăiesc viaţa 
le afectează sănătatea şi comportamentul. Oamenii foarte 
grăbiţi sunt mai puţin înclinaţi să piardă timp ajutându-i 
pe ceilalţi, de asemenea petrec mai puţină vreme cu prie-
tenii, nu au timp să facă sport, mănâncă aiurea, fumează 
şi beau mult. 

     Test de autoevaluare 
 
Te uiţi la ceas mai des 
decât alţii? 
Când cineva se mişcă 
mai greu simţi nevoia să-l 
grăbeşti ? 
Când mergi pe stradă te 

enervează să fii blocat în spatele celorlalţi ? 
Ai deveni nervos dacă ai sta o oră fără să faci 
nimc ? 
Ieşi dintr-un magazin dacă dai de o coadă de câte-
va persoane ? 
Dacă te blochezi în trafic, ca pieton sau şofer, te 
arăţi mai nervos decât alţii ? 
 
     Dacă ai răspuns de cel puţin 5 ori ,,da”, e timpul 
să iei piciorul de pe ,,acceleraţie”. 

S f a t u r i  p e n t r u  d i n ţ i  f r u m o ş i  

     Spălatul pe dinţi şi curăţarea 
danturii cu aţă dentară sunt me-
tode care vă ajută să aveţi un zâmbet 
frumos. Importante sunt însă şi ali-
mentele pe care le consumaţi. 
     Mâncaţi fructe şi legume, 
deoarece vă curăţă dinţii. Aceste ali-
mente conţin fibre şi, pentru că sunt 

mai tari, au efect de curăţare a dinţilor.În schimb chipsu-
rile, caramelele, ciocolata, biscuiţii se lipesc pe dinţi şi pot 
duce la apariţia cariilor. 
     Consumaţi ceai verde sau negru. Ele conţin an-
tioxidanţi care previn aşezarea plăcii dentare pe dinţi şi 
apariţia cariilor. Ceaiul poate îmbunătăţi respiraţia ne-
plăcută, deoarece inhibă dezvoltarea bacteriilor care pro-
duc acel miros.Dacă beţi seara ceai neîndulcit, nu e nevoie 
să vă spălaţi pe dinţi. 
     Alegeţi sucurile fără zahăr. Majoritatea sucurilor şi 
băuturilor energizante, inclusiv a băuturilor dietetice, 
conţin acizi ce pot distruge smalţul dinţilor. Pentru a-i pro-
teja, beţi sucul cu paiul. 
     800 de miligrame de calciu pe zi. Cei care consumă 
această cantitate de calciu sunt mai puţin expuşi pericolu-
lui de a dezvolta afecţiuni severe ale gingiei. Explicaţia 
este că circa 90% din calciul din organism se află în oase 
şi dinţi. E bine să mâncaţi brânză, lapte sau iaurt. Două 
bucăţele de brânză consumate la cină au efect de curăţare a 
dinţilor.De ce credeţi că francezii lasă brînza la sfârşit? 

     Râsul ne prelungeşte viaţa. 
Studii recente realizare de cer-
cetători americani arată că râsul 
regulat întăreşte sistemul imuni-
tar, plămânii şi circulaţia sânge-
lui, fapt ce reduce riscul infarc-
tului la jumătate. 

     În plus, râsul slăbeşte. Prin 15 minute de râs pe 
zi se slăbesc 2 kilograme pe an, fără nici o dietă. O 
porţie de 20 de secunde de râs în hohote, ne întă-
reşte corpul, la fel ca o oră de antrenament sportiv, 
punând în mişcare 80 de muşchi. De asemenea, 
râsul este molipsitor. Motiv pentru a căuta compa-
nia oamenilor deschişi şi veseli. 
                           Să râdem, deci.... 
La ora de română, profesoara îl întreabă pe Ionel : 
-Ionel, ne poţi spune o propoziţie în care să fie 
cuvântul ,,ou”? 
Ionel răspunde : 
-,,Am mâncat o prăjitură.” 
-Şi unde e oul ? 
-În prăjitură ! 
 
-Cum să vă tund ca să fiţi mulţumit ? 
-Gratis ! 
 
Pe stradă se jucau doi copii: pe unul îl chema Ion şi 
pe celălalt îl chema maică-sa. 
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G e s tu r i  mi c i ,  da r  imp o r t a nte ,  p e n tr u  a  
s a l va  p la ne ta .  S i  t u  l e  p o ţ i  f a c e  
                                    p r o f .  L au r a  R azi  

 
  Proverbe….
în variantă 
modernă 
 

 Cine fură azi 
un ou...mai fu-
ră mâine unul, 
că ştie locul. 
 Cine fură azi 

un ou...departe ajunge. 
 Cine învaţă şi munceş-
te….ori e prost ori nu 
gîndeşte. 
 Cine are carte, are….ce 
citi. 
 Prietenul se cunoaşte 
după...buletin. 

 Cine se scoală de dimi-
neaţă….a dormit foarte 
prost şi cască toată ziua. 

      Problemele planetei nu mai pot fi de 
mult ignorate. Ni se spune de de mici să 
protejăm mediul, iar noţiunile de ecolo-
gie sunt obligatoriu de predat în şcoli. 
Ştim ce avem de făcut, ne declarăm iubi-
tori ai planetei, dar foarte conştiincioşi 
în a o proteja nu prea suntem. 
     Se vorbeşte mult despre schimbările 
climatice. Acestea se datorează gazelor 
cu efect de seră. Gazele care produc 
efect de seră apar în mod natural. Prin 
efectul de seră se păstrează  căldura pe 
planeta noastră. Altfel, temperatura me-
die pe pământ ar fi cu 30 de grade mai 
scăzută şi totul ar fi îngheţat. 
      

Cine este vinovat pentru schimbarea cli-
mei? 
     Modul nostru de viaţă .Sistemele de 
transport, sistemele energetice, industria 
producătoare de bunuri de larg consum, 
agricultura, toate acestea emană în at-
mosferă cantităţi enorme de gaze de seră, 
care duc la schimbarea climei. 
      
Ce poţi face tu pentru a contribui la re-
ducerea acestor emisii de gaze?  
    Nu trebuie să iei măsuri drastice, doar 
să-ţi schimbi comportamentul cât de cât 
şi-ai să vezi că vei economisi şi ceva 
bănuţi. 

    
     Automobilele produc 10% din emi-
siile de dioxid de carbon în Uniunea Eu-
ropeană. De ce să nu 
mergi cu mijloacele de 
transport în comun? 
Dacă stai aproape de 
şcoală, foloseşte bici-
cleta sau mergi  pe jos; 

ambele sunt opţiuni foarte sănătoase şi 
pentru tine şi pentru mediu. 
Dacă părinţii tăi intenţionează 
să cumpere un frigider nou, o maşină 
de spălat sau alte aparate casnice, 
roagă-i să verifice eticheta de eficienţă 
energetică obligatorie în Europa, care 
arată dacă acestea fac parte din catego-
ría de eficienţă economică A. Clasa A 
arată o eficienţă economică ridicată. 
Nu lăsa încărcă-
torul telefonului mobil 
în priză după ce s-a în-
cărcat bateria. Dacă faci 
asta, se pierde 95% din 
energie, căci doar 5% este 
necesară pentru încărca-
rea telefonului tău. 
Nu lăsa televizorul, 
aparatura electronică şi computerul 
în stand-by – cu lumina roşie 
aprinsă. Televizorul foloseşte 45% 
din energia necesară în modul stand-
by. Dacă toţi europenii ar evita această 
situaţie, s-ar putea economisi sufi-
cientă energie pentru a acoperi necesa-
rul energetic al unei ţări de mărimea 
Bulgariei. 
Stinge luminile când pleci de 
acasă şi când nu ai nevoie de ele. Lu-
mina din apartamente 
reprezintă 30% din 
consumul de electricitate 
din UE, aşa că dacă am 
economisi cu toţii, 
contribuţia noastră ar fi 
foarte mare. S-ar econo-
misi şi bani : dacă stingi 
5 becuri când nu ai nevoie de ele, poţi 
economisi cam 60 de euro (circa 210 
RON) pe an. 
   Cumpără becuri economice. 
Costă mai mult decât becurile 
obişnuite, dar fac toţi banii, pentru că 
au o durată de funcţionare mai mare şi 
consumă de 5 ori mai puţină energie. 

 
Stă în puterea ta să le faci!   
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răspunsul ,în ultima pagină 

      P a t r i c i a 
Avram, elevă 
în cl. a VI-a B, 
a câştigat o 
menţiune la 
concursul de 
desen organizat 
de Inspectora-
tul Şcolar al 
J u d e ţ u l u i 
Bihor, concurs 
dedicat Zilelor 
prevenirii şi 
combaterii vio-
lenţei în familie 
şi în şcoală.  

Întrebări bune de luat ...
peste picior 
 
Trebuie să aprind focul şi 
am un singur chibrit, o bucată 
de hârtie, o cârpă îmbibată cu 
motorină, o lumânare, nişte 
rumeguş. Ce aprind mai întâi? 
Răspuns: chibritul 
Ce cuvânt din limba română 
din 8 litere, toată lumea îl 
pronunţă incorect? 
Răspuns: "Incorect" 
Ce apare o dată într-un mi-
nut, de două ori într-un mo- 
ment şi niciodată în o sută de 

Premianţi la chimie şi informatică 
 
     Elevii Tudor Chira şi Vlad Druţă, din 
clasa a VIII-a B s-au remarcat în luna ianu-
arie prin importante succese şcolare. Ambii 
au luat menţiune la olimpiada judeţeană de 
chimie, materie la care au fost pregătiţi de 
d-na profesoară Maria Fritea.  
     O săptămână mai târziu, au participat la 
Oradea, la concursul de informatică or-
ganizat de Asociaţia şcolilor de limbă 
română şi maghiară din judeţul Bihor. Îm-
preună cu colegul lor, Molnar Zsolt, din 
clasa a VIII-a C, ei  s-au calificat pentru 
faza finală, care va avea loc pe 20 februarie, 
în Ungaria.Pentru acest concurs, cei trei au 
fost pregătiţi de d-l profesor de infor-
matică, Toth Barnabas. 

ani?  
Răspuns: litera "m" 
Imaginează-ţi că eşti într-o 
barcă şi că ea se scufundă în-
tr-o apă cu rechini.Cum te sal-
vezi ? 
Răspuns: te opreşti din imaginat. 
Elefantul şi elicopterul au exact aceeaşi vi-
teză ca tine. Ce faci ca să ieşi din situaţia asta 
neplăcutî?  
Răspuns: să te dai jos din carusel şi altădată 
sa nu mai bei fără măsură! 
Pe o sârma sunt 8 vrăbii. Dacă un vânator 
împuşcă una, câte mai rămân pe sârmă?  
Răspuns: niciuna, deoarece celelalte vrăbii se 
sperie şi zboară. 
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                Poveste 
 
 Inima e ca un burete: 
absoarbe orice fărâmă 
de fericire care i se 
iveşte în cale şi o 

transformă în amintire. 
     Amintirea devine poveste împăr-
tăşită celor din jur sau scrisă într-un 
jurnal.Povestindu-te pe tine celor-
lalţi, eşti luat în inima lor şi devii şi 
tu o fărâmă de fericire.De aceea, 
caută să trăieşti frumos, ca să ai ce 
povesti. 

răspunsul, în ultima pagină 

P r i măva ra  ba te  l a  u şă :  e  v re mea  mă rţ i şoa re l o r  

     Mărţişorul este o sărbătoare 
specific românească. Ea cele-
brează venirea primăverii.  
     În luna martie se oferă per-
soanelor de sex feminin 
apropiate mărţişoare, ca 
mici semne de mul-
ţumire. Se consideră că 
mărţişoarele sunt aducă-
toare de fericire şi noroc. 
Ele sunt formate în mod 
tradiţional dintr-o fun-
diţă roşu cu alb. Roşu 
semnifică iarna şi albul 
primăvara, la care se adaugă 
alte simboluri ale norocului: 
trifoi cu patru foi, potcoavă, co-
şar, inimă. Acest simbol este 
purtat la vedere o săptămână 
sau două.  
     Descoperirile arheologice 
arată că se celebra prima zi a 
primăverii încă de acum 8000 

de ani... Şi pe vremea dacilor, 
simbolurile primăverii erau 
confecţionate în timpul iernii 
şi se purtau doar după 1 Mar-

tie. Mărţişoarele erau 
atunci pietricele albe 
şi roşii înşirate pe o 
aţă. Alte surse arată 
că mărţişoarele cons-
tau în monede care 
erau atârnate de fire 
subţiri de lână, negru 
cu alb. Ele erau pur-
tate pentru a avea no-

roc si pentru a avea o vreme 
bună.  
     Dacii credeau că aceste 
amulete aduc fertilitate, fru-
museţe si previn arsurile  cau-
zate de soare. Acestea erau 
purtate până când copacii 
începeau să înflorească,apoi 
erau atârnate de crengile lor. 

Ce înseamnă tata pentru tine? (răspunde clasa a V-a A) 
Tata e pentru mine persoana care mă ajută la matematică, este capul 
familiei şi cel care analizează lucrurile care trebuie aduse în casă. 
(Andrea Cătălinoiu) 
Tata e persoana care îmi dă cei mai mulţi bani. Pe el îl iubesc cel mai 
mult. (Andrea Silaghi) 
Pentru mine tata înseamnă tot ce mi-am dorit. (Imi Szabo) 
Tată meu e cel mai bun şi este capul familiei. (Lavinia) 
Tată meu e cel mai darnic din familie. El este persoana care mă ajută 
la teme. (Sonia Buboiu) 
Pentru mine, tatăl meu e capul familiei şi îl iubesc foarte mult. 
(George Nemeş) 
Tatăl meu e cel care aduce bani în casă. (Miruna Hiriş) 
 
     Ce înseamnă mama pentru tine? (răspunde clasa a V-a B) 
Mama înseamnă pentru mine toată viaţa.(Mihaela Scurt) 
Pentru mine e o comoară.(Tabita Strava) 
E totul, e viaţa. (Daiana Farcaş) 
Mama e o rază din sufletul meu pe care mi-a dăruit-o.(Daniela Filip-
cik) 
Mama înseamnă totul pentru că m-a crescut şi m-a învăţat să păşesc.
(Lingurar Carmen) 
Mama înseamnă totul.(Raul Ardelean) 

Fluturi  
Desen de Cătălina Chira, clasa a V-a A 

Cât de mult ne iubim părinţii? 
Miruna Hiriş, Vivien Manciu, cl. a V-a A, Daiana Farcaş, cl. AaV-a B 
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SOLUŢII 
 LA JOCURILE DIN REVISTĂ 
*joc broscuţă, pag. 9: broscuţa tre-
buie să plece de la 2. 
*imagine peşti, pag.12: 24 de peşti 
*creatura de la p. 13 are coarne de 
cerb, cap de leu, faţă de iepure, corp 
de peşte, picioarele din faţă de cal, 
coadă de balenă) 

Editare pe calculator: 
prof. Laura Razi 

Profesori colaboratori:  
Popoi Adriana, Varga Csilla 
Ioana Nemeş,Brînduşa Chira  

Responsabil general al revistei:  
prof. Laura Razi 

Grup Şcolar Industrial  
Suplacu de Barcău, Bihor,  

Piaţa Republicii,  
             tel. 0259/ 368.437 

1.Încerci să te autodepăşeşti în tot 
ceea ce faci? 
2.Consideri că critica şi autocriti-
ca sunt eficace pentru îndepărta-
rea 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 des-
curca mai uşor? 
8.Eşti punctual în toate cazurile? 
9.Laşi pe a doua zi ce poţi face 
azi? 
10.Te-ai gândit vreodată la impor-
tanţa pe care o prezintă pentru so-
cietate ceea ce faci tu? 
11.Îţi recunoşti greşeala săvâr-
şită? 
12.Te dai uşor bătut când între-
prinzi ceva? 

Interpretare 
 Marchează câte 1 punct pentru 
fiecare răspuns DA, la întrebările 
1,2,5,6, 8, 10, 11 şi fiecare NU la în-
trebările 3,4,7,9,12. 
Pentru 11-12 puncte acumu-
late ai într-adevăr mult simţ de 
răspundere, eşti conştient de însem-
nătatea sarcinilor primite sau asu-
mate, lucrezi cu seriozitate şi cu 
râvnă pentru realizarea lor. 
Pentru 8-10 puncte obţinute, 
reiese că uneori nu dai atenţia cuve-
nită îndatoririlor şi obligaţiilor pe 
care le ai, lăsând unele probleme în-
curcate 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 înseamnă ele pentru cei 
din jur şi, prin urmare, oamenii îţi 
acordă mai puţin credit (au mai pu-
ţină încredere în tine.) 
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              Chestionar 
                                   Ai simţ de răspundere 

Limba română provine din latina bulgară, cu elemente de dacă şi o 
grămadă de cuvinte uşoare. 
Nică mergea la scăldat îmbrăcat în pielea goală. 
Singurele metale în stare gazoasă sunt nemetalele. 
Versul "De la străbunii mei până la tine" explică distanţa în 
kilometri care există între poet şi rudele sale care trăiau undeva la 
ţară. 

El mergea pe bicicletă cu picioarele goale, băgate în 
portbagaj. 
Magda îl iubea pe Tudor Şoimaru fără să ştie că acesta 
nu ştia limbi străine. 
Mircea cel Mare, care prima dată a fost bătrân, stă la 
un discurs cu Baiazid. Acesta îl primeşte politicos, dar 
cu obrăznicie, şi-l face în tot felul, ca pe o albie de 

porci. Cand Baiazid îl intreabă arogant "Tu eşti Mircea?", domnitorul 
român nu se pierde cu firea şi îi răspunde la fix: "Da-mpărate!...  
Mircea cel Bătrân a fost înmormântat la Cozia împreună cu umbra 
sa. 
Asa cum arată Ion Creangă, în familiile de ţărani, bărbaţii erau 
numai nişte termeni ajutători asupriţi de femei. 
Mama lui Niculăieş murise din fragedă copilărie.  
Şi atunci Ana se prăbuşi de pe abisurile fericirii.  
În "Miezul verii" femeia ţine în braţe un copilaş de ţâţă care aleargă 
în goană spre fântână. 

Curiozităţi ale limbii române 
 
*Cuvântul cel mai lung menţionat 
în DEX-ul din 1998, format din 
25 de litere, este: 
ELECTROGLOTOSPECTRO-
GRAFIE 
*Cel mai lung cuvânt alcătuit doar 
din vocale: UIUIU 
*Cel mai lung cuvânt numai din 
note muzicale: SIMILARE 
*Cuvântul AUTOÎNSĂMÂNŢĂ-
RILE conţine toate cele 8 vocale 
ale limbii române, a, ă, â,e,i, î, o,u. 
*C e litera cu care încep cele mai 
multe cuvinte în limba română, iar 
Y, litera cu care încep cele mai 
puţine; nici un cuvânt nu se termi-
nă în Q 

Şi acum, experimentaţi! 
  La un calculator de buzunar tas-
taţi următorul număr: 31907018. 
Acum întoarceţi calculatorul cu 
susul în jos. Apare cuvântul BIO-
LOGIE ! Numerele 71819173, 
31907039 şi 31907017818 dau 
naştere prin aceeaşi metodă cuvin-
telor ELIGIBIL, GEOLOGIE şi 
BIBLIOLOGIE. 
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