
     Credeţi cã elevii de acum şaptezeci şi ceva de ani erau 
mai buni, mai silitori, mai dornici de carte ca cei de 
acum? Vã înşelaţi. Dovada am gãsit-o într-un articol scris 
de criticul George Cãlinescu, în revista Adevãrul literar şi 
artistic, din 19 februarie 1933.El ne spune cã Ministerul 
Educaţiei de atunci, care se numea Ministerul 
Instrucţiunii, observând cã programele în vigoare sunt 
dãunãtoare sãnãtãţii copiilor, a început pregãtiri pentru 
reformarea învãþãmântului şi a hotãrât sã se adreseze 
pãrinţilor şi copiilor pentru a le afla opinia în aceastã 
privinţã. George Cãlinescu s-a hotãrât sã facã şi el o micã 
anchetã pe aceastã temã şi iatã ce a rezultat din interviul 
pe care l-a luat unui elev şi pãrintelui acestuia. 
 
     ,,Eu (G.Cãlinescu): Tinere, cinci ore pe zi ţi 
se par prea mult? 
Şcolarul: Da, cã mã obosesc. 
Pãrintele (mângâindu-şi copilul) : Pleacã bãiatu 
cu noaptea-n cap şi mãnâncã tocmai la douã. 
Eu: Dar trei ore dimineaţa şi douã dupã-masã nu 
ţi-ar conveni? 
Şcolarul: Mã oboseşte drumul! 
Pãrintele: Dacã-mi plãteşte statul ghetele lui 
rupte, atunci îl trimet şi dupã-masã. 
Eu: Ce studiu te oboseşte mai mult? 
Şcolarul: Matematica, Ştiinţele naturale, Istoria, 
Filozofia, Geografia, limbile strãine. 
Eu: Cum vãd eu, totul te oboseşte. 
Pãrintele: Se cere prea multe, parc-o sã-l fac 
profesor! Vai de capul lui de-o ajunge ca 
dumneata! 
Eu: Bine, orice s-ar face, trebuie sã ştie ceva. Ce 
ţi se pare aşa de greu la istorie? 
Şcolarul: Ne pune sã învãţãm domnii şi anii. 
Pãrintele: Nu-i trebuie lui cine ştie ce istorie. Eu 
nu ştiu nici când a murit Mihai Viteazul şi mi-e 

bine. 
Eu: Dar limba francezã te oboseşte? 
Şcolarul: Mã oboseşte. 
Eu: Cum aşa? 
Şcolarul: Ne pune sã învãţãm gramaticã, sã 
traducem,sã conversãm şi ne dã şi sã scriem 
pe caiet. 
Eu: Dar, bine, asta e neapãrat necesar ca sã 
înveţi sã scrii şi sã vorbeşti franţuzeşte. 
Pãrintele: Bani sã aibã sã meargã la Paris, cã 
de altceva nu-i pasã. 
Eu: Atunci de ce-l mai trimiteţi la şcoalã? 
Pãrintele: Sã aibã acolo o ocupaţie şi sã înveţe 
câte ceva din toate. 
Eu: Cum ai vrea sã fie programul sã nu te 
oboseascã? 
Şcolarul: Sã avem numai un ceas, douã pe zi, 
sã nu ne mai dea aşa de greu la matematicã, 
sã nu ne mai dea sã scriem acasã, sã nu 
învãţãm ani şi verbe pe dinafarã, sã nu ne mai 
lase corijenţi şi repetenţi. 
Pãrintele:....cã  plãtim taxe mari! 
Şcolarul: Sã avem voie sã ieşim din orã când 
obosim şi sã mâncãm când ni-e foame, sã nu 
fie ora mai mare de o jumãtate de ceas şi sã 
nu ne mai asculte. Sã nu ne mai dea sã citim 
cãrţi la literaturã în afarã de manual şi la tezã 
sã ne lase sã consultãm cãrţile. Sã ne dea 
concedii de surmenaj din când în când, sã nu 
mai purtãm uniformã şi sã putem fuma şi 
merge la cinematograf. 
Eu: Am înţeles. Sã se transforme şcoala  
într-un mare club de tineri, în care oricine sã 
poatã bea cafea servitã de profesor.” 

Elevii  de acum 70 de ani erau la fel ca cei  de azi: leneşi, superficiali,
plictisiţi de şcoalã 

                                                   Prof. Laura Razi 

Frecvenţa GRI 
Revista Grupului Şcolar Industrial  
Suplacu de Barcău,Bihor, nr.18,  
aprilie 2008 
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Premianţi la olimpiadele 
judeţene 

     Dupã ce şi-a adjudecat o 
menţiune la olimpiada judeţeanã de 
chimie, elevul Druţã Vlad din clasa 
a VIII-a B, s-a clasat pe locul I la 
faza judeţeanã a olimpiadei de 
istorie şi va merge la faza pe ţară. 
Colegul său,Chira Tudor a luat 
menţiune la olimpiada  de limba 
română.  

 
Premianţi la informaticã 

     Trei elevi au fãcut cinste şcolii 
noastre la concursul de informaticã 
organizat în Ungaria, la sfârşitul 
lunii februarie, la şcoala din 
localitatea Biharkeresztes. Acolo a 

avut loc finala concursului, la care 
au participat iniţial 400 de elevi de 
gimnaziu şi de liceu din România şi 
din Ungaria.  
     Finala a cuprins doar câte 20 de 
participanţi la fiecare ciclu de 
învãţãmânt.  Dintre cei 20, elevii 
noştri, Chira Tudor, din clasa a 
VIII-a B,  Molnar Zsolt, din clasa a 
VIII-a C, precum şi Druţã Vlad, tot 
din clasa a VIII-a B s-au clasat pe 
locurile 12, 15, respectiv 18.  
     Deşi nu au ocupat locuri 
fruntaşe, este de apreciat faptul cã 
cei trei s-au situat printre finalişti.
Toţi finaliştii au fost premiaţi cu 
diferite obiecte, iar elevii şcolii 
noastre au fost recompensaţi şi de 
cãtre conducerea GRI Suplac. 

Donaţii de peste 50 
de milioane de lei vechi 

     Toţi elevii şi profesorii sunt la 
curent cu accidentul suferit de 
elevul Clisic Berthold, din clasa a 
X-a, care l-a obligat pe acesta la o 
spitalizare de duratã şi la mai multe 
operaţii.  
     De aceea, propunerea de a dona 
bani pentru ajutorarea sa şi a 
familiei sale a fost bine primitã de 
cãtre colegi. În decurs de 10 zile s-
au strâns din donaţii 5.265 RON, 
bani care au fost înmânaţi familiei.  
     Mulţumim tuturor celor care l-
au ajutat financiar pe Berczi şi îi 
dorim sã se întoarcã printre noi cât 
mai repede.  

Zetocha Anca,cl. a VIII-a A 

     Chitara pătrunde în Eu-
ropa prin intermediul 
maurilor, care o aduc în 
Spania. În 1874, un lutier 
spaniol, Antonio de Torres 
dă chitării forma şi dimensi-
unile de astăzi.  
     Chitara a fost în trecut un 
instrument muzical des utili-
zat la curţile domneşti, după 
cum o dovedeşte  şi tabloul 
alăturat, ,,Cântăreaţă la chi-
tară”, pictură de Jan Ver-
meer van Delft, realizată 
înainte de anul 1670. 

Ştiri diverse pe frecvenţa GRI 

Vocile Primăverii sunt răsplătite cu premii 

Ce nu ştiai despre 
chitară 

 
     Originile chitării 
sunt vechi de 3.000 
de ani, ele situându-se 
în Persia. Cuvântul ,,
chitară” este rezul-
tatul unei combinaţii 
între un cuvânt san-
scrit (guit = muzică) 
şi unul grec (tar = 
coardă). Denumirea 
de azi este apropiată 
de cea spaniolă, gui-
tarra.  

     Grupul de chitãri din cadrul GRI Suplacu 
de Barcãu începe sã se afirme şi dincolo de 

porţile şcolii. Sub titulatura de 
Spring Voices – Vocile 
Pr imã ver i i .  Aces ta  a 
participat în  5 martie la 
Concursul Naţional de 
muzicã, etapa judeţeanã, de la 
Colegiul Naţional  
, ,Mihai Eminescu” din 
Oradea. 

     Grupul, coordonat de d-na învãţãtoare Jipa 
Mihaela, a fost format din elevele Chira 
Cãtãlina, Busuioc Renata, Blaga Mãdãlina, 
Hiriş Miruna, toate din clasa a V-a A, 
respectiv Jipa Mãdãlina şi Birovaş Elena 
Georgia, din clasa a VIII-a A. Fetele au 
evoluat la secţiunea ,,grupuri folclorice”, 
obţinând menţiune cu cântecele ,,Bade pãlãrie 
nouã” şi ,,Şapte vãi şi-o vale-adâncã”. 
Următorul concurs, desfăşurat pe 30 martie, la 
Popeşti, a adus grupului un binemeritat loc 
întâi. 
     Un alt premiu, şi anume tot locul întâi, a 
fost adjudecat de Zetocha Anca, din clasa a 
VIII-a A, la secţiunea ,,solişti vocali de 
muzicã folcloricã”. Ea a fost pregãtitã de 
doamna profesoarã de muzicã, Popoviciu 
Elena. Felicitãri tuturor fetelor care s-au 
pregãtit intens, fãcând cunoscut numele şcolii 
noastre şi pe calea muzicii.  
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Farsangi bál Dólyán 
                                                                                       Vadkerti Erika, Dólyai tanitónõ 

,, Újra itt van a kis csapat”  
                                                                                             Helmeczi Elisabeta tanítónõ 

     Afarsangi mulatság idején 
sem hiányozhatott a dólyai 
gyermekek programjai közül. 
     A kisterem pillanatok alattt 
megtelt kiváncsi és érdeklõdõ 
emberekkkel,sõt más he-
lys égekrõl is  érkezt ek 
vendégek.Izgatott gyermeksze-
mek kandikáltak ki a látványos 
és pompás álarcok mögül. 
     Az idei maszkabál  abban 
különbözött a múlt évitõl,hogz 
a konferálók szerepét két 
iskolás töltötte be,akik rövid 
ismertõt  tartottak a farsangról,
majd ezt követõen  bemutatták 
a zsûri tagjait:Molnár Réka 
vallás tanárnõt,Agócs Editet és  
F a r kas  J u t ká t , va la mi nt 
kös zönet et  mondta k a 
támogatásért.Ez úton is szeret-
nénk megköszönni Orbán 
Ilona aligazgatónõnek és 
Maskara János  tisztelendõ úr-

nak a farsangi mulatságunkhoz 
való járulásért. 
     Az óvódások és iskolások 
pillanatok alatt feloldódtak és 
ügyesen,bátran mutatták be jel-
mezeiket úgy a zsûritagoknak,
mint a közönségnek. 
     A versenyzõk  között voltak 
olyanok is,akik ayonnal belop-
ták magukat a zsûri szivébe-
frappáns megjelenésükkel,
elõadásmódjukkal,táncukkal 
vagy éppen kreativ jelmezük-
kel. 
     A zsûri figyelemmel szem-
lélte  a szebbnél szebb jel-
mezeket,de sajnos választaniuk 
kellett a felvonulók közül.Még 
visszavonultak eredményt 
hozni, a gyermekek  felsza-
badultan táncoltak, szorakoz-
tak.Vendégeink ez idõ alatt far-
sangi fánkot és üditõt fogyasz-
tottak. 

     A zsûri hosszú tanácskozás után döntést 

(cigánylány),II. helyezést  Farkas 
Alexandra(tündér),III. Helyezést 
Farkas Richárd (törpe)érte el. 
     Az iskolások közül I.helyezést 
Tóth Sûrû Márk érte el ötletes 
farkas jelmezével,II.helyezett 
Poulik Arnold királyfiként,mig a 
I I I . Dá ny i  Her i et t a  l e t t ,

Cspikerózsikát megjelenitve. 
     Az óvónõ,Agócs Anita és jómagam  
sem maradhattunk ki a jelmezbálosok 
sorából.mi ördög jelmezbe bújtunk.
Fergeteges délután volt,amit szerintem 
senki sem fog elfelejteni. 

hozott. 
Minden maszkabálos juta-
lomba részesült.Volt aki a leg-
jobb elõadó,a legjobb jelmez 
cimet tudhatta magáénak.
Temésyetesen dobogósok  is 
voltak.Ay óvodások közül I. 
Helyezést Dányi Viktória

tanítónõ, aki nagy tisztelõje  a 
h a g y o m á n y o k n a k  é s  a 
népmeséknek.Ezért lett a verseny 
mottója is ,,A  mesék az idõ 
mélységes kútjába vezetnek 
vissza”. 
    A Berettyószéplaki Ipar i 
Szakközépiskolájából 5 tanuló vett 
részt. 
    Felkészítõ tanítók: Bárány Ida 
(II.o.), Helmeczi Erzsébet (IV.o.), 
II.osztályos tanulók: Bódizs 
Viktória-Brigitta, Szabó Ruben,  
IV.osztályos tanulók: Bálint 
Beatrix-Andrea, Gál Sándor-
Roland,Szabó Zsolt  Bódizs 

     2008 február 1-én újra, már 
harmadik alkalommal rendezték 
meg Margittán az ,,Örökségem” 
mesemondó versenyt. 
    Az I-IV osztályos tanúlók 
részére szervezték az iskola 
d ís zt er méb en.Z súfolt sá gig 
megtelt a terem résztvevõkkel, 
versenyzõkkel és hallgatósággal. 
    Résztvevõk érkeztek:Albisról, 
B e r e t t y ó s z é p l a k r ó l , 
Érbogyoszlóból, Érszõlõsrõl, 
Magyarkécrõl, Monospetribõl és 
Margittáról. 
    A verseny fõszervezõje és 
ötletgazdája Kovács Katalin 

Viktória-Brigitta II.
osztályos tanúló 
dícséretben részesült, 
d i p l o m á t  é s 
mesekönyvet kapott. Bálint Beatrix-
Andrea IV.osztályos tanúló szóbeli 
dícséretetben részesült. 
   Nagyon örültünk az elér t 
eredményeknek, reméljük jövõre 
elõrébb kerülünk a ranglistán. 
   Köszönjük a rendezõknek, a 
szervezõknek ezt a csodálatos 
redvezvényt, ahonnan erõt merítve 
tér tünk haza a  mindennapi 
munkához. 
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     Monotonia zilelor „una după alta” a fost întreruptă de 
un eveniment aşteptat cu multă nerăbdare, excursia la 
Oradea la expoziţia figurilor de ceară de la Muzeul Ţării 
Crişurilor. Pentru unii, „excursie să fie că noi venim”, 
pentru alţii a fost curiozitatea şi dorinţa de a afla mai 
multe lucruri, iar pentru o categorie şi mai restrânsă – 
dorinţa de a fi împreună la un eveniment plăcut. 
        Impunătoarea clădire a Muzeului Ţării Crişurilor 
ne-a întâmpinat cu sobrietatea ei atât de caracteristică dar 
şi cu un aer nostalgic – poate pentru că îşi trăieşte ulti-
mele ceasuri sub acest nume. Soarele călduţ de primă-
vară, mugurii doldora de sevă, ciripitul vesel al păsărilor 
şi câte un hămăit răzleţ, dar familiar, erau ingredientele 
pentru o zi perfectă.  

        Intrarea somptuoa-
să a muzeului a inspirat 
oarecare seriozitate. 
Apoi, ne-am regăsit 
printre amicii noştri pe 
care i-am salutat, i-am 
bătut prieteneşte pe 
umăr, sau i-am imorta-
lizat printr-un flash. 
Chipuri de fotbalişti, 
actori, cântăreţi, perso-
naje din lumea filmului 
animat, dar şi figuri ce-
lebre din curtea ţaristă 
au făcut deliciul vizita-
torilor de toate vârstele. 
        A treia serie de 
exponate, în ton cu eve-
nimentele biblice din 
perioa-

da Paştelui au provocat uimire, smerenie. 
Iisus în mijlocul Apostolilor, sau în mo-
mentul Coborârii de pe cruce părea atât 
de real încât ne-am oprit o clipă , cucer-
nici, în faţa lui, parcă i-am fi cerut iertare 
pentru veselia noastră, în timp ce El a 
luat asupra Sa toate păcatele omenirii 
pentru a ne putea mântui. 
        Am părăsit muzeul după ce, în prea-
labil, am primit binecuvântarea Papei 
Ioan Paul al II-lea imortalizat în statuetă 
de ceară.  
     Apoi ne-am recules timp de o rugăci-
une şi o privire uimită asupra grandorii, 
fastului şi strălucirii Bazilicii Romano-
Catolice. 
     Era nevoie de o relaxare? Ne-a oferit-
o Grădina Zoologică, în care toate necu-
vântătoarele îşi exprimau bucuria de a fi 
scăpat de o iarnă mizerabilă, iar acum 

vântul subţirel le aducea în nări miros de primăvară şi 
de „amor”. 
        Muzeul Militar, alt obiectiv inclus pe ordinea de 
zi, a impresionat prin bogăţia exponatelor şi prin plă-
cerea ghidului de a le prezenta. 
         
 

După ce ne-am îngrijit de nevoile 
trupului la McDonald’s, am mai 
traversat o dată oraşul spre o oază 
de linişte şi pace, descoperită de-a 
lungul malului Crişului Repede la 
Mănăstirea Sfintei Cruci. Aşeză-
mânt spiritual, duhovnicesc, de da-
tă mai recentă, mănăstirea umple 
vidul din sufletul contemporanilor 
grăbiţi, angrenaţi în cotidian, cu 
nevoia de pace spirituală şi ordine 
absolută pe care ne-o dorim cu to-
ţii.    
        Considerând excursia aceasta 
o REUŞITĂ TOTALĂ – vă propun 
să meditaţi de pe acum la următorul 
popas pe vechile aşezăminte daci-
ce. Până atunci, spor la învăţătură!  

Celebrul actor Brad Pitt, pe vremea 
când era mai tânăr 

Mănăstirea Sfintei Cruci 

Însemnări de călătorie 
                                                     prof. Popoi Adriana 

Page  4 

Iedi, personaj din filmul 
Războiul stelelor 

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

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


Grafitti pe carte 
                                          prof. Laura Razi 

Ziua Francofoniei şi 

     De ce oare foaia albă 
reprezintă o tentaţie de 
maculare pentru unii 
elevi? De ce dicţionarele 
utilizate la orele de limbă 
franceză nu pot rămâne 
curate şi în bună stare? 

Foile albe de la începutul şi de la sfârşitul lor au 
ajuns de nerecunoscut.Băieţii simt nevoia să-şi 
încurajeze echipele favorite: Steaua, Rapid şi 
Dinamo, să deseneze chipuri hidoase. Nu puţine sunt 
înjurăturile cu caracter sexual, precum şi apelative 
de genul ,,prostule, handicapatule”.  

     Toate acestea nu fac decât să arate 
gradul de educaţie al celor care scriu pe 
dicţionare. Dacă ar fi să li se acorde o 
notă pentru bun-simţ, până şi 1 ar fi 
prea puţin.  
    Deşi distrug foile albe ale cărţilor, ne 
întrebăm totuşi de ce, aceiaşi elevi, 
atunci când au de dat o lucrare de 
control, în loc să umple foaia cu 
cunoştinţele pe care trebuiau să şi le 
însuşească, le predau inapoi aproape 
albe, doar cu numele lor pe ele? La 

urma urmei, poate că şi 
albul foilor reprezintă o 
semnătură a propriei lor 
personalităţi - adică exact 
ceea ce se află în capul lor:    
nimic! 

din clasele 
a V-a B, a 
VI-a B şi a 
VIII-a B. De asemenea, în holul 
CDI au fost expuse desene ale 
elevilor realizate la orele de limbă 
franceză, precum şi un desen uriaş 
pe carton, realizat de mai mulţi 
elevi sub îndrumarea domnişoarei 
profesoare de desen Ioana Ne-

meş , reprezentând o imagine a Turnului 
Eiffel în viziunea copiilor. 

     A devenit o tradiţie ca cele 
două evenimente să fie marcate 
într-un fel sau altul în cadrul 
GRI Suplacu de Barcău. Ele dau 
prilejul elevilor să-şi etaleze cu-
noştinţele de limbă franceză şi 
engleză. Spectacolul de anul 
acesta, organizat de doamnele 
profesoare Laura Razi şi Florina 
Szabo, a fost prezentat de elevi 

În stânga, elevii clasei a V-a A, 
prezentând programul dedicat zilei e 20 

martie,  
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Love’s song 
   Pintea Diana, clasa a VI-a B 
 
Love is a chance, get it! 
Love is a dream, make it real! 
Love is a challenge, accepte 
it! 
Love is a life, live it! 
Love is a word, write it! 
Love is a song, sing it! 
Love is a fight, take it! 
Love is a joy, observe it! 
Love is a fortune, take care 
of it! 

De dragoste 
    Ponici Diana, clasa a VI-a B 
 
       Dragostea este un senti-
ment plăcut între doi oameni. 
Se mai spune că dragostea e 
oarbă, deoarece de prea mul-
te ori oamenii se îndrăgos-
tesc de persoanele nepotrivi-
te.  
     Toţi oamenii sunt făcuţi 
din iubire, în fiecare om, ori-
cât de rău ar fi sufletul lui, 
există o iubire pentru cineva. 
Oamenii când iubesc sunt mai 
buni, mult mai atenţi şi mai 
iubitori cu ceilalţi. Dragostea 
este unul din cele mai plăcute 
lucruri din viaţa unui om, căci 
fără dragoste nu poţi trăi. 
        Până şi animalele  iu-
besc….  
Mamei mele 

    Zilei de 8 martie i-a fost dedicat 
concursul Scrisoare pentru mama 
organizat de d-na profesoară docu-
mentarist  Chira Brînduşa.. Cei mai 
mulţi participanţi au fost de la gim-
naziu şi, câte unul, de la ciclul pri-
mar şi liceu.Au fost premiaţi urmă-
torii elevi:  Razi Alexis, clasa a III-
a, Milaş Andrei, clasa a VII-a A, 
Scurt Mihai, clasa a VII-a B, Balint 
Evelyn şi Farcas Orsolya din clasa a 
VI-a C, Ianoş Gabriela, clasa a XI-a. 
 
Mamei mele 
         Scurt Mihai, clasa a VII-a B 
          
     Nu ştiu dacă vreodată  măicuţa mea 
dragă va ajunge să citească aceste rân-
duri….Simt nevoia să le scriu, să golesc 
prea plinul inimii. Scriu de dor, atâta 
dor… mă arde şi mă doare. Mi-e dor de 
pâinea ta bună copată în cuptor pe pă-
mânt, mamă, mi-e dor de mirosul grădinii 
tale, de plăcintele cu cartofi…şi  mi-e dor, 
cumplit de dor, de mângâierea ta, mamă! 
Dimineţile în care mă trezesc şi văd un 
plic cu scrisul tremurat în cutia cu scri-
sori îmi saltă inima de bucurie, râd şi 
plâng. Îţi spun că aş vrea să fiu lângă ti-
ne, să îţi sărut mâinile cu care mi-ai scris 
şi care m-au crescut cu atâta drag, să îţi 
sărut ochii ce nu s-au uscat de lacrimi 
nici noaptea în somn, să îţi sărut fruntea 
încreţită de atâta grijă…şi să te mângâi 
aşa cum ai făcut-o tu atâţia ani. 
     De 1 martie mi-ai trimis trei ghiocei 
din grădina ta spunându-mi că îmi trimiţi 
primăvara într-un plic. Întotdeauna m-ai 
ajuta să merg pe drumul cel drept, să văd 
lumina când eu vedeam doar întunericul, 
să zâmbesc când sufletul îmi plângea ; ai 
plâns, ai râs cu mine, te-ai rugat la Dum-
nezeu pentru viaţa mea de atâtea ori…
Nu-mi amintesc vreodată să-mi fi spus 
vreo vorbă rea. Chipul tău blând îmi în-
călzeşte inima. 
     Nu ştiu dacă vor exista vreodată cu-
vinte îndeajuns de frumoase pentru a-ţi 
mulţumi. 
                        Cu drag, fiul tău Mihai 
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Je donne pour 
Avram Patricia, Ponici Diana, 
Şumălan Anca, Pop Ionuţ,  
clasa a VI-a B 
 
Je donne pour Blois 
Un petit François, 
Je donne pour Bordeaux 
Un beau cadeau, 
Je donne pour Loire 
Un garçon noir, 
Je donne pour Champagne 
Un week-end à la mon-
tagne. 

Je donne pour 
Pintea Diana, Stoicovici Fla-
via, clasa a VI-a B 
 
Je donne pour Blois 
Un pantalon de François, 
Je donne pour Loire 
Une case de poires, 
Je donne pour Bordeaux 
Dix tableaux, 
Je donne pour Champagne 
Des raisins d’Espagne. 
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    Copilul îşi priveşte bunicul scriind o scrisoare. 
La un moment dat întreabă: 
-Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă sau e 
ceva despre mine? 
-Scriu despre tine, dar mai important 
decât cuvintele pe care le scriu este 
creionul cu care  le aştern pe hârtie. 
Mi-ar plăcea să fii ca el când vei fi 
mare. 
     Copilul privi intrigat creionul, dar 
nu văzu nimic deosebit la el. 
-Totul depinde de felul cum priceşti 
lucrurile.există cinci calităţi la un 
creion, pe care dacă le desluşeşti, iar 
apoi le aplici la viaţa ta, vei fi 
întotdeauna un om care trăieşte în 
pace cu lumea, îi spuse bunicul. 
     Prima calitate: poţi să faci lucruri 
mari, dar să nu iuţi niciodată că există o mână 
care ne conduce paşii. Această mână e Dumnezeu 
şi El ne conduce întotdeauna conform dorinţei 
sale. 

     A doua calitate: din când în când tre-
buie să mă opresc din scris şi să folosesc ascuţi-
toarea. Asta înseamnă puţină suferinţă pentru cre-

ion, dar în cele din urmă va fi mai as-
cuţit. Deci, să ştii să suporţi unele su-
ferinţe, pentru că ele te vor face un 
om mai bun. 
     A treia calitate: creionul ne dă voie 
să folosim guma pentru a şterge ce e 
greşit. Trebuie să înţelegi că a corecta 
un lucru nu înseamnă neapărat ceva 
rău, însă este neapărat nevoie să ne 
menţinem pe drumul drept. 
     A patra calitate: la creion nu este 
important nici lemnul din care este fă-
cut, nici forma lui, ci mina de grafit din 
interior. Tot aşa, îngrijeşte-te de ceea 
ce se întâmplă înlăuntrul tău. 

     Şi, în sfârşit, a cincea calitate a creionului: lasă 
întotdeauna o urmă.La fel, să ştii că tot ce faci în 
viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci 
să fii conştient de fiecare faptă a ta. 

 
 La Paşti, de George Topârceanu 

Şi ne zvârle coaja-n 
stradă." 
"- Ce ruşine! Ce dezastru! 
Preferam să fiu omlet." 
"- Eu, de m-ar fi dat la 
cloşcă, 
Aş fi scos un pui albastru." 
"- Şi eu unul violet." 
"- Eu mai bine-ar fi să tac 
Aşa galben sunt, că-mi vine 
Să-mi închipui că pe mine 
M-a ouat un cozonac!"                 

Povestioare cu tâlc 
 

Un pescar a prins în 
năvod un vas de 
aramă, în care se afla 
un duh.acesta i-a cerut 
pescarului să-i dea 
drumul, spunându-i 

că îi va îndeplini trei dorinţe. 
-Care ar fi prima dintre ele? A întrebat 
duhul. 
-Iat-o, a spus pescarul. Aş dori să mă 
faci atât de isteţ încât să le pot alege 
cum trebuie pe celelate două. 
-Prea bine,  a răspuns duhul.Care sunt 
celelate două? 
     Pescarul s-a gândit o clipă şi i-a 
răspuns: 
-Mulţumesc. Nu mai am nici o dorinţă. 
 

Un melc japonez urca 
încet pe trunchiul unui 
cireş.Asta era prin febru-
arie sau martie. A întâlnit 
în drum o gâză care i-a 
spus: 

-Încotro? E prea devreme. Încă nu s-au 
copt cireşele. 
-Până ajung eu sus, vor fi coapte, a 
răspuns melcul fără să se oprească. 

 Astazi în sufragerie 
Dormitau pe-o farfurie 
Necăjite şi mânjite 
Zece ouă înroşite. 
Un ou alb abia ouat 
Cu mirare le-a-ntrebat 
"- Ce vă este frăţioare 
Ce vă doare? 
Nu vă ninge 
Nu vă ploua 
Staţi gătite-n haină nouă 
Parcă, Dumnezeu mă ierte 
N-aţi fi ouă..." 
"- Suntem fierte!" 
Zise-un ou rotund si frez 
Lângă pasca cu orez. 
Şi schimbându-şi brusc alu-
ra, 
Toate-au început cu gura: 
"- Pân' la urmă tot nu 
scap." 
"- Ne găteste de paradă." 
"- Ne ciocneşte cap în cap 
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 Bananele şi 
pastele integrale 
oferă energie şi 
îmbunătăţesc 
activitatea cere-

brală 
     Adolescenţii au nevoie de mese 
mult mai regulate decât adulţii, dar şi 
de alimente de calitate, deoarece de-
pun mai mult efort intelectual, iar or-
ganismul lor e în creştere.De preferat 
sunt alimente ca banane sau pâinea 
integrală, ai căror carbohidraţi ajută la 
menţinerea energiei pe tot parcursul 
zilei. 

 Fast-food-
ul şi meze-
lurile trebu-
ie evitate 
     Adolescenţa 

este perioada în care se formează o 
mare parte din obiceiurile alimentare. 
Cum creierul trebuie să fie într-o for-
mă foarte bună pentru a prelucra in-
formaţiile noi, sunt contraindicate ali-
mentele care i-ar putea afecta activita-

De toate pentru tine 

O cură cu... guma de mestecat 

Bancuri cu Bulă 
 
-Domnule profesor, protestez 
energic. Notele nu corespund 
străduinţelor mele. 
-Asta ştim şi noi, dar nu te pu-
tem lăsa să repeţi clasa, aşa, la 
infinit... 
 
-De ce nu înveţi? Ai să rămâi 
corigent. Nu a murit nimeni de 
învăţătură. 
-Asta aşa e. Dar e mai bine să 
nu risc. 
 
Întrebaţi cu ce se ocupă părinţii 
lor, copiii răspund: poştaş, 
măcelar, doctor, contabil... 
-Dar tatăl tău, Bulă? 
-Tata e la poliţie! strigă Bulă cu 
mândrie. 
-Şi ce face acolo? 
-Nu ştiu. Doar de trei zile l-au 
ridicat… 
 
La ora de educaţie sanitară se 
dau lămuriri : 
-La degerături se freacă mem-
brele cu zăpadă. 
Bulă intervine: 
-Dar vara de unde să luăm 
zăpadă? 
 
La ora de compunere, elevii 
scriu de zor pe tema ,,Dacă aş fi 
director.”Numai Bulă stă şi se 
gândeşte. 
-De ce nu scrii, Bulă? 
-Păi, ca director, aştept secreta-
ra... 
 
-Tată, întreabă Bulă, ce este o 
fabulă? 
-Fabula este o poezie cu anima-
le. Să zicem că boul şi viţelul 
stau de vorbă, aşa cum stăm noi 
doi acum...  
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Alimente pentru adolescenţi 

infecţiile conductului auditiv, 
atât prin mestecarea ei inten-
sivă cât şi pentru că zahărul 
mentolat pe care-l conţine, ac-
ţionează împotriva majorităţii 
agenţilor ce provoacă infecţiile. 

 
Spor de supleţe 
     Mişcarea max-
ilarelor arde 
circa 15 calorii pe 
oră. În Statele 
Unite, persoan-

ele supuse unor teste cu guma 
de mestecat 9e vorba de pastile 
fără zahăr), au slăbit până la 5 
kilograme într-un an! 

     Guma de mestecat poate mai 
mult decât să ne facă respiraţia 
proaspătă. Ea ascute inteligenţa şi 
blochează depunerea de kilo-
grame în plus. 
 
Spor de inteligenţă 
     Mestecatul gumei sporeşte ac-
tivitatea memoriei pe termen scurt 
şi lung, cu până la 35 de procente. 
Explicaţia posibilă: o mai bună 
oxigenare a creierului. 
 
Spor de sănătate 
     Guma de mestecat potoleşte ar-
surile stomacale, iar atunci când 
conţine şi xylitol, poate preveni 

tea, adică cele de tip fast-food, me-
zelurile sau alcoolul. Nici fumatul 
nu e o alegere prea bună, deoarece 
privează creierul de oxigen. Foarte 
bune sunt alimentele care conţin 
vitamine din grupul B, ele asigu-
rând funcţionarea sistemului ner-
vos. Ele se găsesc în pâine interală, 
orez, paste, pui sau peşte. Energi-
zante sunt şi bananele sau omleta. 

Fructe în 
l o c  d e 
chipsuri 
     Popcor nul 
sau chipsurile 
pe care adoles-

cenţii obişnuiesc să le ronţăie  în 
timp ce învaţă, pot fi înlocuite cu 
bucăţele de fructe uscate.  
     În afara acestor gustăr i, 
nutriţioniştii recomandă cel puţin 
patru mese pe zi, la aceleaşi ore.
Când mănâncă, adolescenţii nu ar 
trebui să aibă altă activitate, cum ar 
fi uitatul la televizor. 
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          Tinerii sunt parcă mai îndrăgostitiţi în fiecare zi de 
14 februarie şi nu se simt deloc jenaţi s-o arate.  
     Anul acesta, 10 perechi de liceeni şi-au declarat 
public sentimentele în cadrul unui bal al îndrăgostiţilor, 
organizat în sala festivă a Centrului de Documentare şi 
Informare. Voia bună şi amuzamentul au primat în acest 
show în care perechile au avut de trecut mai multe probe: 
să-şi facă declaraţii de iubire reciproce, să spună cum ar 
reacţiona în situaţii delicate, să mănânce un măr 
împreună, fără a se folosi de mâini.  
     Băieţii în special au avut de înfruntat mai multe 
probe: să găsească o bomboană ascunsă într-un bol de 
frişcă, folosindu-se doar de gură, să se lase machiaţi de 
către fete într-un mode fantezist, să danseze cu fetele în 
braţe timp de câteva minute, fără ca acestea să atingă 
pământul. Nu a lipsit nici proba de karaoke, care a 
antrenat toată sala.  
     La final au fost anunţaţi premianţii: pe locul întâi s-au 
clasat Pop Claudia şi Durnea Cristian din clasa a XI-a, pe 
locul doi au fost Salva Darinka şi Mareş Victor din clasa 
a XII-a, iar locul trei a fost ocupat de Bodea Samira şi 
Dobrai Eduard, din clasa a X-a. 
     Complementar con-cursului, a fost organiza-tă o 
expoziţie de desene având ca temă centrală iubirea. 
Premiul cel mare a fost acordat desenului realizat de 
Avram Patricia, din clasa a VI-a B. 

     Perechile premiate: sus, în stânga, Pop Claudia şi 
Durnea Cristian, iar în dreapta, Salva Darinka şi Mareş 
George. Jos, Bodea Samira şi Dobrai Eduard. 

Desenul Patriciei, premiat la Valentine’s Day 

     Elevii clasei a XII-a au discutat, în cadrul orei de 
limbă franceză despre relaţia cu părinţii La chestionar au 
participat 17 elevi. 
     Pentru jumătate din elevi, părinţii sunt severi din când 
în când, unul are un părinte sever, iar 7 se bucură de 
libertate din partea părinţilor. Libertatea se manifestă şi 
când e vorba de relaţiile cu sexul opus, 16 elevi 
declarând că părinţii le permit să aibă un iubit/ o iubită. 
Doar unul mai are de aşteptat, probabil până când va 
termina liceul. 
     10 adolescenţi din 17 vorbesc cu părinţii despre 
problemele lor, restul nu. 4 din ei se confesează 
părinţilor, iar restul aleg între părinţi şi prieteni, în 
funcţie de problemele pe care le au. Cu toate 
acestea, pentru 16 elevi, relaţia cu părinţii 
este bună şi toţi spun că le urmează 
sfaturile. În consecinţă şi casa este 
considerată un loc unde se simt bine de către 
14 dintre ei, 3 declarând în schimb că acasă 
nu este sinonim cu un loc primitor. 
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Adolescenţii din clasa a XII-a  
au o relaţie bună cu părinţii 

Valentine’s Day 
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     Sosirea primăverii aduce cu 
dânsa reînvierea naturii şi reînsu-
fleţirea vieţuitoarelor pământului. 
Un efect secundar ar fi însă astenia 
de primăvară, care provoacă în 
rândul elevilor adevărate ,,
metamorfoze”. Astfel, ,,stimabilii” 
din clasele a VII-a A şi B s-au 
metamorforzat într-un al doilea 
Eminescu şi ne-au oferit în autodic-
tarea la ,,Scrisoarea a III-a” emi-
nesciană adevărate demonstraţii 
ale inspiraţiei lor.Le transcriem cu 
greşeli cu tot. 
*-Tu eşti Mircea? 
-Dam împărat am venit să tentreb. 
*Şi un sunet de favore oastea lui se 
leagă. 
Şi de aceea tot ce mişcă tot asta 
văd. 
*Numai zarea depărtată sună co-
drul de aripi. 
*Vin de înduie pământul lui în la-
crimi în câmpi. 
*Lasă vie un scul de pace. 
*La un semn  de altul legănând vas 
de vas se leagănă. 
*Ca întreg Aliotomanul. 

     Baschetul a 
apărut în 1891, 
când şeful depar-
tamentului de edu-
caţie fizică al Co-
legiului 
"Springfield" din 
Massachusetts, 
Luther Gulick, 
împreună cu pro-
fesorul de sport 
James Naismith 

au inventat un nou joc pentru a întreţine în formă 
atleţii în timpul sezonului de iarnă. Cu o minge 
obişnuită de fotbal, ei au convocat 18 tineri, au nu-
mit căpitani pentru cele două echipe a câte nouă 
jucători fiecare şi i-au învăţat un nou joc "Basket 
Ball".  
     Naismith, care schiţase 13 reguli originale, l-a 
trimis pe portarul colegiului să găsească doua cutii 
care să fie fixate de grilajul balcoanelor din sala de 

gimnastică, câte una de fiecare parte, pentru a servi drept 
ţintă. Portarul a găsit doar două jumatăţi de coşuri pentru 
fructe şi jocul a fost jucat cu acestea.  
     La început coşul era închis la fund,trebuind ca cineva 
să se urce pe o scară pentru a 
recupera mingea după 
înscrierea unui punct. Coşul 
de fructe a fost mai târziu 
schimbat cu un cerc metalic 
având o plasă atârnată dede-
subt, iar în 1906 s-a hotărât 
să se desfacă plasa pentru ca 
mingea să poată cădea.  
     Primele mingi de baschet 
au fost făcute din fâşii de piele lipite între ele, cu o ca-
meră de cauciuc înăuntru. Pielea a fost acoperită cu o 
căptuşeală pentru uniformitate şi întăritură. Mingea din 
fibră, introdusă în 1942, a fost un pas înainte pentru 
sport. Ea a oferit o mai buna durabilitate, facând jocul 
mai consistent şi ajutând jucătorii la dezvoltarea abilităţi-
lor individuale.  

Baschetul, un sport mereu ,,cool” 

La ore… 
 
Clasa de elevi  
maghiari la ora 
de limba 
română. 
 - Gyury, spune, te rog, o pro-
pozitie! 
 - Duminica me duc la pedure. 
 - Gyury dragă, da nu-i bine. 
 - Atunci nu me duc. 
Ora de geografie 
-Tată, azi am luat un trei la 
geografie. N-am ştiut unde sunt 
Carpaţii… 
-Altă dată să fii mai atent şi să-ţi 
faci ordine în ghiozdan. 

  Ora de religie 
-Până când au 
rămas Adam şi 
Eva în rai? 
-Până la sosirea 
toamnei, răspunde 
Bulă. 

-De unde ştii? 
-Mai devreme nu se coc merele… 
Ora  de matematică 
-Cum se fac cele patru operaţii? 
-Păi, adunarea se face cu trom-
peta, scăderea cu popa, împărţirea 
cu polonicul şi înmulţirea cu fe-
meia.  
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*Eu? Îmi apăr sărăcia şi neamul 
Şi tot ce e în ţara asta rămuria şi ra-
mul. 
*Baiazid privind la dunăre îl atacă 
cu disperare. 
*La Nicopole, câte turnuri s-au 
strâns. 
*De-o fi una, de-o fi două… 
*Am jurat ca să-i înving, fără nici 
un pâs. 
*De e pace, de-i război, ce e scris şi 
pentru noi 
Noi le-om duce-n Bucureşti. 
*Şi în sunet de pampare trece oastea 
lui treacă. 
*Iată vine un stol de pace. 
*Noi? Bună pace şi de no fi 
cumpănat 
Domnu nostru ar vrea să vadă pe 
părinte împărat. 
     Însă cei care merită să fie lău-
daţi cu adevărat sunt cei care me-
morat versurile lui Eminescu, 
aproape 100. Scurt Mihai a memo-
rat 89 de versuri, Nemeş Evelina 83, 
iar Hiriş Roxana, 79. Bravo lor! 
Curaj celor care doresc să încerce. 
     27 de elevi din clasa a XI-a  au răs-

Astenie cu….perle 
                                prof. Puşcaş Sonia 
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Unii adolescenţi  din şcoala noastră sunt dependenţi de Net 
         Ei îl folosesc cel mai des pentru a sta pe chat   

                                                                              prof. Laura Razi       
puns la întrebările unui chestionar legat 
de utilizarea Internetului. El a scos la 
iveală faptul că există adolescenţi depen-
denţi de Internet, care-şi petrec până la 
70 de ore pe săptămână, utilizându-l în 
principal pentru a sta pe chat. 
     Peste  trei sferturi din elevi de-
ţin un calculator acasă 
     20 de elevi au calculator acasă, iar 
17 dintre ei au şi internet. În privinţa 
orelor petrecute în medie pe internet 
într-o săptămână, rezultatele arată 
astfel: un elev – deloc , 14  elevi – 
între 1 şi 10 ore, 5  elevi – între15 şi 
25 de ore,  6 elevi – între 35 şi 74 de 
ore. Despre aceştia din urmă putem 
spune că sunt clar dependenţi de net,
ei stând între 5 şi 10 ore pe zi în faţa 
calculatorului. 
     Elevii au fost rugaţi să bifeze acti-
vităţile pentru care folosesc cel mai 
des internetul. Pe locul 1, cu 24 de 
răspunsuri s-au situat temele pentru 
şcoală, pe locul 2, cu 22 de răspun-
suri, discuţiile pe chat, pe locul 3, cu 
17 răspunsuri, ascultarea şi descărca-
rea de muzică.      
     Pe de altă parte, deşi internetul e 
des folosit pentru efectuarea temelor, 
cele mai multe ore sunt alocate nu 
studiului, ci chat-ului. 21 de elevi 
alocă între 1 şi 10 ore pe săptămână 
pentru diverse activităţi pe net, 5 
elevi alocă  30 şi 56 de ore pentru 
chat şi un elev alocă 43 de ore pentru 
jocuri. 
        ,,Internetul mă ajută să comu-
nic, să mă informez, să mă 

recreeez” 
     Participanţii la chestionar sunt conştienţi de avantajele folosirii calcu-
latorului: primesc informaţii, se documentează, editează rapid eseurile şi 
informaţiile pentru şcoală (,,e bun pentru termianrea temelor cât mai re-
pede”, spune un adolescent); comunică mai uşor,leagă prietenii, e o mo-
dalitate de a petrece timpul liber, se pot juca jocuri, se ascultă muzică, 
sunt vizitate site-uri. Pe scurt, cum spune o elevă, internetul ,,mă ajută să 
comunic, să mă informez, să mă recreeez”. 

     ,,Copiii mai mici care îşi petrec foarte 
mult timp în faţa calculatorului nu mai 
încap în copilăria lor”                       
Elevii ştiu la fel de bine care sunt consecin-
ţele folosirii excesive a calculatorului:ocupă 
timpul, creează dependenţă, afectează viaţa 
personală, duce la sedentarism, la dureri de 
ochi, de coloană, la oboseală, se pierde noţi-
unea timpului. 
,,Ne cam ocupă timpul liber, stăm tot timpul 

închişi în casă, nu ne mai întâlnim cu prietenii, din când în când nici 
mâncare nu ne mai trebuie.” Scrie un elev, iar altul trage o concluzie pe 
cât de adevărată, pe atât de amară: ,,Copiii mai mici care îşi petrec foarte 
mult timp în faţa calculatorului nu mai încap în copilăria lor, ignoră jucă-
riile şi jocurile cu copiii pe afară.” 
    Internetul, prieten şi duşman:  
,,dacă nu ar fi existat internetul, aş fi învăţat mai mult”                        
      La final, elevii au fost întrebaţi ce cred ei că ar fi făcut în timpul li-
ber, dacă nu ar fi existat Internetul.Paradoxal, deşi 24 de elevi au spus că 
folosesc internetul pentru teme, acelaşi internet devine duşmanul dezvol-
tării armonioase în momentul în care e folosit excesiv, în detrimentul al-
tor activităţi recreative. Opt elevi răspund că ar fi dedicat mai mult timp 
studiului, iar alţi opt că ar fi citit mai mult. Alte activităţi ar fi fost ieşirea 
la plimbare pur şi simplu întâlnirea cu prietenii, precum şi practicarea 
unui sport. Alţii ar dedica timp muzicii, studierii unui instrument muzi-
cal, privitului la televizor, jocului de cărţi sau, de ce nu,  ,,ar strica banii 
tatălui.” 
      

     Chestionar. Gândeşti la fel ca şi cei din jur? 
      

     Uneori oamenii sunt suprinzători de asemănători. Iată un 
test care se joacă cu mintea ta. Răspunde şi distrează-te. 

 
1.Fă suma următoarelor cifre : 1+5, 3+3, 2+4, 5+1, 4+2. Acum 
rosteşte cuvântul ,,şase„ timp de 15 secunde, repede, fără să te 

opreşti. După ce ai terminat, citeşte mai de-
parte. Acum, repede, gândeşte-te la o legumă ! 

2.Câte exemplare din fiecare animal a luat  
Moise cu el în Arcă ? 

3.Câte zile de naştere are un om mediu? 
4.Câte luni au 28 de zile? 

(răspunsurile, la pagina 15 ) 
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     Crezi că ştii destul de multe lucruri despre animale? 
Verifică-ţi cunoştinţele, răspunzând la întrebările de 
mai jos.Alege-ţi răspunsurile din lista următoare de 
animale: struţ, elefant, leu, pinguin, urs polar, ţânţar, 
cămilă, albină, şarpe, găină, maimuţă, girafă, mămăru-
ţă, broască, rinocer. 
1.Care animal are cel mai lung nas? 
2.Care animal are cel mai lung gât? 
3.Care animal mănâncă banane? 
4.Care pasăre trăieşte la Polul Sud şi nu poate zbura? 
5.Care pasăre nu poate zbura, dar poate fugi foarte repe-
de? 
6.Ce animal trăieşte la Polul 
Nord? 
7.Care animal are un corn pe nas? 
8.Care animal sare şi mănâncă 
muşte? 
9.Care este cel mai mare animal 
din lume? 
10.Ce animal călăresc oamenii în 
deşert? 
11.Ce insectă bea sânge? 
12.Ce insectă face mierea? 
13.Ce insectă este roţie cu pete negre? 
14.Ce animal ne dă lapte? 

     În era tehnologiei, apeti-
tul pentru lectură al oameni-
lor devine tot mai scăzut. O 
fundaţie finlandeză a găsit 
calea de a combate acest lu-
cru. În loc să le ofere oame-
nilor rafturi pline de cărţi, 
fundaţia a înfiinţat biblioteci 
cu oameni care pot fi împru-
mutaţi pentru 15-20 de mi-
nute, timp în care îşi descriu experienţa de viaţă sau 
povestesc informaţiile pe care le cunosc despre diferi-
te subiecte. 
     În general, ,,cărţile” reprezintă categorii de oameni 
despre care există o anumită prejudecată în societatea 
finlandeză, de exemplu poliţişi, imigranţi ori homo-
sexuali. ,,Cititorii” au ocazia să stea de vorbă cu acele 
persoane pentru a vedea care e realitatea dincolo de 
prejudecăţi. Imigrantul e cel care atrage cei mai 
mulţi ,,cititori”. 
     La venirea în bibliotecă, ,,cititorii” pot consulta un 
catalog, ce cuprinde circa 40 de categorii de oameni, 
împreună cu o scurtă descriere a modului în care fie-
care din ei este perceput de către finlandezi. Fiecare ,,
cititor” poate împrumuta numai o ,,carte” pe care o 
poate păstra maximum 20 de minute. Termenul se 
poate prelungi în cazul în care conversaţia a răma ne-
terminată la expirarea timpului. 

Iluzie optică. Ce vezi în craniul acesta? 

 
Chestionarul 
animalelor 

Cum a apărut premiul Nobel 

     Premiile Nobel sunt, alături de 
Oscar, distincţiile cu cea mai mare 
notorietate din lume. Omul dato-
rită căruia există aceste premii 
este Alfred Nobel, un chimist, 
industriaş şi fabricant de arme 
suedez, care a inventat dinamita în 
anul 1866.  
     Mai târziu, a fondat companii 

şi laboratoare în peste 20 de ţări din întreaga lume. 
Înainte de a muri, a semnat un testament prin care în-
fiinţa premiul Nobel. În testament se spune : ,,Întreaga 
mea avere va fi administrată în următorul mod : capita-
lul, investit de executorii mei, va constitui un fond a 
cărui dobîndă va fi distribuită anual, ăn forma unor pre-
mii, celor care, în timpul anului precedent, au adus cele 
mai mari beneficii umanităţii.”Premiile sunt acordate 
celor care au avut cele mai semnificative realizări în 
fizică, chimie, medicină, literatură, precum şi celor care 
promovează pacea şi buna înţelegere în lume. Premiile 
Nobel se acordă din anul 1901.  

Finlandezii au bibliotecă cu 
cărţi ,,în carne şi oase “ 
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O pagină despre fericire 
Fericirea vine  
prin lucrurile mărunte 
                Helena Exeley 
 
     Fericirea vine într-un milion de forme, ca şi arta. 
Avem nevoie de marea, unica şi nesfârşita dragoste, prie-
tenie, realizare, muzică şi descoperire. 
    Dar avem nevoie şi de pros-
teasca întâlnire cu Stan şi Bran, 
de ploiaia din fereastră, de pisi-
cile cocoţate în pat, de ciupercile 
din grădină, de curcubeele du-
ble, de luminile care se sting 
într-o cameră şi de suspinul dra-
periei care se ridică, de pâinea 
coaptă în casă. 
    Şi de lumina lunii pe pajişte, 
de cartea mult căutată şi găsită, de stele, de vorba dentis-
tului : Totul e în regulă. 
    De toate acele lucruri care-ţi înalţă inima şi  trans-
formă cea mai posomorâtă zi într-una pe care merită s-o 
trăieşti. 

Pentru viitorii 
absolvenţi de  

liceu  
fericirea 

înseamnă, în 
primul rând,  

o viaţă de familie 
reuşită 

      
     Elevii clasei a 
XII-a au discutat, în 
cadrul orei de limbă 
franceză despre 
relaţia cu părinţii şi 
despre visurile pe care le au.Ei au fost întrebaţi ce 
înseamnă pentru ei fericirea. Prima dintre opţiuni a 
fost aceea de a reuşi în viaţa de familie, urmată de 
exercitarea unei meserii pasionate, apoi de a trăi o 
mare iubire şi a avea copii. Pe locul patru s-a situat 
dorinţa de a avea bani, iar pe ultimul loc ei au pus 
ideea de a avea mult timp liber. 

,,Viaţă de familie fericită” 
poster,Rosina Wachtmeister 

lalţi oameni, sănătatea şi cariera sunt res-
ponsabile de resul fericirii unei persoane. 
      Oamenii sociabili, activi, stabili, conştiin-
cioşi şi muncitori tind să fie mai fericiţi. Cei 
care moştenesc trăsături de personalitate 
pozitive de la părinţii lor ar putea să aibă 
o ,,rezervă” de fericire, care să-i ajute în 
perioadele stresante. 

              Fericirea se moşteneşte 
      Fericirea nu poate fi cumpărată, dar se 
pare că poate fi moştenită, susţin oamenii de 
ştiinţă britanici şi australieni. Aceştia au făcut 
un studiu pe aproape o mie de perechi de ge-
meni, dar şi pe voluntari. S-a constatat că 
există gene care controlează trăsăturile de 
personalitate responsabile de fericirea indivizi-
lor, în vreme ce factori precum relaţiile cu cei-

Ce cred alţii despre  fericire 
 
°Suma totală a nenorocirilor care încă nu ni s-au 
întâmplat se numeşte fericire. 
°Fericirea este un parfum pe care nu îl poţi pul-
veriza pe cineva fără să ajungă şi pe tine. 
°Cand altii te cred fericit si tu crezi ca nu esti, ia-
te dupa ei! 
°Fericirea este o alegere care cere mult efort 
uneori. 
°Fericirea e suma tuturor nenorocirilor de care 
nu ai avut parte. 
°Fericirea nu are nici o legătură cu coeficientul 
de inteligenţă. 

°Fericirea este un fluture, care, 
atunci când este urmărit, este în-
totdeauna la un pas de a fi prins, 
dar dacă stai liniştit, se poate 
aşeza pe tine. 

Mai dulce ca sărutul  
      Fericirea ne vine şi de la ceea ce 
mâncăm. Se ştie că ciocolata stimu-
lează hormonul fericirii. Conform 
unui studiu al unor cercetători brita-
nici, ea stimulează inima şi creierul 
mai mult decât sărutul. În momentul 
în care ciocolata se topeşte în gură, 
toate zonele creierului primesc un im-
puls mai intens şi care dureza mai 
mult decât plăcerea mentală provo-
cată de un sărut.  

     Specialiştii au fost surprinşi să constate că nici măcar 
cele mai înfocate săruturi nu au putut să se ridice la înălţi-
mea plăcerii provocate de consumul de ciocolată neagră. 
Totodată, ciocolata duce şi la accelerarea ritmului cardiac, 
unii participanţi la studiu înregistrând o creştere a pulsului 
de la 60 la 140 de bătăi pe minut. 
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     Pe viitor, ambalajele vor fi mai puţine 

Deşeurile menajere sunt o mare problemă pentru ţara 
noastră, dar şi pentru multe alte ţări europene. Conform 
unor prognoze, românii vor ajunge să arunce 100 de 
kilograme de ambalaje pe locuitor, până în anul 2022. 
Pare o perioadă îndepărtată, dar Ministerul mediului s-a 
gândit deja la nişte măsuri. El recomandă 
ca obiectele expuse pentru vânzare să fie 
prezentate într-un ambalaj mai mic, iar, la 
unele obiecte, cum ar fi pasta de dinţi, 
ambalajele să fie eliminate. De asemenea, 
se recomandă înlocuirea sacoşelor de 
cumpărături din plastic, cu unele fabricate 
din porumb. 

Din vară, pungile de plastic vor fi pe bani 
     După modelul celorlalte state din Europa, lanţurile 
de super şi hipermarketuri din ţara noastră se pregătesc 

să renunţe la pungile de cumpărături oferite gratuit cli-
enţilor. Ele vor putea fi achiziţionate contra cost, alter-
nativa fiind folosirea plaselor din materiale biodegrad-
abile.5 miliarde de sacoşe din plastic sunt utilizate 
anual în lume. Un român foloseşte 250 de astfel de 
pungi într-un an, iar timpul în care fiecare dintre 

aceste ambalaje este folosit e de doar 
20 de minute. 

De ce nu sunt bune pungile din 
plastic 
     Pungile din plastic sunt fabricate 
din ţiţei, gaze naturale şi alţi derivaţi 
chimici. După ce sunt aruncate ele se 
descompun în 400-1.000 de ani.

Chimicalele din compoziţia lor rămân în mediul în-
conjurător pentru o perioadă chiar mai lungă, sufocând 
viaţa sălbatică. 

 Profesorul l-a chemat pe un elev în faţa clasei:  
-Aveţi în faţa voastră un porc şi un 
măgar!!!  
După ce îl ceartă, îi spune:  
-Treci la loc, măgarule! 
 

 M-am uitat de câteva ori spre voi, dar nu se-aude! 
 Mocanu a luat 10 la română.Ha, ha ,ha! În rate, are doi de 5. 
 

Perlele profesorilor 
 
Profesorul către elev:  
 Daca vrei să faci pe prostul, te 
rog să vii in locul meu! 
 E vreo problemă acolo la voi în 
fund??? 
 Săptămâna viitoare dăm lucrare 
neanunţată!!!! 
 Daca nu v-am spus-o, v-o repet! 
 Cine a zis că trebuie să înţelegi? 
Stai şi tu acolo ca o mobilă! 
 Măi, voi sunteţi patruzeci de 
idioţi ,iar eu sunt unul singur.... 
 Copii,n-aţi mai  
văzut o cioară? 
Uitaţi-vă la mine! 
 
 Profa de mate:  
Incercuiti răspunsurile într-un 
pătrat. 
 Dirigintele: Am vrut să vi-l aduc 
pe prietenul meu dependent de 
droguri... 
 Proful de informatică: 
V-a fost afectată memo-
ria; aveţi vreun gândac 
prin cap. 

Să protejăm mediul 
Despre ambalaje şi pungile de plastic 

Desen realizat de Nemeş Evelina şi Hiriş Roxana, cl. A VII-a A 
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     În prezent, România pro-
duce anual 39 de kilograme 
de deşeuri menajere pe cap 

de locuitor, majoritatea fiind 
hârtie şi plastic, urmate de 

sticlă, metal şi lemn. 
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Perle de la lucrările elevilor 
 
Viaţa albinelor e primejduită mereu 
de insecte ca: ţânţarul, viespea, şoare-
cele şi ursii care se urcă în fagi unde 
sunt albinele strânse în colonii şi depun 
miere. 

Patria a trecut prin mai multe modificari ca: trestie, 
plop, stejar, adică din epoca de formare pînă la cea de 
neclintire, socialism.  
Azi luptăm pentru imbunătăţirea cât mai profundă a 
trecutului şi pentru realizarea a cât mai multe contra-
dicţii în prezentul tot mai luminos. 
Struţul bagă capul în nisip când e 
pericol că acolo are el ouăle şi să-şi 
i a  r ămas bun  de  l a  e l e .  
Aşa e omul: nu-i vine să creadă că 
moare până nu închide ochii... 
Poetul cântă satul de care nu te mai poţi despărţi 
odată ce l-ai părăsit. 
Imaginea locurilor natale i s-a imprimat din copilărie, 
puternic şi colorat, pe retina creierului. 
Felix si Otilia, fiind lipsiţi de dra-
goste paternă, şi-o acordau reciproc. 
Personajul lui Camil Petrescu are 
conştiinta pură, dar încărcată. El pri-
veste retrospectiv spre viitor şi se 
izolează de cei din jur sinucigându-
se.  
La sfarsitul romanului, Ana Karenina îşi curmă zilele, 

ramânând în continuare o mamă bună.  
Meritul principal a lui Geo Bogza este 
că el insuşi este martor la ceea ce vede.  
Era aşa de frig că a îngheţat focul în 
cenuşă. 
Apa portabilă este bună de băut 
Alexandru Lapusneanu s-a ţinut de 
cuvânt atunci când a spus:De mă voi 

scula, pre mulţi am să popesc şi eu! Dovadă că azi cel 
mai întâlnit nume este Popescu. 
Un arbore pe ramurile căruia sunt agăţaţi strămoşii şi 
părinţii dinastiilor europene se nu-
meşte arbore ginecologic.  
Substanţa cenuşie este mai proemi-
nentă la copii care, pe masură ce 
cresc, se împuţinează. 
În Australia se cultivă….cicatrice. 
 

Răspunsurile le chestionarul  
,,Gândeşti la fel ca şi cei din jur ?”,p.11 

 
1.Probabil te-ai gândit la un morcov. 98% 
dintre oameni se gândesc la morcov după 
acest test. Dacă te-ai gândit la altă legumă, 
atunci felicitări! Faci parte dintre cei 2% 
care gândesc altfel decât majoritatea. 
2.Zero exemplare. Nu Moise, ci Noe a avut 
Arca şi a scăpat de potop. 
3.Una singură. Cea în care s-a născut. Cele-
late sunt aniversarea zilei de naştere. 
4.12.Toate lunile au 28 de zile, numai câte-
va au însă 31.  
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Vorbe de duh 

Cine întreabă e prost 
pentru 5 minute, cine nu în-
treabă, rămâne prost 
pentru toată viaţa… 
Nu întotdeauna trebuie să întoar-
cem pagina, uneori trebuie să o ru-
pem. 
În viaţă nu e suficient că ai ales 
drumul bun. Dacă nu mergi repede 
înainte, te calcă în picioare cei care 
vin din urmă. 
Dacă crezi că educaţia e scumpă, 
aşteaptă să vezi cât te va costa igno-
ranţa ta. 
Această lume 
nu e decât un pod.
Traversează-l, 
dar nu îţi clădi ca-
sa pe el. 
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