
prea târziu, iar pedepsele nu 
mai sunt eficiente. Copiii, 
descoperiţi, plâng şi se că-
iesc pe moment, dar, în 
funcţie de caracterul fiecă-
ruia, după un minut, o zi sau 
o săptămână, aceştia revin la 
starea de ignoranţă, îşi uită 
promisiunile de a se îndrep-
ta şi o iau de la capăt cu 
abaterile.  
    De ce oare toate astea? Să 
fie pentru că hormonii o iau 
razna, pentru că au  nevoie 
de atenţie, nu sunt educaţi 
cum să rezolve conflicte sau 
pur şi simplu le lipsesc cei 7 
ani de acasă?  
     Sau se întâmplă… pentru 
că se poate? 
     Ce-ar putea ei face? Să 
înveţe din propriile greşeli 
şi să înţeleagă că mai devre-
me sau mai târziu fiecare va 
primi ceea ce merită : toţi 
adolescenţii cresc şi ajung şi 
ei părinţi. 

     De când lumea şi pământul, 
adolescenţii creează probleme. 
Exemple pot fi întotdeauna gă-
site în jurul nostru, nu mai de-
parte de şcoala în care necazu-
rile se înmulţesc pe metru pă-
trat. Aţi auzit cu toţii, la careu-
rile organizate în semestrul I, 

de elevi care 
se bat între 
ei, sparg ta-
bla, aduc 
spreiuri pa-
ralizante sau 
şoareci din 
pivniţa de 
acasă la 
şcoală, dau 
telefoane fal-
se la televi-

ziune, aruncă copii în tombe-
ron… şi enumerările ar putea 
continua.  
     Părinţii sunt confuzi – nu 
mai ştiu cum să-şi controleze 
copiii. Ajung să afle despre is-
prăvile odraslelor lor când este 

Păreri despre adolescenţi 
”Dacă ai un adolescent, nu-l dispreţui: e singurul lucru din care 

Dumnezeu poate face un adult” 
Prof. Laura Razi 

Un adolescent 
este o persoană 

foarte bine  
informată  

despre orice  
lucru  

despre care  
nu trebuie  
să înveţe. 

Un adolescent e 
un minor care 
devine uneori  
o problemă  
majoră. 
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Adolescenţii  
şi familia 

(în viziune umoristică, dar nu 
mai puţin adevărată) 


Adolescenţa este perioa-
da din viaţă în care băiatul 
refuză să creadă că va 
ajunge vreodată la fel de 
idiot ca şi taică-su.  
Adolescenţa este perioa-
da în care copiii încep să 
îşi crească părinţii. 
Adolescenţa este un timp 
de schimbări foarte rapi-
de: între 12 şi 17 ani, pă-
rinţii unui adolescent pot 
îmbătrâni, de exemplu, cu 
vreo 20 de ani. 

Adolescenţii nu s-au 
schimbat prea mult în ulti-
ma vreme. Şi cei de azi 
cresc, îşi iau un serviciu, 
părăsesc casa părintească 
şi se căsătoresc. Marea 
diferenţă este că ei nu le 
mai fac în ordinea de altă-
dată. 
Poţi fi principalul pion 
al armoniei familiei dacă 
laşi totul în seama părinţi-
lor. Şi, din când în când, 
să faci cum vrei tu. 
Tătici şi mămicuţe!  
Orice aţi face, lumea nu se 
schimbă. 

     Ministerul Educaţiei intenţionează 
să schimbe modul în care se dă exa-
menul de Bacalaureat, mai exact 
probele orale ar urma sa fie eliminate.  
     Si cum reprezentantii MECI vor să 
afle părerea elevilor şi profesorilor 
legată de această idee, pe site-ul www.
edu.ro a fost deschisă o dezbatere în 
acest sens.  Potrivit sondajului de pe 
forumul ministerului educaţiei, 37% 
dintre cei care şi-au exprimat părerea 
(elevi şi profesori) sunt de acord ca 
probele orale să fie eliminate de la bac, 
pe motiv că notele la aceste probe nu 
reflectă pregătirea reală a elevilor. 

     17 elevi din clasa a X-a au răspuns la 
întrebările unui chestionar legat de activi-
tatea la şcoală şi de metodele de a face 
orele de curs mai atractive. 
     La întrebarea dacă le place să vină 
la şcoală, 3 dintre ei au răspuns catego-
ric ,,nu”, motivând că şcoala e prea 
plictisitoare, că te apucă somnul, că 
sunt prea multe materii şi e prea mult 
de învăţat. Restul s-au pronunţat pentru 
frecventarea şcolii. Dincolo de motive-
le mai puţin serioase 
(,,mă atrag elevele şi 
colegii”), ei au spus că 
le place să vină la 
şcoală pentru că învaţă 
în fiecare zi ceva nou 
şi îşi dezvoltă cunoş-
tinţele. Ei apreciază de 
asemenea profesorii 
care îşi fac bine treaba, 
precum şi condiţiile materiale pe care 
le oferă şcoala.  
      
     Aş pune preţ pe ideile elevului 
 
     Dincolo de acestea, mai sunt multe 
lucruri de îndreptat. Elevii au fost ru-
gaţi să sugereze metode la care ar re-
curge pentru a face orele mai atractive. 
S-a propus, printre altele, ca orele să se 
ţină până la 12, ca notarea să înceapă 
de la 4 ori să se predea strictul necesar.
S-au făcut şi propuneri mai serioase, 
care cred că pot fi luate în considerare 
de către cadrele didactice: 
Ora să nu se bazeze doar pe materie 
(Florina Szime) 
Să se dea şi activităţi 
de făcut, nu numai să 
scriem (Georgiana 
Demeter) 
Să se aducă materia-
le în plus, interesante pentru ora res-
pectivă (Ioana Lazăr) 
Aş pune preţ pe ideile elevului şi, da-
că se poate, să se şi aplice (Duşan 
Ferik) 
Să mai povestim cu profesorii, şi aşa 

avem mult de învă-
ţat (Andrea Erdely) 
Să se facă experi-
mente la unele ma-
terii (Septimiu Puş-
caş) 
Să se predea, dar să se şi glumească, 
să se pună întrebări despre cum suntem 
noi sau să vorbim deschis cu profesorii. 
(Anca Furiş) 

    Cu alte cuvinte, ado-
lescenţii doresc o apro-
piere în plan uman de 
profesori, să li se dea 
ocazia să se exprime şi 
altfel decât reproducând 
cunoştinţele învăţate, să 
fie ascultaţi de către 
aceştia, nu doar să li se 
predea.  
     Dacă ora de dirigen-

ţie permite o apropiere a profesorului 
diriginte faţă de elevul din clasa sa şi 
viceversa, în schimb, ceilaţi profesori 
de la acea clasă nu au această şansă, de 
aceea poate că ar trebui să şi-o creeze 
singuri, rezervând din când în când câ-
teva minute din oră pentru a sta de vor-
bă pur şi simplu cu elevii. 

  Elevilor nu le place să vină la 
şcoală sau dacă vin, fug de la 
ore; acest lucru poate să fie din 
cauza lipsei de comunicare cu 
profesorii. Poate că ar trebui ca 
elevii să povestească mai mult cu 
profesorii, nu numai despre ma-
teria pe care o predă profesorul, 
ci şi despre viaţă. (Greta Rajna) 

Elevilor le place să vină la şcoală, dar detestă  
numărul mare de ore    

                                                    Prof. Laura Razi 
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     Luna decembrie este întotdeauna încărcată de 
evenimente, fie artistice, fie umanitare, aşa cum 
s-a întîmplat şi în această ultimă lună a anului 
2008. Elevii şcolii noastre au participat la diferi-
te acte caritabile şi s-au dovedit a fi generoşi cu 
cei în suferinţă.  
     Astfel, din donaţiile copiilor şi ale cadrelor 
didactice s-au strâns peste 6.000 de lei care au 
fost donaţi elevului Clisic Berthold, operat din 
nou în urma accidentului care i-a distrus anul 
trecut un picior.  
     Cu ocazia Crăciunului, ca-n fiecare an, un 
grup de elevi conduşi de domnul profesor Iosif 
Crăciun, a mers cu colinda pe la diferite instituţii 
din comună, adunând donaţii în bani de la toţi 
cei colindaţi, care au fost folosiţi în beneficiul 
elevilor provenind din familii sărace. 
     În numărul precedent al revistei, am publicat 
un interviu cu elevul Haraga Marius din clasa a 
VI-a A, care, orfan de tată, ne mărturisea situaţia 
dificilă în care se afla şi puţinul pe care-l avea în 
casă. Rândurile scrise au avut ecou în rândul citi-
torilor. După apariţia acelui articol, Marius a pri-
mit haine şi jucării de la colegii din clasa a V-a 
B. I s-a mai oferit, de asemenea, un televizor co-
lor. 
     Elevii şcolii au fost, la rândul lor, răsplătiţi cu 
mici cadouri în cadrul tombolei organizate cu 
ocazia serbării de Crăciun, de la Căminul Cultu-
ral din localitate. Participanţii, părinţi, profesori 
şi copii, au luat parte la un spectacol de colinde 
şi de dansuri moderne, care au demonstrat calită-
ţile de interpreţi şi de dansatori ale copiilor de pe 
scenă.  
     Au evoluat, printre alţii,  elevii clasei a II-a 
A, grupul de chitări Spring Voices, instruiţi de 
doamna învăţătoare Jipa Mihaela, corul elevilor 
de liceu coordonat de domnişoara psiholog Flo-
rin Carinan precum şi grupul de majorete şi cel 
de dans modern al şcolii.  
     Ultima zi de şcoală s-a încheiat în mod festiv, 
cu un program de colinde interpretate în sala de 
sport a şcolii şi nu în jurul bradului din curte, de-
oarece vremea nu a permis acest lucru. Elevii din 
toate clasele au primit câte un pachet cu dulciuri 
şi portocale de la Moş Crăciun. 
     Decembrie e o lună în care poţi primi foarte 
multe, dar în care e bine să şi oferi ceva celui de 
lângă tine: un zâmbet, un mic cadou sau măcar 
un La mulţi ani!  

     Aceasta este adresa pe care, din luna decembrie 2008, o putem 
accesa pentru a afla mai multe despre şcoala noastră. Site-ul este 
accesibil oricui şi cuprinde informaţii diverse, referitoare la baza 
materială, numărul de elevi, cadrele didactice care predau aici, 
evenimentele care au avut loc în şcoală. Nu lipsesc ultimele nume-
re din revista şcolii Frecvenţa Gri, precum şi pagina elevului, un-
de oricine poate publica informaţii de interes  pentru elevi  sau 
rubrica Forum, destinată exprimării opiniilor personale.  
     Site-ul este rodul a trei luni de activitate susţinută desfăşurată 
de cea care a creat site-ul, d-na profesor documentarist Chira 
Brînduşa.  

Imagini de la serbarea de Crăciun:  
dansuri moderne (sus) şi moment de colinde (jos) 

www.liceulsuplac.ro 

Decembrie, 
luna în care putem fi mai buni 
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     Elevii au învăţat că pentru a fi profesor 
trebuie să iubeşti copiii, să îţi doreşti să îi 
înveţi lucruri noi, altfel nu te numeşti profe-
sor şi ai o meserie ca oricare alta.  
     Majoritatea elevilor nu şi-ar dori să 
ajungă vreodată profesori, pentru că ştiu că 
este o meserie foarte grea, stresantă şi 
obositoare, dar tot din cauza elevilor.  
     Profesorul care ştie să fie exigent şi 
prietenos, în acelaşi timp, este preferatul 
elevilor. Este iubit pentru că ştie să glu-
mească, ştie să predea materia pe înţele-
sul elevilor şi ştie să şi-i apropie pe cei de a 
căror soartă e preocupat.  
            

Profesorul exigent şi absurd, care cere mai 
mult decât a predat, este cel care creează 
şi menţine atmosfera de teroare în clasă. În 
relaţia cu profesorii, conflictele pornesc ine-
vitabil de la note. De cele mai multe ori, 
elevii simt că au fost nedreptăţiţi, pentru că 
nu pot face faţă programei foarte încărcate. 
Cel mai rău tip de profesor este cel care nu 
îşi respectă elevul, este slab pregătit profe-
sional şi abuzează de autoritatea pe care  
i-o oferă postul. Acesta este genul de pro-
fesor care nu se sfieşte să vorbească la 
telefon în timpul orei, să citească ziarul şi 
să întârzie de fiecare dată la oră. 

     1 Decembrie a fost sărbătorit 
la GRI Suplacu de Barcău 
printr-o expoziţie de obiecte 
vechi, deţinute de familiile din 
zonă. Elevii au fost receptivi la 
propunerea noastră de a prezen-
ta obiecte tradiţionale româ-
neşti.  
     Acestea au fost expuse în 
sala festivă a Centrului de Do-
cumentare şi Informare pentru 
ca toată lumea să le poată ve-
dea. Au fost expuse diferitre 
ştergare de perete şi farfurii im-
primate cu motive tradiţionale, 
călcătoare din fier, linguri de 
lemn, casete vechi, radiouri, pi-
cup-uri, sticlărie, tablouri repre-

zentând icoane, fotografii, cărţi 
poştale, precum şi o mulţime de 
bani vechi din diferite perioade.  

(sursa : „Portretul elevului – schiţă netermi-
nată”, al Centrului Educaţia 2000+) 

     Stările de spirit ne sunt puternic influenţate de cei din anturajul 
nostru, concluzionează un studiu relizat de cercetători ai Facultăţii 
de Medicină ai Universităţii Harvard. Când prietenii noştri zâm-
besc, zâmbim şi noi. Când ei sunt deprimaţi, şi noi avem tendinţa de 
a ne autocompătimi. Dar nu numai emoţiile sunt contagioase, ci şi 
multe obiceiuri, mai ales cele proaste, de la fumat la alimentaţie 
exagerată. La fel de ,,contagioasă„ poate fi starea sănătăţii perso- 
nale, o persoană sănătoasă tinzând să se îmbolnăvească mai des 
dacă are prieteni bolnăvicioşi. Pe de altă parte, un priten vesel care 
trăieşte în apropiere, ne creşte şansa de a fi fericiţi cu până la 60%. 

Profesorul iubit şi  
profesorul detestat  
de elevi 

Fericirea este contagioasă 

Expoziţie de obiecte vechi la GRI Suplacu de Barcău 
                                                                                     Prof. Iosif  Crăciun 
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     Elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a 
au dat piept în luna decembrie cu tezele 
semestriale cu subiect unic şi s-au pre-
zentat onorabil. Cele mai multe note 
bune au fost luate la geografie, iar ma-
teria care le-a dat elevilor cel mai mult 
de furcă a fost limba română, aici 
înregistrându-se 17 note sub 5. 
     La clasa a VII-a, au participat la teze 
52 de elevi, cu următoarele rezultate: 
La limba română notele au fost între 
1,80 şi 9,85, cu nouă note sub 5. 
La matematică, notele au fost între 2,90 
şi 9,20, cu opt note sub 5. 
     La clasa a VIII-a, a u participat la 
teze 57 de elevi, cu următoarele rezul-
tate: 
La limba română notele au fost între 3 
şi 9,60, cu opt note sub 5. 
La matematică notele au fost cuprinse 
între 4,50 şi 10, cu două note sub 5. 

La geografie notele au fost între 4,40 
şi 9,90, cu o notă sub 5. 
     La limba maghiară, la clasa a VII-
a, cei 22 de elevi au luat note între 
4,62 şi 9,90, o notă fiind sub 5. 
La clasa a VIII-a, cei 16 elevi au avut 
note între 3,80 şi 9,90, trei note fiind 
sub nota 5. 
     Singura notă de 10 a fost acordată 
la matematică, ea revenind elevului 
Molnar Zsolt, din clasa a VIII-a C, 
motiv pentru care îl felicităm.  
     Menţionăm că situaţia prezentată 
se referă la notele obţinute la teză, cu 
zecimale şi nu la notele care vor fi tre-
cute în catalog, rotunjit, deoarece 
când se va face calculul mediei pentru 
stabilirea notei de intrare la liceu, se 
vor lua în considerare notele obţinute 
la tezele unice, adică punctajul cu ze-
cimale. 

Traian Băsescu, în viziunea Cătălinei Chira,  
din clasa a VI-a A 

Prietenul meu Mihai 
 
     Talentul unor elevi s-a ma-
nifestat din plin atunci când au 
avut de descris un prieten de 
familie, numit Mihai. Iată cum 
se vede prin ochii lor acest 

prieten: 
     
 ,,Mihai este 
de statură 
normală, are 
2 metri şi 
90 de centi-
metri…” 
     ,,…ochii 
lui albaştri 
sunt ca şi 
apa care se 

scurge din toţi munţii şi toa-
te dealurile şi câmpiile în…
Dunăre.” 
     ,,….are o familie bucuroa-
să şi sănătoasă.” 
     ,,Îi place să mănânce ori-
ce, dar cel mai mult îi place 
slănina afumată.” 
     ,,…la început nu era prea 
glumeţ, dar după două paha-
re de votcă s-a înveselit, era 
o singură problemă, că vor-
bea prea mult…. Nu l-a oprit 
de la muncă vodcă, chiar mai 
mult, a lucrat mai bine ca ta-
ta!” 

    Mihaela Rădulescu, 
Mircea Badea şi Traian 
Băsescu se află printre 
primele trei locuri la cate-
goria ,,modele şi persoane 
publice pe care le 
stimezi”, reiese din Ba-
rometrul Euro 26, realizat 
în vara anului trecut.  
     Modelul în viaţă vine 
de la televizor, în funcţie 
de numărul de apariţii în 
direct. Nonvalorile au 
înlocuit valorile, este 
opinia sociologilor, 
fenomen valabil în în-
treaga lume. 
    Un alt sondaj, realizat 
în Italia, în luna octom- 
brie a anului 2008, îi pune 
în top în preferinţele copi- 

ilor euronavetiştilor pe Gigi Becali, Nicolae Guţă, 
Vali Vijelie, Adrian Mutu şi Cristi Chivu.  
     Maneliştii sunt preferaţi ,,pentru că au talent”, 
iar fotbaliştii sunt admiraţi ,,pentru că au maşini şi 
case scumpe”.  

Tinerii îşi aleg modelele de la televizor 

Elevii de la GRI Suplac s-au prezentat onorabil la tezele  
cu subiect unic din semestrul I 

Singura notă de 10 a aparţinut elevului Molnar Zsolt 
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I.O prietenă ,,de încredere” 
      
     Marga, Marla şi Truda erau trei fete 
care locuiau într-un castel frumos, la poa-
lele unui munte. În castel locuia şi un om 
pe nume Milton, cel mai curajos dintre cei 
de prin partea locului. Dar oamenii îl invi-
diau pentru curajul lui şi spuneau lucruri 
urâte despre el. Dar a venit o zi în care 
Milton a putut să-şi demonstreze calită-
ţile. Cele trei fete auziseră despre o floare 
fermecată care putea fi găsită în munţii 
din împrejurimi, mai precis, în peştera 
Ura şi s-au hotărât să meargă în căutarea 
ei. Truda era invidioasă pe Marga şi Mar-
la, pentru că cele două fete erau mai har-
nice şi mai deştepte, pe când ea era foarte 
încăpăţânată. Truda considera că numai 
ea merită să aibă floarea fermecată, aşa că 
a pregătit o capcană pe drumul pe care 
urmau să plece în căutarea florii ferme-
cate. 

II.Capcana 
     
     Marla ştia drumul către peşteră, deoa-
rece când fusese mai mică, umblase cu 
tatăl ei prin munţi. Truda cunoştea doar o 
parte din drum, dar îndeajuns pentru a 
ascunde capcana. 
-Ia te uită ! Ce frumoase păsări ! spuse 
Marga. 
-Ce bine că te avem printre noi, Marga ! 
Tu pui totul la suflet şi faci ca lucrurile să 
pară mai frumoase decât sunt. Tu ce crezi, 
Truda ? zise Marla. 

-Da, cred că Marga e o sufletistă. 
     Timpul trecu şi tot mergând, fetele 
ajunseră într-un luminiş . Truda rămase 
în spate, căci ştia că aici este capcana. 
-De ce te-ai oprit, Truda ? 
-Ups, mi s-a murdărit piciorul. Mergeţi 
înainte, vă prind eu din urmă. 
-S-a făcut, spuse Marga. 
     În secunda următoare, Marga şi Mar-
la erau prinse în plasa capcană. 
-Ajutor, ajutor ! strigară fetele în cor. 
-Acum că  v-am prins, vă voi lăsa aici 
pe vecie. Nimeni nu vă va găsi în mijlo-
cul munţilor. Iar dacă vreţi să scăpaţi, să 
ştiţi că nu puteţi. Plasa e dintr-un mate-
rial  rezistent, făcută special pentru voi, 
spuse cu dispreţ Truda. Iar eu voi porni 
singură pe munte până voi găsi peştera. 
 
III.Salvarea 
      
  Pe la urechea lui Milton ajunse vestea 
că cele trei fete sunt de negăsit. Se zvo-
nea că s-au dus după floarea fermecată. 
Aşa că a pornit şi el pe urmele lor. Pe 
drum, Milton a văzut aceleaşi lucruri ca 
şi fetele. A făcut şi el un popas în lumi-
niş, ca să se odihnească puţin. Deodată 
auzi nişte ţipete : 
-Ajutor ! Ajutor ! 
-Marga ? Marla ? Ce s-a întâmplat cu 
voi ? Cine v-a prins în această capcană ? 
-Truda ! A vrut să plece singură după 
floare. 
-Dar nu era prietena voastră ? 
-De acum nu mai e. 
-Ştiu o scurtătură, spuse Milton. Vom 
ajunge înaintea ei. 
     După ce le-a eliberat, Milton a luat 
cu el şi plasa capcană şi au plecat spre 
peşteră. Odată ajunşi, Milton verifică 
intrarea. 
-Nu mai e nimeni aici. Aşa că putem să 
o prindem în plasă pe Truda, aşa cum a 
făcut şi ea cu voi. 
     N-a trecut mult timp şi Truda şi-a 
făcut apariţia. N-a apucat să facă primul 
pas în peşteră că a şi fost făcută ghem 
de plasa care a înfăşurat-o. 
-Marla, Milton, ia uitaţi pe cine am 
prins, strigă Marga. 
-Ai dreptate. Am prins o pradă bună, 
adăugă Marla. 
-Daţi-mi drumul, strigă Truda neputin-
cioasă. Vreau floarea aceea. Mi se 
cuvine. 

                   Floarea fermecată 
                                                       Razi Alexis, cl. a IV-a A 
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Colţul credinţei 
      
     Cu toţii avem numeroase mo-
tive pentru care să-i mulţumim 
lui Dumnezeu! Iată doar câteva 
exemple: 
     Dacă ai de 
mâncare în fri-
gider, haine de 
îmbrăcat, un 
acoperiş şi un 
loc de dormit,
eşti mai bogat 
decât 75% din 
locuitorii acestui pământ. 
     Dacă ai bani în bancă sau în 
portofel şi mărunţiş în buzunar, 
te afli printre cei 8% care se 
folosesc de bogăţiile pământu-
lui. 
     Dacă te-ai sculat în diminea-
ţa aceasta mai sănătos decât 
bolnav… eşti mai binecuvântat 
decât mulţi care n-au ajuns nici 
măcar să vadă ziua de astăzi”. 
     Dacă nu ai simţit niciodată 
teama unei bătălii, singurătatea 
închisorii, agonia torturii sau 
durerea morţii de foame, te afli 
dincolo de aproximativ 700 de 
milioane de oameni de pe acest 
pământ. 
     Dacă poţi să mergi la bise-
rică fără teama de a fi pedep-
sit, a fi închis, torturat sau 
ucis, eşti invidiat pentru aceas-
ta şi mai binecuvântat decât 3 
milioane de oameni. 
     Dacă părinţii tăi sunt încă în 
viaţă şi încă sunt căsătoriţi, 
eşti un caz foarte rar. 
     Dacă poţi să-ţi 
ţii capul ridicat şi 
să surâzi, nu eşti 
normal… eşti unic. 
     Salutări şi    
                  Binecuvântări! 

Floarea, Alexan Lorena, V-B 
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(continuare la Floarea Fermecată) 
 
-Ba nu ! După fapta pe care ai făcut-o, 
nu ţi se mai cuvine, spuseră deodată 
cei trei. 
     Fetele intrară împreună cu Milton 
în peşteră. Acolo, se afla o floare atât 
de frumoasă încât nu avea pereche pe 
lume. Puteau să facă orice voiau cu 
ea. Marga şi Marla  au pedepsit-o pe 
Truda cu povara nemuririi, bleste-
mând-o să rămână prizonieră pe vecie 
în capcana din faţa peşterii. 

     Odată am mers cu familia şi cu nişte 
vecini la Baraju Leşu. Am văzut nişte tu-
rişti pe un vârf de munte poreclit Stânca 
Ciobanului, potrivit legendei: 
     ,,Legenda spune că un cioban mergea 
la păscut cu oile.Văzând un pui de urs 
măricel s-a gândit că ar putea să-l dea la 
grădina zoologică si că ar putea face ceva 
bani.Însă nu ştia că mama se afla în apro-
piere.Ghinion…mama şi sosi, câinii cio-
banului porniră la atac, însă fură ucişi.
Ursoaica se repezi cu ferocitate la cioban 
şi îl aruncă jos de pe stâncă.Ciobanul 
muri. Oile îi fură mâncate de cei doi urşi, 
iar corpul ciobanului nu fu găsit.Unii spun 
că a fost luat de ape, alţii că a fost mâncat 
de vulturi şi lupi şi altele…”  
     Şi noi am hotărât să urcăm fără să ştim 
legenda.Însa ce va urma nu va putea fi 
tolerat de cei slabi de înger.Trecem două 
râuri apoi urcăm,urcăm şi urcăm şi parcă 
tot nu e de ajuns, până când ajungem în 
sfârşit în vârf. Spre uimirea mea, găsesc o 
salamandră, o şopârlă veninoasă, pe care 
reuşesc s-o prind şi s-o studiez. După încă 
trei ore de urcuş, vedem un luminiş.Am 
ajuns în vârf. 
     Priveliştea era minunată, eram pe o 
stâncă înaltă de aproximativ 1.200 de 

metri. În vârf era o cruce mare care îl 
simboliza pe cioban. Eu, ca întotdeauna, 
entuziasmat, numai că am împins limita 
la extreme. Săteam cu familia pe stâncă 
lângă cruce şi ne răcoream cu suc… În 
fine, fără să spun la nimeni, m-am pus pe 
burtă să văd mai bine ce se afla sub mine. 
Mama m-a strigat să vin ca să vedem o 
pasăre, însă eu, ridicându-mă, am făcut 
un pas înainte şi pietrele instabile au ce-
dat sub greutatea mea.  
     Am început să cad. Nu am putut zice 
nimic. Credeam că îmi va veni sfârşitul. 
Însă nu îmi era frică de moarte, ştiind că 
am să duc legenda şi poveştile mai depar-
te pe noi culmi. Spre uimirea mea,tata a 
auzit pietrele sfărâmându-se şi m-a prins 
de bluză cu o mână, apoi cu amândouă şi 
a început să mă tragă în sus. 
     De-atunci, timp de trei săptămâni nu 
am rostit nici un cuvânt, pentru că nu pu-
team. Şocul  îmi făcuse ceva. Însă mi-am 
revenit şi mi-am dat seama că nu e bine 
să pui în practică tot ce vezi sau auzi şi, 
în plus, sunt la fel de vioi cum mă puteţi 
vedea şi voi! 

,,Ştefan Tipătescu este omul 
orcilor.” 

   Iată un orc din jocul World of 
Warcraft, adică un monstru, de-
parte de a semăna cu vreunul din 
personajele ce populează piesa ,,O 
scrisoare pierdută.” 

*Perle  
din poezia Adam şi Eva* 
 
,,Tema poeziei Adam şi Eva este 
jocul, pentru că în ultima strofă 
copiii îşi bat joc de Dumnezeu.” 
,,Pomul este un copac fructi-
fer…” 

,,Poetul descrie, de fapt, paradi-
sul, lumea de dincolo, unde nu te 
sâcâie nimeni la nervi, eşti liber, 
nu îţi dă nimeni teste, adică la 
vreo materie.” 
,,Opinia mea este foarte creati-
vă…”! 

,,Ştefan Tipătescu sărbă-
toreşte sentimentul 
abandonării faţă de par-
tid.” 
,,Zaharia Trahanache 

spunea mereu: mai ai puţin-tică răb-
dare!” 
,,Ştefan Tipătescu îi pune coarne la 
Zaharia chiar cu soţia sa.” 
,,Zoe - femeie puternică, se ţinea bi-
ne pe picioare.” 
,,Tipătescu nu are ambiţii politice, se 
mulţumeşte cu ce-i dă Zoe.” 
Tipătescu conduce ,,judeţul necăsă-
torit”, este ,,perfectul” judeţului. 
”Caragiale est un om bun pentru că a 
fost neutru.” 

  Perle din ,,O scrisoare pierdută”, de I.L. Caragiale 

Perle de la limba română 

O întâmplare 
Argelyan Claudiu, VI-a A 
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Iubirea e înăuntrul nostru ca şi în 
afara noastră, e reperul nostru în vi-
aţă şi dacă dăm de ea, trebuie să 
profităm pentru a deveni mai buni şi 
mai curaţi. 

Ghiceşte cine sunt! 
 
1.Reunind cele două părţi ale me-
le, eu separ.       
2.Cresc fără să mă măresc.   
3.Dimineaţa merg în patru labe, la 
prânz în două, iar seara în trei.  
4.Sunt întotdeauna la adăpost şi 
întotdeauna udă.  
5.Toată lumea plânge când mă 
dezbracă.  
6.Dacă mă priveşti sunt cineva. 
Dacă mă întorci, nu mai e nimeni.  
7.Am ochi în coadă.  
8.Plin, mă aruncaţi. Gol, mă păs-
traţi.  
9.În fiecare zi mâncaţi pe spatele 
meu.  
(răspunsurile, la pagina 13) 

     În opinia mea, iubirea este un 
sentiment de dragoste sau de 
afecţiune faţă de ceva sau cineva. 
Iubirea cuprinde o gamă largă 
de sentimente, dintre care cel 
mai înalt sentiment îl reprezintă 
iubirea faţă de Dumnezeu. El, 
creatorul tuturor fiinţelor şi lu-
crurilor, iubeşte fără părtinire. 
El face să răsară soarele şi peste 
cei buni şi peste cei răi. În cele 
zece porunci, Dumnezeu ne cere 
să ne iubim părinţii şi pe aproa-
pele nostru ca pe noi înşine.  
     Iubirea nu trebuie să se trans-
forme niciodată în ură; chiar da-
că cei din jur ne fac rău trebuie 
să-i iertăm şi să-i iubim. Iubirea ne 
ajută să fim mai buni şi mai fericiţi. 
Fără iubire nu există fericire. Iubi-
rea înseamnă altruism. 
     În concluzie, consider că afirma-
ţia lui Ioan Slavici că ,,iubirea e din 
altă lume şi se iveşte din senin, fără 
ca să ştii de ce, se dă pe faţă fără ca 
să ştii cum şi te duce fără ca să ştii 
unde” este perfect îndreptăţită.    

Fecioara şi pruncul Iisus 
Caraba Marina Raluca, cl. a VI-a, 

şcoala generală Borumlaca Olimpici la chimie 
 
     Nu mai departe de anul tre-
cut, trei elevi din clasa a VIII-a 
A, instruiţi de d-na profesoară 
Fritea Maria, se întorceau cu 
tot atâtea premii de la două 
concursuri judeţene de chimie. 
În acest an şcolar performanţa 
s-a repetat. Doi din cei trei 
elevi, Nemeş Evelina şi Milaş 
Andrei , îndrumaţi tot de 
diriginta lor, au participat în 
luna ianuarie la Olimpiada 
judeţeană de chimie. Nemeş 
Evelina s-a întors de acolo cu o 
binemeritată menţiune. 
     Felicitări încă o dată atât ele-
vilor participanţi cât şi doam-
nei profesoare care i-a pregătit. 

     În anul 2008, bacalaureatul a îm-
plinit 200 de ani. Elevii din toată 
lumea datorează acest examen îm- 
păratului francez Napoleon Bona-
parte, care l-a introdus, printr-un 
decret, în liceele din Franţa la 17 
martie 1808. Termenul latin bacca 
laurea înseamnă 
o baie de lauri şi 
se referă la coroa-
na de lauri ce 
simboliza, pe vre-
mea romanilor, 
victoria. Astăzi, bacalaureatul repre-
zintă biletul de intrare la facultate. 
 
         Pe vremuri, bacalaureatul se 
desfăşura în limba latină 
     Cum se desfăşura bacul în 1808?  

Oral şi în mare parte, în limba latină. 
El viza verificarea cunoştinţelor can-
didatului însuşite nu numai în liceu ci 
şi în gimnaziu.Materiile considerate 
azi importante, ca matematica, istoria 
sau geografia erau văzute ca accesorii 
secundare, ele fiind introduse în pro-
grama de bacalaureat abia din anul 
1820. 
          
     La bacalaureat luau parte doar 
băieţii favorizaţi prin naştere şi 
nume 
     Examenul era rezervat unei elite. 
În secolul XIX, candidaţii erau exclu-
siv băieţi proveniţi din familii bur- 
gheze sau din vechea nobilime. Cei 
din clasele inferioare nu erau accep- 
taţi. Promovarea bacului garanta ac-

Iubirea 
Rajna Greta, cl. a X-a 
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ziua.Îşi va lua el asigurarea în caz 
de boală? 
(Dacă e mort, nu poate primi ban). 
Problemă de 
istorie: ce s-a 
întâmplat pe 25 
decembrie? 
( Era Crăciunul.) 

ţinute în cadrul Muzeului de Istorie 
naturală de la Paris. 
     Considerându-se pregătită, Ju-
lie-Victoire şi-a depus candidatura 
la examenul de bacalaureat care se 
susţinea la Universitatea din Paris, 
dar a fost refuzată, sub pretextul că 
este femeie. Cu ajutorul unor per-
soane influente, a reuşit să se îns-
crie la examen, în oraşul Lyon, 
unde  l-a trecut cu bine. Cu toate 
acestea, a trebuit să aştepte mult 
timp obţinerea diplomei, deoarece 
ministrul educaţiei de atunci a refu-
zat s-o semneze, sub pretextul că 
acest lucru ar face de râs ministe-
rul.  

     Julie-Victoire a conti-
nuat să se pregătească pen-
tru a obţine diploma de li-
cenţă în litere la Universi-
tatea Sorbona din Paris. 
Femeile nu aveau voie să 
participe la cursuri, deci ele 
nu beneficiau de aceeşi 
pregătire ca bărbaţii. În 
anul 1872, a devenit prima 
femeie din Franţa care a 
obţinut diploma de licenţiat 
în litere.  

    Astăzi, nu mai puţin de 9 şcoli, 2 
colegii şi 2 licee îi poartă numele, 
onorând-o pe cea care a avut cura-
jul să devină prima femeie care şi-a 
exercitat dreptul la educaţie. Julie-
Victoire Daubie a înţeles că educa-
ţia îi oferă oricui garanţia unei vieţi 
mai bune şi mai drepte. 

cesul la studiile supe-
rioare şi o bursă. La în-
ceput absolvenţii de bac 
au fost puţin numeroşi. 
De la 30 de absolvenţi 
în 1809, în Franţa  s-a 
ajuns la aproape 
521.180 în 2007. Prima persoană de sex 
feminin participă la bacalaureat abia în 
anul 1861 şi îl obţine la vârsta de 37 de 
ani. Ea se numeşte Julie-Victoire Daubie 
şi a fost jurnalistă, învăţătoare şi militantă 
pentru drepturile femeilor. Din 1924, fe-
tele iau parte la examenul de bacalaureat, 
programa lor de învăţământ devenind 
aceeaşi cu cea a băieţilor. 
      
     Sistemul de notare era cu bile sau 
calificative 
     Sistemul de notare folosea la început 
calificative : foarte bine, bine, destul de 
bine sau prost, iar apoi bile. La sfârşitul 
secolului XIX , comisia de profesori de la 
probele orale, avea la dispoziţie 3 bile : 
una albă, pentru un răspuns foarte bun, 
una roşie pentru un răspuns bun şi una 
neagră pentru răspuns incorect. Bilele 
erau depuse într-o urnă corespunzătoare 
fiecărei probe orale. 8 bile albe se tradu-
ceau prin foarte bine, iar 8 negre prin 
eşec. Nu exista cale de mijloc – ori tre-
ceai, ori picai.  

Martie e luna în care ne 
aducem aminte, mai mult 

decât în restul anului, cât de impor-
tante sunt femeile, cât le iubim şi 
cum ne înfrumuseţează ele viaţa. 
Presa prezintă biografiile unor fe-
mei de succes. În zilele noastre, fe-
meile independente, cu succes în 
carieră sunt tot mai numeroase, dar 
nu a fost mereu aşa. Dintotdeauna, 
femeile au trebuit să lupte pentru a 
fi pe picior de egalitate cu bărbaţii, 
să aibă drept la educaţie, la vot, la 
practicarea unor meserii rezervate 
doar bărbaţilor.  
     Iată povestea primei femei care a 
obţinut o diplomă de bacalaureat şi 
una de licenţă, într-un sistem creat 
şi rezervat bărbaţilor. 
      
     Julie –Victoire 
Daubie  a trăit între 
anii 1824-1874 şi a 
rămas în istorie ca 
prima femeie fran-
ceză care a obţinut 
dreptul de a participa, 
la 37 de ani, la baca-
laureat, în oraşul 
Lyon. În anul 1844 a 
obţinut certificatul de 
capacitate, care îi 
dădea dreptul de a deveni în- 
văţătoare. Dar ea a vrut mai 
mult. Pentru a obţine diploma de 
bacalaureat a studiat greaca şi 
latina, materii foarte importante 
pe vremea aceea şi şi-a comple- 
tat studiile cu cunoştinţe din zoo-
logie,  participând la cursurile 

,,Atunci când plani-
fici pentru un an 

plantează porumb. 
Atunci când plani- 
fici pentru un dece-

niu plantează co- 
paci. Atunci când 
planifici pentru 

toată viaţa,  
formează şi educă 

oameni.”  
(proverb chinezesc) 

De ce poar-
tă francezii 
bretele al-
bastru-alb-
roşu? 
( Ca să le ţină pantalonii.) 
14 iulie există în Marea Britanie? 
( Desigur. Între 13 şi 15.) 
Un fermier 
are nouă vaci. 
Ele mor toate în 
afară de nouă. 
Câte au mai ră-
mas? 
( Nouă.) 

În câte luni sunt 28 de zile, 
ştiut fiind că unele numără 30 
sau 31? 
(În toate cele 12 luni.) 
În Rusia este posibil ca un om 
să ia în căsătorie pe sora vădu-
vei sale? 
( Nu, el e mort.) 
Un paznic de noapte moare 

Bacul  
idiotilor 

Prima femeie care o obţinut un bacalaureat 
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Daphne ia lapte şi un cub de zahăr, 
Max, care nu bea lapte, ia trei ceşti şi 
două cuburi de zahăr în plus faţă de 
Bernard şi un cub de zahăr mai puţin 
decât Daphne. Cel care nu bea decât o 
ceaşcă serveşte ceaiul fără lapte şi fă-
ră zahăr. Max bea tot atâtea ceşti de 
ceai pe cât beau Daphne şi Bernard 
împreună. 

(răspunsurile, la pagina 13) 

Bacul idioţilor 
(continuare din pagina 9) 
Un avion francez cu zece 
pasageri elveţieni cade la 
frontiera franco-elveţiană. 
Unde sunt îngropaţi cei care 
au scăpat? 
(Supravieţuitorii nu sunt în-
gropaţi.) 
Vrei să dormi mai mult dimi-
neaţa şi îţi pui ceasul la ora 
nouă. Obosit, te culci la ora 
opt. Cât ai dormit? 
(Numai o oră.) 
Medicul îţi dă patru pastile 
pe care trebuie să le iei la fi-
ecare jumătate de oră. Cât 

timp îţi tre-
buie să le iei 
pe toate? 
(O oră şi  
umătate.) 

Care este ordinea? 
     Jean, Joseph şi 
Paul participă la 
campionatul de te-

nis de la Cotul Ariciului. Paul este mai 
bine clasat decât Jean. Joseph este 
mai puţin bine clasat decât Paul. Jean 
este clasat 
chiar în faţa 
lui Joseph. În 
ce ordine 
sunt clasaţi 
Jean, Joseph 
şi Paul? 
 
Cine, cât 
bea? 
     Trei prieteni, Daphne, Bernard şi 
Max, se întâlnesc în fiecare miercuri la 
o gustare de după-amiază. Toţi beau 
ceai. Dar câte ceşti beau, cât zahăr 
pun, beau ceaiul cu sau fără lapte? 
Nu-ţi rămâne decât să descoperi!  

Vază cu flori 
Moldovan  Andrea, cl. a III-a A 

     A şti să oferi mici daruri, dar şi să le primeşti este un semn 
de nobleţe sufletească. Iată câteva recomandări. 
     Preţul de pe cadou se înlătură cu grijă. Excepţie fac CD-
urile şi cărţile, de pe care preţul nu se şterge. Cartea nu se 
atinge. Putem pune în ea o felicitare, pe 
care scriem ceea ce dorim să transmitem. 
     Când cumpărăm un cadou nu ne luăm 
după preferinţele noastre, ci ne interesăm 
discret ce i-ar plăcea persoanei căreia îi fa-
cem cadoul. 
     Un cadou valorează cât două dacă este 
oferit exact la timp, adică în ziua în care are loc evenimen-
tul.  

     Cadoul se oferă într-un ambalaj. 
     Cel care primeşte un dar, îl va deschide în 
faţa musafirului şi îi va mulţumi, chiar dacă 
darul nu este pe placul lui. 
     Cadoul se oferă însoţit de un buchet de 

flori, care se dă întotdeauna fără ambalaj. 
     Florile primite se pun imediat într-un vas cu apă. 

Arta de a oferi cadouri 

Enigme  
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Să rîdem puţin 
      
     Un bărbat aşteaptă în staţia 
de autobuz. La un moment dat,
soseşte autobuzul dar  plin până 
la refuz de călători. Bărbatul 
exclamă vesel: 
-Ah! Parcă ar fi Arca lui Noe… 
Şi din interior se aude o voce feminină: 
-Urcaţi, nu mai lipsea decât măgarul! 

concursuri gratui-
te.  
     Nici violenţa din şcoli nu e 
trecută cu vederea: ,,Aş da le-
gea să fim toţi prieteni, să nu 
ne certăm sau să ne omorâm.” 
 
Aş iniţia campanii pentru pro-
tejarea mediului. 

     În fine, copiii 
sunt sensibili şi la 
problemele mediului: 
*Aş opri defrişarea 
pădurilor. 
*Aş arunca toate gu-
noaiele din România. 
*Aş încerca să finan-
ţez mai multe centre 

de reciclare şi aş da fonduri 
săracilor. 
*Aş da ordin să se 
pună flori pe mar-
ginea drumurilor şi 
să se contruiască 
parcuri mai multe. 
     În concluzie, copiii sunt buni 
observatori ai realităţilor din 
jurul nostru şi poate că, din 
când în când, cei mari ( mari şi 
la vârstă, dar şi la funcţii) ar 
trebui să ţină seama şi de su-
gestiile lor. 

     Elevii din clasa 
a VI-a A s-au supus unui exer-
ciţiu de gândire punându-se în 
pielea unor potenţiali parla-
mentari. Ei au fost rugaţi să 
scrie ce măsuri ar lua ei în fo-
losul oamenilor dacă ar fi par-
lamentari. Cele mai multe din-
tre propuneri au fost de natu-
ră socială. Copiii resimt şi ei 
dificultăţile prin care trece 
România, criza economică 
atingându-i şi pe ei. 
      
Aş reduce din taxe 
     Copiii au propuneri care 
merg de la mărirea retribuţii-
lor de orice fel, pâna la inter-
zicerea acordării unui salariu 
mai mare de 3000 de lei şi la 
asigurarea locurilor de muncă 
pentru toată lumea. Iată câte-
va din sugestiile lor: 
*Aş mări salariile, pensiile şi 
alocaţiile. 
*Aş da bani pentru oamenii ne-
voiaşi şi pentru cei 
ce nu se pot depla-
sa. 
*Aş dona bani pen-
tru orfelinate. 
*Aş ieftini toate 

lucrurile care se comercializea-
ză; aş reduce preţul alimentelor 
şi hainelor cu 40%. 
*Aş construi case pentru sinis-
traţi. 
*Taxa auto să fie redusă sau eli-
minată. 
 
Aş construi spitale 
     Starea de sănătate a 
oamenilor cât şi a condiţii-
lor materiale din spitale,e 
percepută ca fiind foarte 

precară:  
*Aş dona 
sânge şi aş 
trimite in-
strumente 

necesare pentru spitalele şi clini-
cile din toată ţara. 
*Aş ieftini medicamentele pen-
tru oamenii în vârstă. 
 
Aş construi şcoli pentru copiii 
care nu au unde să înveţe 
     Copiii se gân-
desc şi la domeni-
ul educaţiei: ar 
construi şcoli, ar 
da salarii mai mari 
şi profesorilor, ar reduce orele 
de curs şi ar introduce mai multe 

,,Aş  

impune legi care 
să le facă oa-
menilor viaţa 
mai uşoară  şi 
aş face ca oa-
menii să fie mai 
buni între ei.`` 

                               Copiii parlamentari 
                                          Prof. Laura Razi 
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Să rîdem puţin 
 
     Doi ciobani stau de vorbă 
pe un câmp. La un moment 
dat, trece un avion pe deasu-
pra lor: 
-E, cu siguranţă, un avion prezidenţial, zice unul dintre ei. 
Celălalt îl repede: 
-E imposibil, deoarece dacă ar fi un avion prezidenţial, ar 
fi o escortă de motociclişti de jur împrejur. 
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     Ştiai că 6 iulie e ziua 
internaţională a sărutu-
lui? 
 
     Există o mulţime de 
săruturi : sărutul părintesc 
sau filial, cel prietenesc 
sau frăţesc, sărutul prin 
care Papa transmite oa-
menilor binecuvântarea 
lui, sărutul mâinii (iniţiat 
în secolul XV de ceremo-
nialul curţii spaniole), 
sărutul inelului în audien-
ţele papale ori al picioru-
lui , întâlnit în Biblie şi 
reprezentând o formă de 
supunere, sărutul suflat 
din palmă care transmite 
dragostea la distanţă şi, 
mai ales, sărutul pasional. 
     
      Ce se întâmplă când 
săruţi din pasiune ?  

  
Inima 
bate să-ţi 
sară din 
piept, iar 
pulsul 
depăşeşte 

120 de bătăi pe minut.
Centrul iubirii din creier 
declanşează un adevărat 
foc de artificii hormonal, 
ce are ca rezultat produ-
cerea serotoninei (hormo-
nul fericirii), dopaminei 
şi adrenalinei, un cocktail 
cu efect miraculos, ce su-
pune organismul unui 
stres intens, dar pozitiv.  
     La un sărut trăit cu pa-
siune, buzele fiecărui par-
tener apasă cu o presiune 
echivalentă cu greutatea a 
15 kilograme, activând în 
acelaşi timp 34 de muşchi 
ai feţei. 
     Într-un sărut, sunt 
schimbate între parteneri 
circa 40.000 de bacterii.  

Într-un sărut intens de circa 3 minute se consumă 12 
kilocalorii, iar producerea de serotonină este similară 
cu cea declanşată prin consumarea unei tablete de 
cicolată de 25 de grame. Doctorii apreciază că pupă-
cioşii sunt mai optimişti, mai sănătoşi, au mai mult 
succes în relaţiile cu oamenii şi trăiesc mai mult. 
      
     Cîteva ciudăţenii legate de sărut 
     In SUA, unele state au legi unele  bizare. 
In Connecticut şi Michigan, duminica este interzis 
sărutul pasional. 
In Iowa e interzis sărutul care durează mai mult de 5 
minute. 
In Nevada, bărbaţii ce poartă barbă nu au voie să 
sărute. 
In Wisconsin, cei ce se sărută în tren sunt amendaţi 
consistent. 
     Cidăţeniile se regăsesc şi în alte părţi ale globului. 
În Franţa, sărutul este interzis la trecerile de cale fe-
rată. 
În India, unde sunt preconizate 30 de forme diferite 
de sărut, este interzis sărutul pasional pe stradă şi 
chiar în filme. 
In Anglia, la universitatea din Oxford, studenţilor le 
este permis să se sărute doar într-o zonă specială, 
aflată lângă cantină. 
      
     Unde este cel mai plăcut  
să te săruţi?      
     La un test la care s-a pus 
această întrebare, nemţii au suge-
rat în proporţie de 17% atmosfera 
romantică creată de focul unui 
cămin, japonezii au fost de acord 
în proporţie de 25 % cu liniştea unei plaje pe înserat, 
27% din finlandezi au considerat că sărutul în maşină 
este foarte palpitant (evident, după ce ai tras frâna de 
mână), iar francezii au optat în număr mare pentru 
locurile publice unde sărutul e interzis. 

Ce este şi ce ar trebui să fie 
iubirea  

pentru fiecare zodie 
      Îi învaţă pe ceilalţi că 
iubirea este : 
Capricorn – înţelepciune 
Vărsător – deplină toleranţă 
Peşti – compasiune 
Berbec – inocenţă 
Taur – răbdare 
Gemeni – cunoaştere 
Rac – devotament  
Leu – extaz 
Fecioară – puritate 
Balanţă – frumuseţe 
Scorpion – pasiune 
Săgetător – fidelitate 
      
     Trebuie să înveţe de la 
ceilalţi că iubirea este: 
Capricorn – altruism 
Vărsător – unicitate 
Peşti – participare 
Berbec – încredere 
Taur – iertare 
Gemeni – sentiment 
Rac – libertate 
Leu – umilinţă 
Fecioară – satisfacţie plenară 
Balanţă – autenticitate 
Scorpion – dăruire şi aban-
don 
Săgetător – francheţe 
 

,,Te iubesc” în alte limbi    
Stoica Talida, V-B 

 
Miluji te (cehă) 

Lubim ta (slovacă) 
Jeg elsker dig (daneză) 
Seni seviyorum (turcă) 

Ich liebe dich (germană) 
I love you (engleză) 
Je t’aime (franceză) 
Te amo (spaniolă) 

Szeretlek (maghiară) 
 
 

Despre sărut  
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Un citat pentru cei inteligenţi      
Deoarece ai 
ochii deschişi, 
crezi că vezi ? 
Goethe 

Care săgeată e mai lungă? 
Răspunsul, puţin mai jos. 

1 x dulce 
Fie că e vorba de dulci-
uri sau de prăjituri de 
casă, dacă vrei să-ţi păs-
trezi greutatea, mănâncă 
o dată pe săptămână pe săturate, plăcin-
tă cu fructe, tort, îngheţată sau prăjitu-
ră. Dar doar o dată! 
 

2 x ouă 
Ouăle conţin albumină 
şi substanţe minerale 
importante,însă produc 
colesterol (o substanţă 
care nu e benefică or-
ganismului). De aceea, 

nu consuma mai mult de două ouă pe 
săptămână. 
 
3 x peşte 
Peştele oceanic e cel 
mai indicat, pentru că 
doar acesta conţine iod. 
Peştele mai conţine al-
bumină, care e foarte sănătoasă. Ideal 
ar fi 3 porţii de câte 150 g pe săptămâ-
nă. 
 

4 x carne de pasăre 
Oricum ar fi preparată, 
carnea de pasăre conţi-
ne vitamina B şi albu-
mină, dar mult mai pu-

ţină grăsime şi colesterină decât carnea 
de vită sau de porc. E indicat să con-

sumi de 4 ori pe săptămână câte o 
porţie de 150 g. 
 

5 x produse lactate 
Acestea sunt cele mai 
bune surse de calciu 
(important pentru oa-
se şi sânge). Doar o 
jumătate de litru de 
lapte, un pahar mare 

de iaurt de 500 g sau 100 g de brânză 
acoperă necesarul zilnic a unui adult. 
De aceea ele trebuie consumate  frec-
vent. Atenţie: alege-le pe cele complet 
degresate (adică fără grăsime) sau cu 
un conţinut de grăsime redus. 
 
6 x produse inte-
grale 
Printre acestea se nu-
mără pâinea integrală, 
dar şi cerealele netra-
tate chimic şi nedecorticate. Produsele 
integrale conţin proteine şi multe vita-
mine. 

 
7 x fructe şi legume 
Sunt pline de substanţe 
vitale şi conţin puţine ca-
lorii. De aceea, ar trebui 
să mănânci zilnic fructe 
şi legume proaspete: ju-

mătate crude, sub formă de salate, res-
tul uşor fierte, pentru a-şi păstra vita-
minele. 

pare pentru public 
la 30 septembrie 
1929, la Londra, 
sub forma unui 
aparat ale cărei 
imagini puteau fi 
privite de o singură 

persoană, care le urmărea printr-un 
mic vizor ; în timp el s-a perfecţio-
nat, iar în 1954, în SUA, a începul 
fabricarea primelor televizoare color 
din lume, la preţul, fabulos la acea 
vreme, de 1.000 de dolari bucata. 

RĂSPUNSURI 
Răspunsuri la Ghiceşte cine sunt, 
pagina 8 
1.Foarfeca 2.Laptele 3.Omul  
4.Limba 5.Ceapa 6.Oglinda  
7.Păunul 8.Coşul de gunoi 9.Masa 

Răspunsurile la Enigme, pagina 10 

Care este ordinea? Paul, Jean, 
Joseph. 

Cine, cât bea? Max ia patru ceşti 
de cu două cuburi de zahăr şi lapte. 
Daphne ia trei ceşti, un cub de za-
hăr şi lapte. Bernard ia o ceaşcă 
fără zahăr şi fără lapte. 

Răspunsul la desenul cu săgeţi. 
Ambele săgeţi sunt la fel. 

     ,,Tele” provine din cuvântul gre-
cesc ,,tele”( ,,de departe”). Acest 
cuvânt vechi de 3.000 de ani 
era folosit iniţial pentru a arăta 
distanţa. Putem spune că  in-
venţiile care încep cu ,,tele” 
aduc depărtarea mai aproape. 
Iată câteva dintre acestea: 
Telescopul cu oglindă – aparat 
cu care se pot examina de la 
distanţă stelele şi alte corpuri 
cereşti (creat de Isac Newton, în 
1866) 

Telegraful electric – folosit pentru 
transmiterea de informaţii la distanţe 

mari (creat de fizicia-
nul Samuel Morse, 
cel ce a creat şi alfa-
betul Morse) 
Telefonul – aparatul 
pentru vorbit la dis-
tanţă (inventat în 
1876 de americanul 
Graham Bell) 

Televizorul - aparatul ce ne aduce 
aproape imaginile la distanţă. El a- 

Invenţii care încep cu ,,tele” 

Mica tablă a ,,înmulţirii” alimentaţiei echilibrate 
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Celularele stârnesc resentimente 
      
     Oriunde te duci auzi conversaţii la 
celular. Puţine sunt zonele în care să 
nu auzi o sonerie de telefon şi să nu 
ai parte de conversaţii nedorite. 
Acest lucru a determinat reacţii nega-
tive faţă de utilizarea excesivă a ce-
lularelor şi a dus în acelaşi timp la 
luarea unor măsuri. 

     Astfel, com-
pania naţională 
feroviară a 
Franţei, oferă pe 
trenurile de ma-
re viteză, ,,zo- 
ne zen” în care 
celularele nu 

mai funcţionează. 
     În oraşul Graatz, din Austria, au-
torităţile au dispus ca toţi pasagerii 
mijloacelor de transport în comun să 
îşi pună pe ,,silenţios” telefoanele pe 
durata călătoriei. 
     Peste ocean, în Statele Unite, 
Congresul american pregăteşte o le-
gislaţie care să împiedice vorbitul la 
celular în avioane. Tot în SUA, ia 

Telefonul mobil afectează memoria  
      
     Tehnica modernă 
are un rol distructiv 
asupra memoriei oa-
menilor, relevă un 
studiu realizat în Ir-
landa. 
     Explozia de celu-

lare şi de alte dispozitive mobile pe 
care oamenii stocheză tot felul de 
date personale a dus la apariţia unei 
generaţii incapabile să reţină chiar şi 
lucruri simple, cum ar fi zilele de 
naştere ale rudelor.  
     Un sfert dintre cei care au partici-
pat la sondaj au declarat că nu-şi ştiu 
pe de rost numărul de la telefonul 
fix. Două treimi din cei chestionaţi 
au recunoscut că nu sunt în stare să 
reţină aniversările a mai mult de trei 
persoane, fie ele rude sau prieteni. 

Dezavantajele telefonului mobil 
 
1.Undele emise de telefon afectează 
neuronii, astfel încât aceştia nu mai sta-
bilesc legături în mod corect. Totodată, 
telefonul încălzeşte ţesuturile din cre-
ier,existând astfel riscul ca neuronii să 
îmbătrânească mai repede. 
2.Cei mai afectaţi sunt copiii, deoarece 
ei nu au conexiunile neuronale create. 
Câmpul electromagnetic creat de celu-
lar poate afecta procesul de învăţare la 
cei mici. 
3.Dependenţa de tehnologie duce la ne-
dezvoltarea gândirii logice. Or, nefolo-
sită, celula mentală moare. 
Sfat  
Pentru a diminua efectul undelor, medi-
cii recomandă să nu ţinem telefonul li-
pit de cap, să-l mutăm de la o ureche la 
alta dacă avem o conversaţie mai lungă 
sau să folosim dispozitivul hands-free. 

amploare o 
mişcare nu-
mită ,,ziua 
deconectă-
rii”; cei de-
pendenţi de 
celulare, 
mesagerie, 
şi alte mijloace de comunicare, inclusiv 
bloguri, se vor deconecta timp de o zi 
de la toate aceste mijloace, pentru a se 
relaxa şi a-şi dovedi că nu sunt depen-
denţi de ele. 
 
Dependenţi de celular 
      
     Presa britanică a relatat cazul a doi 
copii spanioli , de 12 şi de 13 ani, care 
urmează un tratament special într-o cli-
nică psihiatrică după ce au devenit de-
pendenţi de telefonul mobil. Ei petre-
ceau în medie 6 ore pe zi scriind mesaje 
ori jucându-se pe mobil. La şcoală 
aveau note tot mai slabe şi au început 
să mintă pentru a obţine bani pentru 
cartele. Doctorii clinicii au declarat că 
s-ar putea să dureze şi un an până ce 
copiii vor scăpa de acest drog. 

Glume, lume,ume, me, e…. 
 
     Un turist vizitează etajul 
trei al turnului Eiffel: 
-Se aruncă des oamenii de la 
acest etaj? 
-Nu, îi răspunde un parizian, 
doar o singură dată. 

 
     Într-o  
dimineaţă 
parfumată 
de primă-

vară, un mic vierme îşi scoate 
capul din pământ în mijlocul 
grădinii. Deodată, zăreşte un 
alt viermişor care-şi scoate şi 
el nasul: 
-Bună ziua, nu-i aşa că e fru-
mos astăzi? 
-Tâmpitule, tu nu vezi că vor-
beşti cu coada ta? 
 
     Mihai şi Ionuţ erau certaţi, 
astfel că nu îşi vorbeau deloc. 
Mihai scrise pe o foaie de hâr-
tie: ,,Trezeşte-mă mâine la ora 
5!” , după care puse foaia pe 
biroul fratelui său. În ziua ur-
mătoare, Mihai se trezi abia la 
opt şi văzu că fratele său nu 
este în cameră. Deodată, ob-
servă pe masă o foaie. Era un 
bilet de la fratele său, care îi 
scrisese: ,,Trezeşte-te, este 
ora 5!” 

 
-Crezi că sunt lo-
cuitori pe Lună? 
-Desigur, vezi bi-
ne că e lumină în 
fiecare seară! 

 
     Un tirbuşon merge să con-
sulte doctorul: 
-Cred că sunt bolnav, docto-
re….de îndată ce mă apropii de 
o sticlă mi se învârte capul… 

E bine să ştii… 
Care sunt dezavantajele tehnicii moderne 
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Locurile nocive din casă 
 
     Chiuveta poate fi infectată cu germeni, 
iar televizorul ţinut în bucătărie afectează 
sănătatea. Locurile în care vă aşezaţi periu-
ţa de dinţi, televizorul, încălţămintea rucsa-
cul sau geanta vă pot afecta sănătatea, sus-
ţin specialiştii americani, citaţi de publicaţia 
Prevention.  
     Cum putem preveni acest lucru? Iată câ-
teva din sfaturile oferite de medici. 
Puneţi periuţa  
într-un dulap cu uşi închise 
      Cel mai nepotrivit loc pen-
tru a ţine periuţa de dinţi este 
chiuveta de la baie, deoarece în 
apropierea toaletei sunt 3,2 
milioane de microbi pe doi 
centimetri pătraţi. 
Lăsaţi pantofii la uşă 
     E preferabil ca încăl-
ţămintea să fie păstrată 
la uşă. Dacă umblaţi cu 
ea prin casă,  nu veţi 
face decât să  împrăştiaţi 
alergeni şi  microbi.  
Nu ţineţi medicamen-
tele în baie 
     Temperatura din baie o poate depăşi pe 
cea recomandată pentru păstrarea medica-
mentelor. Cel mai bine este ca acestea să fie 
păstrate într-un loc răcoros şi întunecos, pre-
cum cămara. 
Fructele nu trebuie  
puse în chiuvetă înainte să le spălaţi.  
     Chiuveta este locul cu cel mai mare trafic 
de bacterii, mai mare chiar decât cel din toa-
letă. 
Televizorul nu are  
ce să caute în camera unde mâncaţi.  
     Un studiu realizat în urmă cu doi ani a 
arătat că cei care s-au uitat la televizor în 
timpul meselor au mâncat cu 71% mai multe 
paste şi brânză. Cei cu televizor în cameră 
au consumat mai puţine legume şi mai multe 
băuturi dulci. De asemenea, au mâncat îm-
preună cu familia de mai multe ori. 
Rucsacul sau 
geanta se ţin  
departe de bucă-
tărie. 
     Acestea pot fi 
contaminate cu mi-
crobi, motiv pentru 
care nu au ce să 
caute pe masa din bucătărie. Pe ele se găsesc 
în jur de 10.000 de bacterii pe doi centimetri 
pătraţi, printre care şi bacterii fecale.  

Iluzie optică. Descoperă tinereţea ascunsă sub ridurile celor doi bătrâni... 

     În perioada 5-18 ianuarie, elevii clasei a V-a B au realizat un dosar 
documentar cu tema ,,Meseriile din şcoala mea.” Aceştia au intervievat 
persoanele care lucrează în cadrul şcolii şi au aflat că, pe lîngă predarea 
propriu-zisă se mai desfăşoară şi alte activităţi. Elevii au fost ajutaţi în 
munca de documentare de către diriginta lor, d-na Laura Razi şi de către 
d-na profesor documentarist Brânduşa Chira. 

Meseriile din şcoală: director, director adjunct, profesor, învăţător, pro-
fesor documentarist, profesor maistru, psiholog şcolar, bibliotecar, ad-
ministrator, contabil, secretar, meşter, femeie de serviciu, şofer, portar. 

Ştii care sunt meseriile din şcoala ta? 
                Prof. Laura Razi 
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1.Pleci la şcoală fără să rezervi 
circa 15 minute pentru eventua-
lele întârzieri? 
2.Ştii ce vei face, în general, 
săptămâna viitoare? 
3.Dacă participi la o întrecere 
sportivă, te antrenezi din timp 
pentru a o câştiga? 
4.Traversezi strada prin locuri 
nemarcate? 
5.Ai pierdut o mănuşă. O păs- 
trezi pe cealaltă? 
6.Îţi planifici întotdeauna chel-
tuielile pe care le faci în mod 
curent? 
7.La şcoală, te abaţi de la progra-
mul zilnic pe care îl ai stabilit? 
8.Eşti de acord că prevederea e 
mama înţelepciunii? 
9.Ţi se poate reproşa uneori că 
eşti cu capul în nori? 
10.Hotărăşti unde pleci în va-
canţă numai cu câteva zile 
înainte? 
11.Ai în permanenţă asupra ta 
bani de rezervă? 
12.Îţi pierzi uşor firea, mai ales 
într-o situaţie neprevăzută? 

A doua în-
trebare:  
,,Care este 
cea mai 
mare victo-
rie a lui Na-
poleon?” 
Răspunsul 
colegului: ,,Austerlitz.” Al fiului 
dumneavoastră: ,,Austerlitz.” 
-Ei bine, e corect. 
-Da, dar ascultaţi şi a treia întreba-
re: ,,Unde a murit Napoleon?” Răs-
punsul colegului: ,,Nu ştiu.” Răs-
punsul fiului dumneavoastră: ,,Nici 
eu.” 
     (Napoleon a murit pe insula 
Sfânta Elena.) 

Vorbe….
răstălmăcite 
 
Cine zâmbeşte 
atunci când lucrurile 
merg prost s-a 
gândit deja pe cine să dea vina.  
Inteligenţa mă urmăreşte,…dar eu 
sunt mai rapid.   
Peştele care luptă împotriva curen-
tului… moare electrocutat. 
Există două cuvinte care îţi deschid 
multe uşi: ,,trage” şi ,,împinge”. 
Nu sunt complet inutil….cel puţin 
servesc de exemplu negativ pentru 
altii. 
O concluzie marchează întotdeauna 
momentul în care ai obosit să gân-
deşti. 
Orice lucru bun în viaţă e ilegal, 
imoral sau îngraşă. 
 
              Care e mai nebun? 

 
Un domn merge la 
psihistrul său şi-i spu-
ne: 
-E îngrozitor, docto-
re…nevasta mea şi-a 
pierdut minţile. Ea 
adăposteşte 60 de pi-

sici în micul nostru apartament! Şi 
cel mai rău este mirosul! 
-Păi, nu aveţi decât să deschideţi fe-
restrele! 
-E imposibil! 
-Cum imposi-
bil? 
-Păi, da! Mi-ar 
zbura cei 200 de 
porumbei ai 
mei! 

     Tatăl unui elev este chemat la 
şcoală de către profesorul de istorie. 
-Domnule, v-am chemat să vă spun 
că fiul dumneavoastră copiază după 
colegul lui. 
-Nu  se poate, fiul meu e binecres-
cut, nu are cum să copieze. 
-Ascultaţi, o să vă citesc din ultima 
temă pe care am dat-o despre împă-
ratul Napoleon. Prima întrebare:  
,,Cine i-a urmat lui Napoleon la 
tron?” Răspunsul colegului: ,,Lu-
dovic al XVIII-lea.” Răspunsul fiu-
lui dumneavoastră: ,,Ludovic al 
XVIII-lea.” 
-Şi? Într-adevăr Ludovic al XVIII-
lea i-a urmat la tron. 
-Desigur. Dar ascultaţi mai departe. 

Unde a murit împăratul Napoleon? 

Editare pe calculator: 
prof. Laura Razi 
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revistei:  

prof. Laura Razi 
Grup Şcolar Industrial  

Suplacu de Barcău, Bihor,  
Piaţa Republicii, 1 

    tel. 0259/ 368.437 

Marchează câte 1 punct pentru fiecare 
răspuns DA, la întrebările 2,3, 5, 6, 8, 
11 şi fiecare NU la întrebările 
1,4,7,9,10, 12. 
Pentru 11-12 puncte acumulate eşti 
în general prevăzător, precaut, prudent 
în faţa evenimentelor neprevăzute de 
fiecare zi care, astfel, nu o să te 
găsească nepregătit. 
Pentru 9-10 puncte obţinute, prevezi 
multe posibilităţi neplăcute care pot 
interveni, dar ai şi multe scăpări în 
ceea ce priveşte spiritul tău de preve-
dere. 
Pentru 7-8 puncte, prudenţa ta func-
ţionează ,,defectuos’’, fapt pentru care 
nu poţi lua cele mai bune măsuri în 
activităţile pe care le întreprinzi. 
Sub 7 puncte, eşti imprudent şi lipsit 
de prevedere. 

Chestionar—Eşti prevăzător? 
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