
     E greu să fii elev în zilele noastre 
când te gândeşti cu câte probleme se con-
fruntă aceştia.Mai întâi, trebuie să vină la 
şcoală cu uniforma stabilită prin regula-
ment, să aibă asupra lor carnetul de elev 
precum şi insigna. Oare nu le cerem cam 
mult? Unii, care preferă o cu totul altă 
vestimentaţie,  spun că nu au decât o că-
maşă şi că tocmai le-a spălat-o mama, de-
şi e luni dimineaţa. Iar noi, 
ingraţii profesori, nu-i cre-
dem şi-i trimitem acasă. Dar 
nu toţi pleacă. Dacă văd că 
nu au încotro, îşi scot cămaşa 
din geantă şi o îmbracă în fa-
ţa porţii. Alţii apelează prin 
telefon la colegi care le arun-
că o cămaşă peste gard. Şi 
uite aşa, numai vezi că elevul 
X care e din alt sat, a reuşit 
ca în 10 minute să plece ,,acasă” chipuri-
le şi să revină cu cămaşa de uniformă. 
     Iar de insigna cu sigla şcolii, ce să mai 
vorbim! E purtată în cele mai diverse lo-
curi, numai la piept nu. La umeri, ca nişte 
epoleţi, la mânecă, precum un ceas, la 
pantalon, ca un accesoriu modern. Şi din 
nou, aceiaşi ingraţi profesori nesocotesc 
fantezia elevilor şi-i obligă să poarte in-
signa la locul cuvenit. 
     La ore, cămaşa devine din nou un su- 
biect de dispută. E ţinută pe cuier sau în 
geantă, în speranţa că poate profu’ n-o să 
observe lipsa ei, dar tocmai asta e, că da-
că profu’ nu vede roşu în faţa ochilor, nu 
e mulţumit. Iar dacă vede albastru e şi 
mai bine. Sau cămaşa e purtată desfăcută 
ca şi cum posesorul ei ar fi pe stradă, la 
plajă sau în alt loc în care poate purta o 
ţinută destinsă, eventual însoţită de un 
suc cu pai în mână. 

     Apoi, mai e şi problema fumatului. 
Cum de nu ne gândim, noi profesorii, să 
le facem un loc de fumat tuturor elevilor, 
obligându-i în schimb, să meargă la ve-
ceul din curte, care apropo, dragi fumă-
tori, a fost ridicat pentru cu totul alte 
scopuri? Dar ei sunt stresaţi, cursurile 
sunt grele şi o pauză de ţigară e tocmai 
bună între două ore la care ţi se cere să 

gândeşti. Studiile au arătat 
că fumatul la adolescenţi 
le încetineşte acestora gân-
direa.  
     Poate de aceea gândesc 
ei că noi, profii, suntem 
spinul din coasta lor, astfel 
că, obligaţi să vină la şcoa-
lă, fac totul să răstoarne 
regulile şi valorile adulţi-
lor, pentru a le impune pe 

ale lor.  
      ,,E nevoie de uniformă? Nu venim în 
uniformă! Trebuie să ne facem temele? 
Nu ne facem temele! E interzis fumatul? 
Să fumăm! E interzisă utilizarea telefo-
nului la ore? Hai să-l butonăm! Nu avem 
voie să întârziem? Hai să intrăm după ce 
sună! Ni se cere să fim atenţi? Hai să nu 
fim! Ba hai să ne negăm până la urmă pe 
noi înşine, pentru că la urma urmei, cine 
suntem noi? Cei care spunem NU.” 
     Un sfat pentru cei care îşi neagă con-
diţia de elev: dacă vor dori să devină 
CINEVA în viaţă vor trebui să aleagă 
alte lucruri cărora să le spună nu: IN-
COMPETENŢA, PROSTIA, 
AUTOSUFICIENŢA şi LIPSA 
BUNULUI SIMŢ.  

Războiul uniformelor şi alte ”cazne” la care sunt 
supuşi elevii 

                                     Prof. Laura Razi 

Revista Grupului Şcolar Industrial Suplacu de Barcău  

nr.21, aprilie 2009 

 

   
   

 F
re

cv
en

ţa
 G

R
I 

 
 

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

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


Faismesdevoirs.com 
     Titlul pe care-l citiţi este al unui site francez care 
se autodefineşte ca un instrument pedagogic ce rezol-
vă teme contra cost deocamdată  la matematică şi is-
torie.O temă rezolvată la matematică se ridică la pre-
ţul de 5 euro, un plan de eseu la istorie costă 10 euro, 
iar pentru o prezentare completă se poate ajunge la 
80 de euro. Pentru a putea plăti, copiii pot achiziţio-
na cartele preplătite. Iniţiatorul site-ului promite că 
în termen de 8 zile comanda va fi rambursată. Tot ce 
trebuie să faci este să trimiţi tema pe adresa site-ului 
şi, bineînţeles, să plăteşti. Profesorii din Franţa con-
testă apariţia acestui site, în timp ce creatorul său 
motivează că vrea ca generaţiile viitoare 
să fie mai bune decât cele precedente. 
Se pune întrebarea: poţi fi mai bun dacă 
gândeşte altul pentru tine?  

         Post-scriptum 

-Ştiţi de ce a murit matematica? 

-Pentru că avea prea multe probleme... 
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Calendarul femeilor celebre 
                                                              prof.documentarist Chira Brînduşa 

       F REC VE NŢ A G R I  

Învăţământ de mâna a doua 
     Aşa sunt catalogate de către mulţi români Şcolile de Ar-
te şi Meserii. Este şi concluzia desprinsă dintr-un raport 
elaborat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în parteneriat 
cu Unicef România. Studiul arată că cele mai multe Şcoli de 
Arte şi Meserii au fost înfiinţate doar pentru că cei care 
ratează admiterea la liceu să poată termina cele 10 clase 
obligatorii. În plus, programa şcolară şi pregătirea elevilor 
nu ia în calcul cererea de pe piaţa muncii. .  
      Potrivit studiului, nici cadrele didactice din şcolile de 
arte şi meserii nu sunt mulţumite de mediul în care lu-
crează. Profesorii se plâng de elevi slab pregătiţi, dar pe de 
altă parte, recunosc că nici sistemul nu-i motivează. 
     Acelaşi lucru e valabil şi pentru Şcoala de Arte şi Mese-

rii din cadrul GRI Suplacu de Barcău. La clasele 
de aici se înregistrează cele mai multe absenţe 
precum şi note scăzute la purtare. Astfel, în se-
mestrul I al acestui an şcolar, la cele 3 clase de 
SAM s-au înregistrat 2016 absenţe nemotivate, 
adică dublul numărului înregistrat la clasele de 
liceu şi de gimnaziu, împreună: 2.190 de absenţe 
nemotivate. 

     Poţi numi cel puţin 3 femei celebre din lume? 
Dacă nu, te poţi informa consultând Calendarul fe-
meilor celebre, gândit de profesorul documentarist 
şi realizat cu ajutorul unui grup de elevi din diferite 
clase de liceu şi de gimnaziu. Calendarul cuprinde 
12 nume cunoscute prin realizările 
lor. Pe fiecare filă a unei luni apar 
una sau două femei născute în zi-
ua respectivă. Calendarul va fi ex-
pus în interiorul CDI, pe tot par-
cursul anului. 
۵Ianuarie – Cleopatra, regina 
Egiptului şi Ana Aslan, creatoa-
rea produselor antiîmbătrânire Ge-
rovital 
۵Februarie – Elisabeth Taylor, 
actriţă americană 
۵Martie – Valentina Tereskova, 
prima femeie astronaut 
۵Aprilie – Ella Fitzgerald, cântă-
reaţă americană de culoare, de 
jazz 
۵Mai – Eva Peron, cunoscută 
personalitate a lumii politice ar-

gentiniene 
۵Iunie – Marylin Monroe, cel mai celebru star cine-
matografic şi sex simbol al secolului XX 
۵Iulie – Lady Diana, prima soţie a prinţului Charles 
al Marii Britanii 

۵August – Maica Tereza, cunos-
cută pentru eforturile ei umanita-
re, recompensată cu Premiul 
Nobel pentru pace şi Coco 
Chanel, cea mai importantă per-
sonalitate a modei secolului XX 
۵Septembrie – Agatha Cristie, 
cea mai vândută scriitoare a tutu-
ror timpurilor  
۵Octombrie – Margaret 
Thatcher, prima femeie premier 
din Europa 
۵Noiembrie – Nadia Comăneci, 
prima gimnastă din lume care a 
primit nota 10 la un concurs 
olimpic 
۵Decembrie – Maria Callas, cea 
mai mare cântăreaţă de operă din 
a doua jumătate a secolului XX 
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     În fine, programul dedicat zilei femeii a fost închis de un 
dans modern prezentat de cei mai tineri membri ai cercului 
de dans modern, copii de grădiniţă şi din clasele primare.  
     Nici mămicile elevilor din şcoala noastră nu au fost uita-
te. Aşa cum e obiceiul, fiecare clasă de la ciclul primar a 
pregătit programe artistice, la care au fost invitate atât ma-
mele şi bunicile, cât şi taţii. La final, femeile prezente au 
primit câte un mic dar confecţionar de copii la şcoală, cu 
ajutorul doamnelor învăţătoare sau a domnului învăţător. În 
imaginea de mai sus, un moment din programul artistic al 
clasei a IV-a A. 

     Sărbătorirea zilei femeii la 
GRI Suplacu de Barcău, unde 
majoritatea cadrelor didactice 
sunt femei, a fost marcată de 
diferite evenimente pregătite 
din vreme. Elevii clasei a II-a 
A, împreună cu grupul de 
chitări Spring Voices, coordo-
naţi de d-na învăţătoare Jipa 
Mihaela au prezentat în sala 
festivă a CDI un program de 
cântece şi poezii dedicat ma-
mei.  
     A urmat o prezentare de mo-
dă, organizată de d-na profe-
soară de desen Nemeş Ioana, 
care a fost şi creatoarea costu-
melor. Manechine au fost fete 
din clasele a VIII-a şi până în a 
XII-a.       

 

Deştepţii trăiesc mai mult 
 
     Oamenii cu un coeficient ridicat de 
inteligenţă trăiesc mai mult şi mai să-
nătos, dezvăluie un studiu efectuat de 
o echipă de cercetători de la un centru 
medical din oraşul Glasgow. De cea-
laltă parte, persoanele care nu trec cu 
brio testele de inteligenţă sunt predis-
puse bolilor de inimă şi sinuciderii.  
     Oamenii de ştiinţă au ajuns la aceste concluzii după ce 
au examinat fişele medicale a un milion de militari sue-
dezi, stabilind o legătură strânsă între abilităţile referitoa-
re la cunoaştere şi riscurile la adresa sănătăţii. 
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Ziua femeii sărbătorită la GRI Suplacu de Barcău 
 

 

Acestea au defilat în rochii special concepute 
pentru ele, tinereşti şi primăvăratice. Parada a 
fost deschisă şi închisă de câte o fată-fluture, 
după cum puteţi vedea şi din fotografie. 
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     Anul şcolar este dominat de exa-
mene 
     Claudiu Bozga este noul co-
leg al elevilor din clasa a X-a, de 
la GRI Suplacu de Barcău. Timp 
de circa un an şi jumătate, el a 
fost plecat cu părinţii în Spania, 
şi a urmat cursurile liceului Ma-
ria de Molina din Madrid. L-am 
rugat pe Claudiu să povestească 
pentru cititorii revistei noastre 
cum se desfăşoară cursurile în-
tr-o altă ţară şi să 
ne explice diferen-
ţele. În opinia sa, 
sistemul educativ 
spaniol este unul 
mai strict decât cel 
românesc, dominat 
de examene trimes-
triale. Astfel, foarte 
mulţi  rămân cori-
genţi, iar elevii dintr-o clasă sunt 
de ani diferiţi. În clasa lui Clau-
diu, din 32 de colegi, 30 fuseseră 
corigenţi. 
             
        Sunt puţine materii obliga-
torii, majoritatea fiind opţionale 
     Anul şcolar este împărţit pe 
trimestre şi nu pe semestre, ca la 
noi. Elevii studiază 10 materii, 
câteva obligatorii, iar restul op-
ţionale. De exemplu, Claudiu a 
studiat ca materii obligatorii is-
toria, matematica şi spaniola, iar 
ca opţionale a ales informatica, 
muzica, desenul şi latina. Orele 
de curs se desfăşurau de la orele 
8,30 la orele 14,15. se făceau câ-
te două ore una după alta, chiar 
dacă era vorba de materii diferi-
te, după care urma o pauză de 15 
minute. Elevii nu erau ascultaţi, 
nu primeau note ca cei români la 
oral. În schimb, de două ori pe 
trimestru se dădeau câte două 

examene la fiecare din cele 10 
materii, Notele erau de la 0 la 10, 
iar cine lua sub 5, pica. Corigenţii 
lor sun mai mulţi decât ai noştri, 
crede Claudiu, care spune că 
atunci când se organizau exame-
nele de corigenţă, era o forfotă de 
parcă era deja şcoală. 
                 
           Absenţele sunt aduse la 
cunoştinţa părinţilor prin poştă 
      În şcolile din Spania nu există 

notă la purtare care să 
sancţioneze absenţele 
sau abaterile. Astfel, 
elevii puteau lipsi de la 
ore şi puteau da exame-
nele necesare, 
considerându-se că au 
studiat singuri acasă. 
Dar, săptămânal, absen-
ţele le sunt contabiliza-

te de către diriginte, care le aduce 
la cunoştinţă părinţilor, printr-o 
scrisoare trimisă acasă.  
     De altfel, dirigintele nu are un 
rol major în formarea educaţiei 
copiilor, de vreme ce nu există 
ore de dirigenţie, cu diverse teme 
de discuţie, aşa cum e în sistemul 
românesc. Poate de aceea nici ele-
vii nu sunt apropiaţi de profesori. 
Aceştia nu sunt prea respectaţi, ba 
chiar ignoraţi când intră în clasă, 
iar în timpul orelor – ca la noi – 
se vorbeşte. Profesorul continuă 
să predea, considerând că cine 
vrea să înveţe e, oricum, atent.  
                
              Abaterile sunt sancţio-
nate prin exmatriculare 
     Nu există uniformă - adoles-
cenţii vin modern îmbrăcaţi la 
şcoală, iar fetele machiate puter-
nic – aceasta fiind impusă mai de-
grabă la şcolile cu tradiţie sau la 
cele private. 

     Abaterile elevilor sunt con-
semnate de către profesori într-o 
fişă aflată la secretariatul şcolii. 
La o abatere foarte gravă sau la 
trei mai puţin grave, elevul în 
cauză este exmatriculat pentru o 
săptămână sau două, în funcţie 
de gravitatea abaterii. Printre in-
fracţiuni se numără şi consumul 
frecvent de droguri sub forma 
unor tablete asemănătoare cu  
ciocolata sau a unor ţigări. 
     Claudiu ne-a declarat că din-
tre cele două sisteme de învăţă-
mânt, român şi spaniol, îl preferă 
pe cel românesc, deoarece, în 
opinia sa, posibilitatea de a răs-
punde în timpul semestrului,de a 
primi notă la oral şi de a se pre-
găti pentru o lucrare anunţată, e 
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Cum e să fii elev în Spania 

       F REC VE NŢ A G R I  

     Oră de geografie la clasa a XII-a.  
Doi elevi 
dorm duşi 
cu capul 
pe bancă, 
fără să pa-
ră deran-
jaţi de vo-
cea sonoră 
a doamnei Nistor Silvia, care le vor-
beşte despre variantele de subiecte 
la bac pe tema Uniunii Europene. 
Cei doi se trezesc la sfîrşitul orei şi, 
pentru că doamna profesoară i-a 
menajat,politicoşi, îi mulţumesc. 
Poate că şi la proba de bacalaureat 
la geografie vor dormi şi, la finalul 
celor două ore, înainte de a ieşi din 
sală, vor mulţumi politicos că au 
fost lăsaţi….să pice.   
Gălăgie în timpul orei la clasa a X-a 
SAM.  Un profesor de la altă clasă 
iese pe coridor să vadă ce se întâm-
plă şi îi întreabă pe elevi ce oră au.  
                        (continuare în p.5) 

Întâmplări din 
şcoala noastră 
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noastră, ci din întreaga ţară.  
     Vârsta medie la care copiii 
din România au băut primul lor 
pahar cu alcool este de doar 12 

ani, reiese dintr-un 
studiu publicat de or-
ganizaţia Salvaţi co-
piii. 12% dintre copiii 
cu vârste între 15 şi 18 
ani consumă frecvent 
alcool. Un studiu reali-
zat în 2008 de Minis-
terul Educaţiei arată că 
între 7 şi 20% dintre 
elevi au consumat al-
cool în incinta şcolii. 

     Nici la fumat nu stăm mai 
bine. În România, 22 % dintre 
adolescenţi fumează. Medicii spe-
cialişti au descoperit că o persoană 
care fumează trăieşte, în medie, cu 
14 ani mai puţin. Studiile au scos 
în evidenţă că adolescenţii care fu-

mează au un 
comporta-
ment mai 
agresiv, iar 
gândirea lor e 
mult înceti-
nită. 
Numeroşi co-
pii fumează 
câteva ţigări pentru a experimen-
ta, apoi se opresc. Din nefericire, 
mulţi alţii continuă şi devin 
fumători zilnici. Jumatate din 
aceşti fumători vor deveni de-
pendenţi de nicotină. De ce fu-
mează adolescenţii ? Pentru că le 
place să se comporte ca şi cum 
ar fi persoane speciale sau peri-
culoase. De asemenea, le place 
să li se dea atenţie şi, făcând 
acest lucru, atrag atenţia asupra 
lor.  
            (continuare în p.6)   

     Frecvent elevii de liceu din 
şcoala noastră se duc la bar di-
mineaţa, înainte de ore dar şi în 
timpul orelor de curs şi, mai nou, 
şi la restaurantul recent 
deschis. Aceste locaţii 
par a fi mult mai atrac-
tive decât sala de curs. 
Băncile sunt înlocuite 
de mese, profesorul de 
o chelneriţă, cartea şi 
caietul de o ţigară şi un 
pahar de suc sau de 
băutură alcoolică. Ne 
mai întrebăm de ce e 
mai bine acolo ? Ni- 
meni nu-ţi dă note, nu-ţi pune 
întrebări încuietoare, dar poţi să 
spui ce vrei, de la glume nevino-
vate la comentarii răutăcioase şi 
să ieşi de acolo bine dispus. 
    Acest fenomen nu e propriu 
numai elevilor din comunitatea 

Aceştia răspund că au oră de biologie cu d-na profesoară 
Crişan. Ce nu ştiu alţii este că în clasa a X-a SAM nu se 
studiază biologia şi că doamna profesoară la care s-a făcut 
referire  nu predă nici o materie la clasa respectivă. E oare 
mai uşor să dai vina pe altul şi încă pe o persoană cu care 
nici nu ai de-a face? Minciuna, şi nu doar de acum, a deve-
nit parte integrantă a vocabularului unor elevi. Ei mint ca 
să ascundă adevărul, să protejeze pe cineva sau pe ei în-
şişi, să se ascundă de cineva sau doar să acuze, în mod 
gratuit, cum e în cazul de faţă. 
     Se sună de intrare şi cei dintr-a 
IX-a sunt mereu ultimii care să intre 
în clasă.Domnul profesor de religie 
Scurt Viorel, mai vigilent, nu îi lasă 
de capul lor şi le strigă să intre înă-
untru. Unora nu le convine… Mai 
apoi, la ora de religie, un elev din 
aceeaşi clasă e prins mâncând la 
oră. Bineînţeles, e aspru criticat, 
dar elevului i se pare că profesorul 
are ceva cu el. Observaţia ar fi fost 
justă dacă şi alţii ar fi mâncat în 
timpul orei, însă aşa… dragi elevi, 
să ştiţi că dacă mâncaţi în timpul orei, cu siguranţă profe-
sorul are ceva cu voi! 

Fuga de la ore 
Este păguboasă 
Însă cei de-a 
doişpea 
Cred că-i sănătoa-
să. 
     Orarul unei 
zile de miercuri a 
fost modificat de 
elevii clasei a XII-
a care, la ora 11, 
au decis să pună 
punct efortului 
intelectual şi să 
plece acasă. Au 
ieşit cu toţii pe poarta deschisă  de femeia de serviciu 
şi, ca să fie siguri că nu mai este cale de întoarcere, 
au încuiat şi sala de clasă.  
     Profesoara care a mers la cursul de la ora 11 s-a 
ales cu o oră liberă. Poate că e o tradiţie ca într-a  
XII-a să chiuleşti în masă, pentru că, în urmă cu vreo 
patru ani, un profesor care a mers la oră la elevii cla-
sei terminale de atunci a găsit şi el sala goală, dar ne-
încuiată, pentru ca să poată citi pe tablă mesajul lăsat 
binevoitor de aceştia: AM PLECAT. LA REVEDERE.  

Page 5 

Fumatul şi alcoolul, fenomene frecvente în rândul tinerilor 
Gândirea adolescenţilor care fumează e mult încetinită 
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(continuare din pagina 5, Fumatul şi al-
coolul…) 
     Conform Asociaţiei Americane 
a specialiştilor în pneumologie, în 
SUA, în fiecare minut 4800 de 
adolescenti trag primul fum de 
ţigară din viaţa lor. Dintre 
aceştia,circa 2000 vor deveni 
fumători înrăiţi.  
     Iată câteva experiente frec-
vente trăite de adolescenţii ameri-
cani fumători : 
 Au încercat prima ţigară în cla-
sa a şasea sau a şaptea 
 Adesea nu se descurcă bine la 
şcoală 
 Nu se simt integraţi în mediul 
şcolar 
 Se izolează de alţi elevi 
 Nu pot avea performanţe spor-
tive bune la întrecerile sportive 
 Simt că au şanse mici de a intra 
la facultate 
 Simt că au nevoie de un servi-
ciu pentru a le susţine obiceiul fu-
matului 
 Sunt cunoscuţi în şcoală pentru 
chiul 
Încep să folosească alte subs-
tanţe ilegale 
 Încep să încerce alcoolul şi alte 
droguri 
 Simt presiune din partea fami-
liei şi a şcolii şi folosescc tutunul 
ca formă de relaxare 
 Adolescenţii fumători se simt 
bine ascunzându-se când fumează 

     Nu toţi copiii au parte de o co-
pilărie fericită şi de o dezvoltare 
normală. Unii dintre ei suferă de 
autism, o boală caracterizată 
printre altele de faptul că aceşti 
copii au probleme de comunicare 
cu alţii, preferă să se joace sin-
guri, trăind într-o lume imagina-
ră, au dificultăţi să stabilească un 
contact vizual cu celelalte per-
soane, le place să alinieze obiec-
te şi să le aranjeze în funcţie de 
culoare.  
     Pentru a ilustra lumea acestor 
copii, Inspectoratul şcolar al ju-

deţului Bihor, împreună cu Aso-
ciaţia SOS Autism Bihor a orga-
nizat în luna martie o expoziţie 
cu lucrări pe această temă. La 
expoziţie au participat elevi din 
diferite şcoli ale judeţului, inclu-
siv din şcoala noastră. Eleva 
Lingurar Florina Cristina, din 
clasa a VII-a, de la Şcoala cu 
clasele I-VIII Borumlaca, a câş-
tigat un premiu cu desenul trimis 
de ea:copii autişti bombardaţi cu 
mesaje prietenoase din partea al-
tor copii, dar pe care aceştia nu 
le percep şi nu le înţeleg.               

Să învăţăm să fim mai curaţi 
     E bine să cunoaştem de mici regulile de igienă, pentru că, ast-
fel, ne putem feri de multe probleme. Copiii de la grădiniţele din 
Suplac şi de la ciclul primar din şcoala noastră au participat la 
Campania pentru promovarea normelor de igienă personală şi a 
mediului înconjurător, care s-a desfăşurat pe parcursul lunilor 
ianuarie-aprilie. Educatorii şi profesorii au prezentat materiale 
informative copiilor pe această tema, iar aceştia au realizat de-
sene şi creaţii literare.  
     În dreapta, desenul  În sala de gimnastică, realizat de 
Ozsvath Beatrix, de la Grădiniţa cu program normal din Suplac. 
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Despre sănătate 
*Ai grijă când citeşti cărţi des-
pre sănătate. Poţi muri din 
cauza unor greşeli de tipar. 
*Numai făcând sport în fiecare 
zi poţi muri sănătos. 
*Singurul mod de a-ţi păstra 
sănătatea este să mănânci ceea 
ce nu vrei, să bei ceea ce nu-ţi 
place şi să faci ceea ce n-ai ce 
face. 
*Cel mai bine e să fii sănătos, 
bogat şi frumos în mod cinstit. 

     În mijlocul unei păduri sălbatice era 
o mlaştină în care sălăşluia un balaur. 
Era tare urât şi fioros. Îi curgeau bale-
le şi gura îi mirosea îngrozitor. Dis-
tracţia lui cea mai mare era să-i omoa-
re şi să-i mănânce pe toţi cei care se 
aventurau în pădurea lui. Oamenii 
erau tare necăjiţi. Se tot împuţinau – 
fie îi halea dihania fie fugeau care-n-
cotro fără să se mai uite înapoi. 
     Ei, dar poate credeţi că a pierit să-
mânţa voinicilor? Mulţi s-au încumetat 
să dea piept cu barbara arătare, dar 
fără succes. Toţi au plătit cu viaţa. Pă-
durea era plină de oase de oameni şi 
cai, săbii, scuturi şi suliţe ruginite. Ar 
fi momentul să-i salveze cineva! 
     Povestea e nemincinoasă, auzită 
de mine de la un menestrel cu năsu-
cul mititel. 
Într-o zi, pe înserat 
Când alţii se bagă-n 
pat 
Trecea destul de 
tacticos 
Cine altul? Făt-
Frumos 
(Şi călare şi pe jos). 
Poate mă veţi între-
ba 
Care e părerea mea 
Era năuc, nebun 
sau prost, 
De ce umbla fără 
rost? 
Drept să vă spun 
nici eu nu ştiu 
Să vedem, rămâne viu? 
Balc Ignaţiu îl chema 
Şi măseaua îl durea 
Nu vedea pe nimenea 
Să-i dea un algocalmin 
Să mai reziste puţin. 
Pân’ s-ajungă la dentist 
Era foarte, foarte trist… 
Dintr-o dată, ce să vezi 
Balaurul cu solzi verzi 
Şmecher lunecând din baltă 
În codiţă el se saltă 
Şi-l întreabă şugubăţ 
Ce are în mână, băţ? 

Cum îl cheamă şi de ştie 
Că a lui împărăţie 
A-ncălcat şi dacă vrea  
Să primeasc-o acadea 
O bomboană, poate tort 
Ca să fie dulce mort. 
-Eu Ignaţiu mă numesc. 
Mă cutremur când citesc 
Supărarea-n ochii tăi, 
Parcă-s două vâlvătăi. 
Iartă-mă, te-am supărat 
Lasă-mă s-ajung în sat 
Fie-ţi milă şi mă lasă 
Repede s-ajung acasă 
Că am o măsea stricată 
Precis că e cariată 
Şi mă doare tare rău 
Eşti de treabă, nu eşti zmeu! 
-Cum cutezi a mă ruga 

Balauru-i răs-
pundea 
Am să te înghit 
acum 
Că vrei, că nu 
vrei, oricum. 
-Stai niţel, nu te 
grăbi 
poate mai putem 
vorbi 
ne-nţelegem noi 
cumva 
aş dori să-ţi spun 
ceva. 
-Repede, că n-am 
răbdare 
Începi să mă su-

peri tare. 
-Nene, nu vreau să te mint 
Nici nu vreau să te alint, 
Eşti tare, frumos, deştept, 
Aşa că ţi-oi spune drept: 
De mă papi, durerea mea 
Se-ntoarce asupra ta. 
Vai, durerile de dinţi 
Au înnebunit şi prinţi! 
Dragă, mă-nţelegi ce-ţi spun 
Aşa-s eu, mereu sunt bun 
Te vei chinui mereu 
Şi-o să fii singurul zmeu 
Cu colţii toţi cariaţi. 

N-o să poţi hali cârnaţi!   
Gata sunt acum să mor 
Măcar n-o să-i simt cum dor. 
Cum termină de vorbit 
Balaurul îngrozit 
A fugit mâncând pământul 
A sorbit apa ca vântul 
Şi cu frică s-a pitit până către  
asfinţit. 
Făr’ să spună un cuvânt 
A dispărut sub pământ. 
Şi de-atunci vă spun curat 
Că nu s-a mai arătat, 
Iar oamenii bucuroşi 
Şi prichindei, dar şi moşi 
Nume locului i-au dat 
Balc – şi l-au 
făcut şi sat. 
Ce-nvăţăm, 
dragă puşti-
me, 
De-ai puţină 
isteţime 
Păcăleşti  
si-un drac, 
vezi bine, 
Cu măsele netratate 
Alungi şi balauri, frate! 
Mulţumesc pentru răbdare 
Şi-acum mergeţi la culcare 
Linştiţi pe bunicuţa 
Şi mai daţi cu periuţa 
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Coltul credintei 
      Un om a scris o scri-
soare directorului ziarului 
din localitatea sa şi i-a 
mărturisit despre puţina 
importanţă pe care a avu-
t-o pentru el faptul de a 
merge la biserică în fiecare 
duminică: 
,,Am mers la Liturghie 
timp de 30 de ani – scria 
el. În acest timp am as-
cultat aproape 3.000 de 
predici, însă nu-mi pot 
aminti niciuna dintre ele. 
Mă gândesc, aşadar, că 
mi-am pierdut timpul 
meu, iar preoţii pe al lor, 
dând sfaturi în zadar”. 
     Pornind de la acea 
scrisoare începu o mică 
polemică în secţiunea  
„Scrisori către Director” a 
acelui ziar. A continuat 
timp de săptămâni, până 
când cineva scrise câteva 
rânduri care, în mod sur-
prinzător, au pus capăt 
controversei: 
     ,,Am 40 de ani de când 
sunt căsătorit. De atunci, 
am servit mai bine de 
42.000 de prânzuri şi 
cine. Dar nu-mi pot amin-
ti meniul întreg al nici 
uneia dintre aceste zile. 
Au fost inutile toate me-
sele acestea? Nu cred.  
M-au alimentat şi mi-au 
dat forţa pentru a trăi. 
Dacă nu aş fi luat acele 
mese, astăzi aş fi mort.’’                

Trecerea de 
la pagina 
scrisă la 
ecranul 
multimedia 

e o realitate evidentă a zilelor noastre. 
Mulţi deplâng faptul că vechea formă 
de lectură a devenit depăşită în favoa-
rea unei noi practici care apelează şi la 
lectura imaginii. Cititorul modern este 
acela care e capabil să interpreteze în 
acelaşi timp textul, culorile, muzica şi 
succesiunea imaginilor pe ecran. În 
acelaşi timp, abandonând lectura clasi-
că, el îşi pierde o serie de calităţi: nu i 
se mai dezvoltă imaginaţia, memoria 
auditivă, sensibilitatea emoţională şi 
nici individualitatea. 
     Adolescenţii şi tinerii de astăzi – 
căci ei sunt cititorii moderni – ajung să 
fie complet diferiţi de părinţii lor. Da-

că tatăl a plâns în copilăria lui când a citit 
cum a murit Robin Hood, fiul său nici mă-
car nu ştie cine este acel personaj. 
     Sunt voci care susţin că nimeni, nici 
măcar studenţii la litere sau profesorul de 
literatură nu mai citeşte. Alte voci spun că 
trăim într-un sistem cultural ce înglobează 
diferite domenii şi în care literatura nu mai 
ocupă locul principal. Potrivit acestor opi-
nii, traversăm o epocă în care incultura a 
luat locul culturii.  
     Dar să nu uităm de invincibila armada a 
cititorilor mulţi şi modeşti, care-şi găsesc, 
numai ei ştiu cum, timp de citit, de cumpă-
rat cărţi, de stat în bibliotecă ori în faţa 
blogurilor literare. Căci, dacă rămâne me-
reu ceva uimitor, neaşteptat şi imprevizibil 
în cititul cărţilor, acest lucru ţine mai de-
grabă de întâlnirea unui anumit cititor cu o 
anumită carte, în afara programelor, a co-
munităţilor de gust şi de interese sau a bi-
bliografiei. 

schimbă tonalitatea culorii 
acestui loc. Roiuri de în-
geri plutesc în aer, purtând 
la pieptul lor vraja care du-
ce pe acest tărâm. 
     Pătrunzând în acea lu-
me am aflat puţin din tai-
nele acelui loc. Dar nu o să 
las secretul descoperit doar 
pe jumătate. Mă voi întoar-
ce şi voi mai afla tainele 
minunatului cuib de zâne. 

     Cuibul zânelor este un loc minunat, unde 
parcă visezi şi eşti vrăjit de aceste fiinţe care 
sunt nişte îngeraşi trimişi din cer. Este locul 
cel mai bun unde poţi uita de toate şi pă-
trunzi în lumea nemărginită a visului. Locul 
acesta e pictat cu un alb imaculat simboli-
zând pacea, iubirea şi armonia dintre zâne. 
Acolo este o linşte pătrunzătoare care parcă 
îţi vrăjeşte sufletul şi te face să simţi că plu-
teşti.  
     Pe cerul de oglinzi Zânele plutesc cu înăl-
ţatele aripi albe. Casa zânelor este aşezată 
tocmai pe un norişor pufos care este cel mai 
bun prieten al lor. Dar nu numai. E şi al copiilor, deoarece acesta le dăruieşte 
bucuria iernii de a se juca în zăpadă.  
     Zânele se adună toate la un loc şi prefac toată ploaia ce cade din nor în 
zăpadă, vrând să ne picteze şi nouă lumea în alb. În cuibul zânelor şi noaptea 
parcă e zi. Oştile de stele care luminează cerul sunt de un alb sclipitor, iar 
copacii dansând după ritmul vântului şi al cântecelor zânelor sunt tot albi. 
Doar cerul conţine un strop din albul strălucitor al lumii noastre, toată natura 
oglindindu-se în el. Umbra mea pare ca un vechi portret zugrăvit în ulei care 
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Cuibul zânelor 
Blaga Mădălina, VI-A 
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     Deşi în lumea creştină  Paştele are 
aceeaşi semnificaţie pentru toţi, el este 
marcat în mod diferit, de la ţară la ţa-
ră. În multe state europene, Paştele 
consemnează apogeul sărbătorilor de 
primăvară. Deosebit de interesante 
sunt, în acest sens, tradiţiile popoarelor 
nordice. 
     În Sue-
dia, copiii se 
costumează 
în vrăjitori.
În seara Paş-
telui,băieţii 
şi fetele se 
costumează 
în vrăjitori şi merg în vizită la ve-
cini. Unii lasă cîte o felicitare deco-
rată denumită Scrisoare de Paşti, 
sperând că vor primi în schimb 
bomboane sau monede. În prezent, 
majoritatea suedezilor preferă să 
expedieze scrisorile de Paşti prin 
poştă sau să să le pună sub uşă, 
identitatea expeditorului rămânând 
necunoscută. 
 
     În Danemarca, copiii scriu câ-
te un poem pentru a primi un ou 
decorat de ciocolată. 

     Paştele reprezintă aici cea mai im-
portantă sărbătoare religioasă. Şcolile 
şi instituţiile de stat se închid în Joia 
Mare şi se redeschid marţea următoare. 
Familiile se întâlnesc la masa festivă 
împodobită, conform tradiţiei, cu narci-
se şi cu şerveţele galbene şi roşii. Copi-
ii care vor să primească mai multe ouă 
de ciocolată trebuie să scrie pentru gaz-
dă o scrisoare sub forma unui mic po-
em, fără a-l semna însă. Dacă cel care 
primeşte această scrisoare nu ghiceşte 
repede identitatea autorului, trebuie să 
îi dea acestuia un ou decorat de cioco-
lată. 
 
    În Săptămâna Mare, bărbaţii din 
Estonia se ocupă de treburile casnice 
în locul femeilor. 
     Din cele mai vechi timpuri, estonie-
nii sărbătoresc în această perioadă Ziua 
Fecioarei Maria şi a Postului, transfor-
mată cu timpul în Ziua Femeii. În ziua 
respectivă, femeile şi fetele merg îm-
preună la izvor pentru a face baie în 
zori. Se consideră că astfel vor fi 
proaspete şi frumoase tot anul. După 
duşul rece de dimineaţă, ele se vese-
lesc, cântă şi dansează, merg în diferite 
localuri pentru a se distra. Bărbaţii ră-

mân acasă şi iau asupra lor toată 
povara muncilor casnice. 
     În duminica Sfintelor Paşti, 
bărbaţii din Letonia se primenesc 
cu apă rece curgătoare 
     Dis de dimineaţă, bărbaţii merg 
la cel mai apropiat râu sau izvor şi 
se spală cu apă rece. Revigoraţi, se 
urcă pe cel mai apropiat deal şi aş-
teaptă răsăritul soarelui. După ce 
salută astrul ceresc, pornesc spre 
case, pe drum făcând mult zgomot 
pentru a alunga din calea lor cât mai 
multe păsări. Aceasta, deoarece ei 
cred că păsările răspândesc cele mai 
multe boli. 
 
     În toate ţările 
nordice, în ziua 
de Paşti mai es-
te o tradiţie în-
drăgită de copii: 
concursul de 
rostogolire a 
ouălor. Pe o 
pantă sunt lansate pe rând ouă deco-
rate. Oul care reuşeşte să treacă 
printre obstacole fără a le atinge es-
te declarat învingător, iar stăpânul 
lui se alege cu diverse cadouri. 

Mergem să vedem sau ne gândim? 
     Serviciile secrete de pe teritoriul 
Syldaviei au descoperit că un spion pro-
fesionist locuia în una din primele trei 
case de pe strada Şanţurilor. Cele trei ca-
se sunt locuite de persoane de naţionali-
tăţi diferite: un cetrograv, un malabar şi 
un syldav. Se ştie deja că malabarul stă 
în casa din mijloc, că cetrogravul dă lec-

ţii de muzică şi că spi-
onul locuieşte în prima 
casă. Ce naţionalitate 
are spionul? 
      
(răspunsurile,la pagina 
16) 

Arborele genealogic 
     
 În familia Duchemin raportu-
rile de rudenie sunt puţin mai 
complicate: 
-Romain şi Michel sunt fiii lui 
Luc 
-Joseph nu are decât doi fii 
-Luc nu este tatăl lui Claude 
-Charles este fratele lui 
Luc 
-Joseph este bunicul lui 
Claude 
-Luc este fiul lui Joseph 
     Cum se numeşte tatăl 
lui Claude? Clovnul 

Chira Cătălina, VI-A 
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Enigme  
 

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

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


     Deoarece se apropia ziua de 8 
Martie, elevii clasei a VI-a A s-au 
gândit să organizeze un concurs de-
dicat mamelor. Concursul, denumit  
« Înfruntarea dintre generaţii », s-a 
desfăşurat în sala festivă a Centrului 
de Documentare şi Informare. 
Concurenţii s-au organizat în două 
echipe : echipa mamelor şi echipa 
copiilor.  În sprijinul lor ( al copii-
lor sau al mamelor ?!...) a fost adus  
un impunător juriu format din tătici  
şi din d-l profesor de religie Scurt 
Viorel. 
      Distracţia a început încă de la 
prima probă care a 
fost foarte amu-
zantă : alesul boabe-
lor de fasole.  Au 
câştigat mamele , 
având un avantaj 
enorm : acela că 
stau mai mult la 
bucătărie decât co-
piii. La proba a 
doua, desfacerea 
portocalei cât mai 
repede în felii, ma-
mele au câştigat din 
nou. 
      Proba a treia, mima, a fost câşti-
gată de copii în aplauzele publicului 
entuziasmat. La proba următoare, 
unde fiecare copil a fost nevoit să-şi 
recunoască mama legat la ochi şi 
viceversa, toţi copiii şi-au găsit ma-
mele. Însă când a sosit rândul ma-
melor, toate şi-au recunoscut copiii 
în afară de prietena noastră Chira 
Brînduşa. În consecinţă, victoria a 
revenit copiilor.  
      Proba a cincea, datul la ţintă cu 
săgeţi, a avut un risc mare de peri-
col. Fiecare pereche mamă-copil  a 
avut la dispoziţie două încercări. 
Colega noastră Cătălina Chira , a 
totalizat 60 de puncte, acesta fiind 
cel mai mare scor din concurs şi 
motivul pentru care această probă a 
fost adjudecată tot de copii. 

      Următoarea  etapă a concursului 
a fost alcătuirea unui anunţ haios, 
cu 3 cuvinte date, la secţiunea 
« Pierderi ! ». Cuvintele trase la 
sorţi de copii au fost : anapoda, 
pasăre şi intrare, iar anunţul a su-
nat cam aşa : « Pierdut mamă ; a 
ieşit  pe uşă anapoda ca o pasăre, 
ochii bulbucaţi ca a unei broaşte, o 
cheamă Agherghiţoaie Arjentina. 
Acest anunţ îl puteţi găsi pe intrarea 
de la spitalul 6. » 
     Cuvintele pentru echipa mame-
lor au fost : sarmele, lingură,pre-
tindeni, iar anunţul a ieşit asfel :  

«  Pierdut copil 
sătul de sar-
male, căutat 
pretutindeni de 
trei zile, sem-
nalmente  o 
lingură de 
lemn în mână, 
jucăria lui pre-
ferată, rugăm 
găsitorul să-l 
returneze la 
vară. » 
     Penultima 

probă, cea mai hazlie de altfel, a 
fost aruncarea  de ouă fierte de la 
unii la alţii, fără să fie scăpate. La 
un moment dat pe sus zburau atât 
ouă întregi, cât şi gălbenuşuri sau 
coji. Noroc că cineva n-a lăsat şi un 
ou  nefiert printre celelalte ! Ma-
mele au învins, spre bucuria lor. 
     La ultima probă, karaoke, fără să 
jignim pe nimeni, deşi nici mamele 
n-au cântat rău, am fost mai buni !!! 
    Ce mai, una peste alta, toţi am 
ieşit câştigători din această după-
amiază reuşită, dar mai mult noi, 
copiii, pe a căror diplomă a scris : 
LOCUL I. Mamele au fost la î-
nălţime, la fel şi tăticii, care  s-au 
amuzat pe seama noastră .Le mulţu-
mim că au fost alături de noi, atât 
lor cât şi doamnei diriginte care  
ne-a sprijinit  la fel ca o mamă. 

Mâna care scrie singură 
Reclamă  
                         Stoica Talida, V-B 
 
     Te-ai săturat de atâta scris? Te 
doare mâna? Ai febră musculară? Ce-
ai zice de o mână robot care scrie sin-
gură? Da, ai auzit bine, o mână robot 
care scrie singură! Face toată treaba 
de birou în locul tău. Funcţionează cu 
comandă vocală şi cu baterii. Nu obo-
seşte niciodată. Sună acum la numă-
rul de telefon afişat pe ecran şi vei 
primi acest produs la preţul special de 

159 de lei 
şi vei avea 
doi ani ga-
ranţie. Nu 
rata această 
ofertă! Su-
nă acum! 
 
 
 

Bancuri cu elefanţi 
 
*Cum îi spui unui elefant care ascultă 
muzică la walk-man? 
Oricum, că tot nu te aude. 
 
*Cum poţi să-ţi dai seama dacă un 
elefant s-a ascuns la tine sub pat? 
Dacă atingi tavanul cu nasul. 
 
*Ce au elefanţii diferit de celelate 
animale? 
Copiii de elefanţi. 
 
*De ce au elefanţii degetele de la pi-
cioare crăpate? 
Ca să lea dea şi furnicilor o şansă. 

 
 
 
*Cum se dă 
jos un elefant 
din copac? 
Se aşază pe o 
frunză şi aş-
teaptă să vină 
toamna. 
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consumul de seminţe sau fumatul pe 
stradă.  
Batista nu trebuie să lipsească din 
buzunar, fie că e vorba de clasica ba-
tistă sau de batistuţele de hârtie. 

Mirosul de transpi-
raţie sau cel care iese 
din gură este dina-
mită curată pentru 
relaţiile sociale în 
general. 
Mirosul de transpira-
ţie nu se îndepărtează 
doar cu spray ; acesta 
se aplică numai pe 
pielea proaspăt 
spălată cu apă şi 

săpun. 
Ciorapii se schimbă zilnic, iar pan-
tofii se poartă alternativ,pentru ca 
aceştia să nu ,,prindă” miros. 
Pantofii se curăţă zilnic de noroi 
sau de praf. Pantofii uzaţi dau un aer 
de…trei parale. Atât vor da şi alţii pe 
tine. 

Ghicitori 
 
1.Fără alb, pe mine apare orice cu-
loare. 
2.Am o cheie, dar n-am uşă.  
3.Cu ochelari sunt mortal.  
4.Cheia mea nu deschide nici o uşă.  
5.Îmi pun dinţii între dinţii voştri.  
6.Nu sunt de folos decât atunci când 
nu plouă.  
7.Am patru picioare, dar nu merg, 
am un cap, dar nu văd.  
8.Fac înconjurul grădinii fără să mă 
mişc.  
9.Cum ies din patul meu produc pa-
gube.  
(răspunsul la p.16) 

     Felul în care arătăm reprezintă 
nu numai respectul faţă de persoa-
nele în faţa cărora ne prezentăm, 
dar şi în ce măsură ne respectăm pe 
noi înşine. Ţinuta oricărei persoane 
trebuie să denote cură-
ţenie şi îngrijire. Iată 
câteva lucruri de bun 
simţ pe care oricine le 
poate respecta, fără a 
face un efort deosebit. 
Trebuie doar să le ştii ! 
 
Oricare ar fi tipul tun-
sorii, părul trebuie să fie 
ordonat. 
Unghiile se taie sau se 
curăţă săptămânal. Negrul de sub 
ele e unul din cele mai respin- 
gătoare lucruri. 
Dinţii nu trebuie să fie doar albi 
şi fără resturi alimentare, ci şi îngri-
jiţi stomatologic. 
Pieptănatul sau fardatul în public 
reprezintă o necuviinţă ; la fel e şi 

     Dragobetele a avut câştig de 
cauză anul acesta în faţa Sfântu-
lui Valentin, ziua de 24 februarie 
fiind dedicată sărbătoririi iubirii, 
printr-un bal al îndrăgostiţilor, 
organizat în şcoala noastră la ni-
vel de liceu. Ca şi anul trecut, 10 
perechi s-au înscris în concurs, 
dintre care una a fost formată din 
doi profesori tineri: psihologul 
şcolar Florin Carina şi profesorul 
de sport Sekrenesy Ladislau. At-
mosfera a fost una de voie bună, 
ea fiind marcată de probe care de 
care mai amuzante: să faci o de-
claraţie de dragoste cu anumite 
cuvinte alăturate întâmplător, să 
mănânci cât mai repede un bol 
de spaghete, să dansezi cu o por-

tocală în 
gură, să ca-
uţi cu ochii 
închişi un 
ac pe haina 
parteneru-
lui, să-ţi 
etalezi vo-
cea în ca-
drul probei 
de karaoke. 
Premiul de 
popularita-
te a revenit cuplului format din cei 
doi profesori, iar premiile au reve-
nit, în ordine, următoarelor perechi: 
Feric Simon şi Durnea Lăcrimioara, 
din clasa a XII-a, (foto) Ciordaş Că-
tălin şi Hiristea Iamina, din clasa a 

XI-a, Mihalcsak Bogdan , din 
clasa a X-a şi Lazăr Alina din 
clasa a X-a. Profesorii organiza-
tori au fost: Iosif Crăciun, Chira 
Brînduşa, Florin Carina şi 
Costea Mihaela.    

Un citat pentru cei inteligenti 
 

Ca sa fii  
Prometeu, 

nu e suficient 
să te doară  

ficatul.                    
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Schimbările climatice reprezintă o 
provocare majoră pentru planeta 
noastră. Dacă nu vom face nimic în 
această privinţă, ele ne vor afecta 
serios lumea în care trăim şi ne vor 
schimba foarte mult modul de 
viaţă. 
     Cauzele schimbărilor climatice 
se află tocmai în modul nostru de 
viaţă. Sistemele de transport, cen-
tralele care ne încălzesc casele şi 
ne dau electricitate, fabricile care 
produc bunurile pe care le cum-
părăm şi agricultura prin care ne 
obţinem hrana, toate au un rol în 
schimbarea climei, deoarece pro-
duc cantităţi enorme de gaze cu 
efect de seră. 
 
Ce se poate întâmpla 
 Calotele polare se topesc, drept 
urmare nivelul apei mărilor se poate 
ridica cu 7 metri. Oamenii ce locuiesc 
în zonele de coastă vor trebui să se 
retragă în interiorul continentului. Apa 
va contamina solul pe care se practică 

agricultura şi 
rezervele de 
apă dulce. 
 Se vor pro-
duce furtuni, 
inundaţii, secetă 
şi valuri de 
căldură. 
 Valurile 
uriaşe de căldură vor duce la incendii uriaşe în 
păduri şi la pierderi în agricultură. 
 Circa 3 miliarde de oameni vor suferi din 
cauza rezervelor limitate de apă. 
 50 de milioane de oameni se vor confrunta 
cu riscul foametei. 
 O treime din speciile de animale şi de 
plante ar putea dispărea până în anul 2050. 
 Bolile tropicale, cum e malaria, ar afecta 
210 milioane de oameni. 
 
Ce poţi face tu 
Schimbările mărunte pot avea efecte 
foarte mari. Stă în puterea ta să faci urm-
ătoarele lucruri : 
 Nu lăsa televizorul, calculatorul sau 
telefonul în aşteptare. Un televizor 

Găseşte drumul pe care a luat-o gâsca 
pentru a-şi ajunge suratele din urmă 

     Oricine doreşte să aibă un comportament care să-l facă plăcut în ochii 
celorlaţi, cum tot aşa oricine se fereşte să devină dezagreabil. Elevii clasei 
a V-a B au realizat o listă cu calităţi care ne fac plăcuţi de ceilalţi precum 
şi o listă de defecte pe care să le evităm. 

    Sunt plăcut dacă am bun simţ 
 Sunt plăcut dacă: 
-sunt deştept, inteligent, amu-
zant, sufletist, sociabil , drăguţ, 
bun, înţelegător, calm, harnic, 
respectuos, cu stil, curajos,
modest, spontan, vesel  
-am bun-simţ,  
-nu mă supăr uşor 
-mă înţeleg cu toţi 
-mă împrietenesc repede 
-am succes aproape în tot ce fac 
-ştiu să mă fac agreabil 

 Nu sunt plăcut dacă mă port 
urât. 
     Nu sunt plăcut dacă: 
-sunt întrecut, rău, cu două feţe, 
pârâcios, obraznic, cu tupeu, 
mincinos, încrezut, nesimţit, lău-
dăros, gălăgios, zgârcit, dur, ego-
ist 
-mă dau în  
spectacol 
-comentez 
-mă supăr repede 
-mă port urât. 

consumă 45% din energia totală 
în poziţia de aşteptare. 
 Foloseşte becuri eficiente din 
punct de vedere energetic şi 
stinge luminile atunci când ieşi. 
Nu economiseşti numai energie, 
ci şi bani. 
 Nu lăsa încărcătorul de la te-
lefonul mobil în priză după ce 
telefonul s-a încărcat. Astfel se 
risipeşte 95% din electricitate. 
 Îţi place să bei o ceaşcă de 
cafea sau de ceai? Atunci fierbe 
doar cantitatea de apă de care ai 
nevoie. 
 Economiseşte apa caldă 
făcând duş în 
loc de baie. Se 
consumă de 4 
ori mai puţină 
energie. 
 Maşinile sunt 
sursa a 12% din 
emisiile de bioxid de carbon din 
Uniunea Europeană. Foloseşte 
transportul public. Mersul pe bi-
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Ce poţi face tu ca să ai grijă de planeta ta. Schimbările climatice 

Cum să te faci plăcut de cei din jurul tău 
                                                                       Prof. Laura Razi 
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Invenţii 
trăznite 

 
Ştiai 
 
că  
 
există  
 
maşina- 
 
pantof? 

cuţit de-a lungul peretului unui pahar umplut cu apă minerală. Pe 
urma lui se vor forma mai accentuat bule de gaz. 
     De aceea, sticlele trebuie manipulate cu grijă. În plus, ele ar 
trebui păstrate într-un loc rece, pentru că la temperaturi mici, 
apa poate dizolva mai mult gaz, iar când de-
stupăm sticla va scăpa mai puţin din el. 
 
     De ce pliciul de muşte are găuri? 
     Pentru că dacă  nu ar avea găuri, doar ar 
sufla muştele de la locul lor, fără să le prindă. 
El ar produce înaintea sa un curent de aer care ar sufla musca din 
locul ei. În plus, rezistenţa aerului ar încetini pliciul atât de mult 
încât musca ar avea timp să-şi ia fulgerător zborul. Găurile lasă 
însă aerul să treacă. Din acelaşi motiv, peştii se prind cu plase şi 
nu cu pungi mari de plastic. Apa s-ar acumula înaintea lor şi doar 
ar speria peştii. Plasa acţionează însă ca o sită: corpurile solide 
sunt reţinute, apa se scurge. 

cicletă şi pe jos reprezintă opţiuni mai 
sănătoase şi mai ieftine. 
(continuare din p.12, Ai grijă de planeta ta…)
 Transporturile aeriene reprezintă sursele de 
emisii de bioxid de carbon cu cea mai rapidă 
creştere în lume. Ia în calcul posibilitatea de a-
ţi petrece vacanţa în ţară sau de a descoperi o 
parte aEuropei călătorind cu trenul. 
 Gândeşte-te bine înainte de a imprima ceva. 

Dacă vrei s-o faci, foloseşte ambele feţe ale foii 
de hârtie. Fă acelaşi lucru când scrii. 
Cât de repede se deplasează lucrurile? 
     Sunt diferenţe foarte mari. De exemplu, pă-
rul tău ,,prinde” doar câţiva milimetri pe lună, 
în timp ce un melc reuşeşte oricum să înainteze 
3 metri pe oră. Un pieton atinge 5 kilometri pe 
oră, iar o maşină este de 30 până la 40 de ori 
mai rapidă – asta dacă nu cumva e blocată în 
trafic. Sunetul se propagă în aer cu 1.200 de 
kilometri pe oră, iar în apă chiar cu peste 5.000 
de kilometri pe oră. O rachetă poate scăpa de 
forţa gravitaţională a Pământului abia după ce 
ajunge la viteza de minimum 11 kilometri pe 
secundă. Altfel, este obligată să intre pe orbită 
în jurul Pământului sau cade înapoi pe sol. 
     Există însă o viteză maximă: nimic nu poate 
fi mai rapid decât lumina sau decât undele ra-
dio, anume aproximativ 300.000 de kilometri pe 
secundă. 
 
     De ce nu trebuie să agi-
tăm o sticlă de apă minera-
lă înainte de a o deschide? 
     Nici sticla de bere sau 
de şampanie nu trebuie 
scuturată înainte de a o 
deschide. Unii oameni 
cred că prin scuturare 
creşte presiunea din sticlă. Nu este însă adevă-
rat. 
     În realitate, prin scuturare creşte numărul 
de bule de dioxid de carbon. În mod normal, 
bulele se formează cu greu de la sine. Este ne-
voie de un impuls pentru formarea lor. Este de 
ajuns să apară mici bule de gaz şi ele vor creşte 
cu repeziciune. Micile bule de gaz se formează 
prin scuturare. Încearcă să plimbi lama unui 

Desenul Salvaţi pământul,  
realizat de Avram Patricia şi Ponici Diana, din clasa a VII-a B,  

la lecţia de ecologie din cadrul orei de limbă franceză 
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Întrebări şi răspunsuri. 
Ştiinţa în viaţa cotidiană 

Editura Rao, Dr. Reiner Kothe 
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1.Ce fel de mâncare ai putea să ai zi 
de zi la masă toată viaţa: 
a.sandvişuri cu carne 
b.mici 
c.friptură cu cartofi prăjiţi 
d.sandvişuri cu brânză 
e.peşte 
f.clătite umplute 
 
2.Obişnuieşti să stai mult timp pe 
canapea la televizor: 
a.aprooape tot timpul 
b.destul de mult 
c.nu întotdeauna, depinde de cheful 
pe care îl ai 
d.nu, te uiţi doar la ştiri şi la ce mai 
e nou 
e.uneori te uiţi la anumite emisiuni 
care îţi plac 
f.nu prea ia răbdare să te aşezi în 
faţa televizorului 
 
3.Când te duci la cumpărături, ţi se 
întâmplă să cumperi cadouri pentru 
cei dragi, chiar dacă nu e nici o oca-
zie specială: 
a.da, mereu le cumperi câte ceva 
pentru a le face plăcere 
b.câteodată ţi se întâmplă să le mai 
iei un cadou fără motiv 
c.nu prea, le cumperi doar dacă este 
o ocazie – sărbători, aniversări 
d.numai dacă observi că un anumit 
obiect este exact ceea ce-şi dorea 
cineva drag 
e.niciodată nu cumperi cadou fără 
motov 
f.nu faci cadouri nici măcar la dife-
rite ocazii 
 
4.Eşti de acord cu vorba ,,Sunt prea 
sărac pentru a-mi cumpăra lucruri 
ieftine”: 
a.da, aşa şi este, te-ai convins pe 
pielea ta 
b.de fapt, aşa ar trebui să gândim cu 
toţii, dar e greu de aplicat 
c.este numai un pretext pentru a-ţi 
lua ceva ce nu-ţi permiţi 
d.este o vorbă ca toate celelalte 

e.nu eşti de acord; de ce să risipeşti 
banii? 
f.în nici un caz nu eşti de acord cu 
asemenea formule 

 
5.Eşti o persoană afectuoasă, care îi 
îmbrăţişează şi îi sărută adesea pe cei 
apropiaţi: 
a.da, eşti tare lipicios/ lipicioasă 
b.da, mai ales când simţi că au nevo-
ie de mângâierile tale 
c.uneori, când tu ai chef 
d.doar atunci când simţi şi tu nevoia 
să fii îmbrăţişat(ă) 
e.destul de rar, nu prea îţi arăţi senti-
mentele în acest fel 
f.niciodată nu suporţi oamenii care 
fac aşa ceva 
 
6.La o petrecere cu prietenii: 
a.îţi alegi un loc de unde poţi vede pe 
toată lumea şi începi să-i bârfeşti pe 
toţi 
b.ai grijă să măanânci cât de mult 
poţi 
c.eşti atent cu invitaţii, îi serveşti 
d.intri în discuţii în contradictoriu şi 
faci atmosferă 
e.te apuci să faci confidenţei celui 
mai bun prieten/ celei mai bune prie-
tene 
f.doar te distrezi în compania priete-

nilor prezenţi 
 
7.Profesia pe care ai face-o cu cea 
mai mare plăcere este: 
a.detectiv 
b.alpinist 
c.actor 
d.şofer 
e.organizator de evenimente mon-
dene 
f.matematician 
 
Verifică-ţi rezultatele! 
Majoritate de A – Pechinez. Eşti 
mereu vesel(ă) şi plin(ă) de energie. 
Îţi place să fii în centrul atenţiei, 
cauţi să fii privit(ă) şi admirat(ă) şi 
de aceea eşti tot timpul pregătit(ă) 
să faci ceva care să te scoată în evi-
denţă. Eşti bine-dispus(ă) în perma-
nenţă şi ştii să-i faci şi pe cei din jur 
să se simtă bine. Poate că eşti consi-
derat(ă) uneori superficial(ă) tocmai 
din cauza acestei atitudini degajate, 
dar cei mai mulţi oameni care ajung 
să te cunoască te îndrăgesc tocmai 
pentru modul în care priveşti tu via-
ţa. 
Majoritate de B – Cocker spaniol. 
Plin(ă) de voioşie, foarte energic(ă), 
înveseleşti atmosfera oriunde te afli. 
Îţi faci cu uşurinţă prieteni, îi dis-
trezi pe cei cu care te întîlneşti, une-
ori uiţi să mai ţii legătura cu noii tăi 
prieteni, dar tot eşti considerat(ă) 
foarte simpatic(ă). Unele petreceri 
nici nu pot fi concepute fără prezen-
ţa ta, ştii să faci tot felul de trucuri 
pentru a-i distra pe ceilalţi. În spate-
le acestei atitudini se ascunde însă o 
persoană cu trăiri profunde. 
Majoritate de C – Scottish Terrier. 
Pentru tine nu există obstacole. Nu 
te temi nici de situaţiile ieşite din 
comun, nici de oamenii care ar pu-
tea să te intimideze. Îţi urmăreşti 
ţelurile până când le îndeplineşti, 
nimic nu te abate din drumul tău. 
Ieşi învingător(toare) din orice situ-
aţie, dovedindu-le tuturor cât de pu-

Page 14 

Chestionar—Cu ce câîne semeni? 

       F REC VE NŢ A G R I  

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

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


 

64,4% 
-citesc – 62% 
-îşi fac temele – 53,5% 
-se informeză pentru cultura gene-
rală – 49,3% 
-stau la televizor – 30% 
-fac alte activităţi – 30% 
-ajută alţi colegi – 19% 
 
     53,5% dintre elevi cred că din 
CDI nu lipseşte nimic, iar 46,5%
cred că ar putea fi loc şi de alte lu-
cruri: 
-mai multe calculatoare 
-fir de internet în sala de lectură 

-o imprimantă lângă cal-
culator 
-o persoană care să îi 
ajute pe copii la teme 
-mai multe cărţi 
-disciplina severă 
-toaletă pentru elevi 

 
     Copiii intervievaţi ar dori să se 
facă mai des ore în cadrul CDI. De 
asemenea, au propuneri pentru 
activităţi care să se desfăşoare pe 
viitor aici: 
-concursuri de cultură geberală, 
de diverstisment 
-diferite cluburi, cerc de istorie 

-jocuri, vizionări de filme pe diferi-
te teme 
-un club în cadrul căruia să înveţe 
să cânte la diferite instrumente mu-
zicale 
 
     Păreri pozitive despre CDI 
-e bine că s-a făcut acest CDI, ne 
ajută foarte mult 
-se face o treabă foarte bună 
-e folositor pentru cultura mea ge-
nerală 
-e eficient 
-e un loc folositor copiilor fără po-
sibilităţi 
-e un loc liniştit 
 
     Păreri negative despre CDI 
-e plictiseală 
-nu te poţi juca pe calculator 
-mulţi elevi nu respectă regulamen-
tul 
-uneori e prea multă gălăgie 
-nu pot accesa orice site doresc 
 
     În urma chestionarelor date la 
73 de elevi din clasele V-VII, a reie-
şit că CDI-ul este un loc plăcut şi 
util, eficient,necesar pentru educa-
ţia şi cultura generală a elevilor, 
(continuare în p.16) 

     În luna aprilie, 73 de elevi de gimna-
ziu au răspuns la întrebările unui chesti-
onar care a vizat eficienţa activităţii 
CDI.  
     La întrebarea ,,ce înseamnă pentru 
tine prezenţa CDI-ului în şcoală” răs-
punsurile au fost pozitive: 
-sursă de informaţii interesantă 
-loc pentru recreere, pentru documenta-
re şi îmbogăţire a culturii generale 
-un avantaj 
-locul unde poţi citi multe cărţi 
-un loc pentru a te documenta, informa 
şi educa 
 
     În privinţa surselor documen-
tare folosite, elevii apelează la: 
-internet – 86,3% 
-atlase, enciclopedii – 54,8% 
-dicţionare – 48% 
-articole, lucrări expuse la pano-
uri – 27% 
-portofolii, lucrări ale altor colegi – 
22%  
-periodice (ziare, reviste, broşuri) – 
16,5% 
-carte beletristică – 13,7% 
 
     Elevii practică următoarele activităţi 
în CDI: 
-se documentează pentru şcoală – 

ternic(ă) eşti. Poate că unora li se 
pare că eşti cam încăpăţânat(ă), dar 
asta nu te împiedică să cauţi şi să 
obţii succesul. 
(continuare în p.15) 
Majoritate de D – Collie. Eşti blând
(ă) şi îngăduitor(toare), ai o atitudi-
ne nobilă, ţii mereu cont de dorinţe-
le celorlaţi. Ai o mare disponibilita-
te de a-ţi oferi sprijinul celorlaţi, 
atunci când au nevoie de el, chiar 
dacă abia i-ai cunoscut. E foarte po-
sibil ca cei din jur să exploateze 
această capacitate a ta de a te arăta 
gata să-i înţelegi şi să le sari în aju-
tor, iar tu să te fi simţit deseori ne-
plăcut să asculţi doar, fără să poţi şi 
tu, la rândul tău, să te destăinui. Dar 
asta nu te îm-piedică să continui… 

Majoritate de E – Saint-Bernard. 
Eşti protector(toare) cu cei dragi, dar 
nu numai cu ei. Ai grijă să nu deran-
jezi pe nimeni, ajuţi cât poţi, păstrezi 
o distanţă politicoasă atunci când e 
nevoie şi îţi manifeşti afecţiunea nu-
mai atunci când consideri absolut 
necesar. Discret(ă), le oferi celorlalţi 
o prietenie demnă de încredere şi 
durabilă. Ştii să iei cele mai bune 
hotărâri atât în ceea ce te priveşte 
cât şi în raport cu cei apropiaţi. Eşti 
o persoană serioasă şi apreciată de 
cei din jur. 
Majoritate de F – Bull Terrier. Pu-
ternic(ă) şi nervos(oasă), reuşeşti să-
ţi ţii temperamentul în frâu cu mult 
efort. Unii oameni se pot simţi atraşi 
de de forţa pe care o dovedeşti, dar 

Descoperă cele 7 deosebiri 
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CDI-ul, locul unde educaţia îşi face loc 
                                           prof. Documentarist Chira Brînduşa 
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Răspunsurile la enigmele de la 
pagina 9 
- Tatăl lui Claude se numeşte 
Joseph. 
- Casa din stânga: spionul syldav. 
Casa din mijloc: malabarul. Casa 
din dreapta: cetrogravul muzician. 
Răspunsurile la ghicitorile de la  
pagina 11 
1.Hârtia 2.Lacătul 3.Şarpele 4.
Portativul muzical 5.Furculiţa 6.
Stropitoarea 7.Patul 8.Gardul 9.

     De ce ţi-e frică....  
     Exemplele cele mai frecvente 
sunt teama de insecte, şerpi, injecţii, 
sânge, microbi, fenomene naturale 
(tunete, fulgere), însă lista este ine-
puizabilă. Ştiai că există teama de : 

spaţii deschise ? 
(AGORAFOBIA) 
de englezi sau de lucruri 
englezeşti? 
(ANGLOFOBIA) 
de plante şi de flori? 
(BOTANOFOBIA) 
de spaţii strâmte şi în-
chise? 
(CLAUSTROFOBIA) 
de veştile bune? 

(EUFOBIA) 
de teatre?  
TEATROFOBIA) 
de luna de pe cer

(SELENOFOBIA) 
de culoarea roşie, purpurie? 

(PORFIROFOBIA) 
 

Fobie tratată doar cu ciocolată 
      O fată din Marea Britanie care 
suferea de alimente noi a trăit 12 
ani cu ciocolată. 
     Cotidianul britanic Daily Tele-
graph a relatat despre această situa-
ţie neobişnuită. Rebecca face parte 
dintr-o familie care se hrăneşte 
obişnuit, dar ea suferă de teama ex-
tremă de orice mâncare nouă. După 
ce, ani întregi, au încercat să o con-
vingă să nu mai mănânce doar cio-
colată, părinţii fetei au apelat la un 
medic nutriţionist  din cadrul spita-
lului de pediatrie din oraşul Bir-
mingham. 
     Medicul mai avusese de-a face 
recent cu un caz asemănător al unei 
fetiţe care consuma numai produse 
de la McDonalds, de teamă că orice 
altceva ar otrăvi-o. Cu ajutorul me-
dicului, Rebecca a început să 
mănânce felii mici de pâine, spre 
bucuria părinţilor ei. 
       

     Cui nu i-a fost frică, la un mo-
ment dat în viaţă, de ceva sau cine-
va ? Fie că ne-am temut pentru via-
ţa noastră sau a altcuiva în situaţii 
limită sau pur şi simplu am simţit 
un nod în gât când am trecut pe 
lângă căţelul vecinului, frica este o 
urmare firească a ins-
tinctului nostru de 
conservare. 
     Ce se întâmplă, 
însă, când se declan-
şează frica de anumite 
obiecte sau situaţii ? 
Când frica devine ira-
ţională şi nu mai poate 
fi controlată? Specia-
liştii o numesc fobie. 
     Conform statisticilor, 11% ,
dintre oameni sunt diagnosticaţi cu 
fobii, dar datele neoficiale arată că 
cel puţin 50% dintre noi avem 
măcar o fobie. Acest tip de teamă 
inexplicabilă este foarte răspândit şi 
există o listă lungă de fobii dintre 
cele mai diverse.  

un avantaj şi o sursă de informaţii 
interesante. Procentul celor care 
folosesc cartea beletristică, de 
13,7%, este destul de mic, ceea ce 
ridică un semn de alarmă. Este pre-
ferat internetul în locul cărţilor. 
Marea nemulţumire a majorităţii a 
fost numărul mic de calculatoare şi 
accesul interzis la jocuri. Elevii tre-
buie să ştie că CDI-ul a fost creat 
pentru documentare, informare, 
lectură, pentru a petrece timpul li-
ber îmbogăţindu-şi cultura genera-
lă, şi nu pentru jocuri, chat sau me-
sagerie. Acestea se pot practica 
acasă sau la cluburi de internet. 
Număr mic de calculatoare se justi-
fică prin faptul că trebuie suprave-
gheat accesul la internet. CDI-ul nu 
este o sală de jocuri (cum şi-ar dori 
unii elevi) şi nici nu va deveni.  

De asemenea, cei care au 

scris că se plictisesc, că lipseşte 
distracţia şi libertatea de a se juca, 
trebuie să ştie că scopul creării 
acestui centru  este favorizarea ac-
cesului la informaţie şi cultură. Ar 
trebui să conştientizeze avantajul 
pe care-l au beneficiind de surse de 
informare atât de diverse şi bogate, 
să profite de acest lucru şi mai bine 
să ia o carte în mână decât să se 
plângă de „încălcarea drepturilor 
lor de a se juca.”(…!?) În CDI nu 
se vine pentru a nu face nimic! Pri-
vitor la faptul că unii elevi se plâng 
de gălăgia altora sau de nerespec-
tarea regulamentului, nu le pot spu-
ne decât: „Respectă-i pe ceilalţi 
dacă vrei să fii respectat.” 

În pofida nemulţumirii uno-
ra, CDI-ul este pentru mulţi elevi  „
locul unde educaţia îşi face loc”, 
cum a spus unul dintre ei. „Este bi-

ne că s-a făcut acest CDI, ne ajută 
foarte mult.”, încheie altul.  
           Ca profesor documentarist, 
consider că frecvenţa mare a utili-
zatorilor şi numeroasele activităţi 
desfăşurate aici, sunt dovada clară 
a utilităţii şi eficienţei  acestui Cen-
tru de Documentare şi Informare.   
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                        Fobia sau frica iraţională 
                                                          Ţie de ce îţi este frică? 

       F REC VE NŢ A G R I  
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Responsabil general al 

revistei  
şi editare pe calculator   

prof. Laura Razi 
Grup Şcolar Industrial  

Suplacu de Barcău, Bihor,  
Piaţa Republicii, 1 

    tel. 0259/ 368.437 

Iar fetiţa răspunse printre lacrimi: 
-«Păi dacă mă cunoaşte, să-mi spună 
pe nume.» 
 
     O educatoare la o grupă de copii 
de cinci ani, întreabă în clasă: 
-«Să vedem, copii, cine sunt mai inte-
ligenţi: oamenii sau animalele?» 

O fetiţă ridică mâ-
na şi răspunde: 
- « A n i m a l e l e , 
doamnă educa-
toare.» 
-«Dar de ce?» 
-«Pentru că atunci 
când îi vorbesc câi-
nelui meu el mă în-
ţelege, însă când el 
îmi vorbeşte eu nu 
îl înţeleg deloc.» 
     

      Pedrito ajunge acasă cu carnetul 
de note în care are trecut un zero la 
Matematică. Tatăl, văzându-l, îi 
spune foarte serios: 
-«Asta, Pedrito, merită o pedeapsă, o 
mamă de bătaie.» 
-«Sigur, tată! Eu ştiu unde stă profe-
sorul.» 
 
     La ora de religie profesorul în-
treabă: 
-«Ia să vedem, cine ştie unde merg 
copiii care fură bani de la părinţii 
lor?» 
Un elev ridică mâna şi răspunde: 
-«Eu ştiu, domnule profesor.» 
-«Spune-mi, Pablito, unde merg?» 
-«La cinema.» 

 Un copil care privea stelele îi spuse 
mamei sale: 
-«Mamă, cine aprinde seara ste-
lele?» 
-«Dumnezeu, Tatăl.» 
-«Toate? Şi pe astea, de aici 
aproape şi pe acelea de acolo, de 
mai departe?» 
-«Toate, fiule.» 
-«Săracul! Cât 
trebuie să alerge 
pentru a le 
aprinde în fiecare 
seară şi pentru a 
le stinge în fiecare 
dimineaţă!» 
 
     Un copil de 
cinci ani îl întrebă 
pe tovarăşul său: 
-«Tu ce crezi: 
Dumnezeu este bărbat sau femeie?» 
Celălalt, care avea trei fraţi mai  
mici şi văzuse diferitele culori care 
erau folosite pentru băieţi şi fetiţe, îi 
răspunse: 
-«Bărbat, desigur.» 
-«De ce crezi că este bărbat?» 
-«Pentru că ar fi vopsit cerul în roz, 
în loc de albastru.» 
 
     O familie care avea o fetiţă mică, 
merge în vizită la nişte prieteni. Fe-
tiţa nu voia să intre fiindcă se temea 
de câinele gazdei. 
-«Nu-ţi fie frică» – îi spuseră. «Nu 
te va muşca! Nu vezi că deja te 
cunoaşte?» 

   Sfaturi de viaţă 
 
Fă-ţi timp să trăieşti, 
este secretul succesului. 
Fă-ţi timp să gândesti, 
est e  sursa  put er i i . 
Fă-ţi timp să te joci, 
este secretul tinereţii. 
Fă-ţi timp să citesti, 
este temelia priceperii. 
Fă-ţi timp pentru prietenie,  

este sursa  
fericirii. 
Fă-ţi timp să 
râzi,  
îţi va uşura  
povara vieţii. 

Femeie sau saxofonist? 

 

Cum gândesc copiii 

Gânduri de primăvară... 

     Primăvara ne face pe toţi năuci,nebuni şi visători. Stăm 
cu ochii pe geam, vrem ceva ce nu avem, nu ştim ce nu avem 
dar vrem şi paşii ne poartă fără voia noastră dincolo de 
ceea ce văd ochii noştri.  

     Ne îndrăgostim, iubim, învăţăm să şoptim, să sperăm, să 
respirăm aerul ce ia forma corpului lui sau al ei, să desenăm 
cuvinte de iubire în palma celuilalt şi să ne vindem sufletul 
pe un sărut... 
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