
    Şcoala e în plină criză 
ca toate celelalte sectoare 
ale societăţii. Elevii sunt 
mai rebeli ca nicio-
dată. Uniformele, 
simbol al încorsetă-
rii, al regulilor la 
care sunt supuşi 
sunt respinse încă 
din primele săptă-
mâni de şcoală. 
Preferă tricourile 
viu colorate şi blu-
zele mulate, cerceii 
în urechi şi genţile 
în care încap doar 
un caiet şi un pix. 
Poate că au mai 
crescut, dar mintea 
lor a rămas ancora-
tă în zilele vacanţei şi 
şcoala e doar un refren 
obligatoriu, nu şi unul 
care place.  
     Profesorii sunt şi ei 
marcaţi de criză: se mo-
difică legi şi date la ba-

calaureat de pe o zi pe alta, 
se reduc posturi, se taie din 
sporuri, iar unii predau şi 

câte trei-patru materii pen-
tru a-şi realiza norma sau, 
dimpotrivă, au doar câteva 
ore pentru care sunt recom-
pensaţi cu sume infime. Ni-
meni nu-i întreabă dacă le 
convine şi, între comentari-

ile din pauze – acide, 
amuzante sau triste – 
merg la ore unde se iau 
de piept cu elevii şi cu 
materia, pentru că orele 
trebuie făcute, nu-i aşa, 
indiferent că salariul e 
primit întreg ori pe jumă-
tate. 
     Viaţa nu te lasă să  
respiri întotdeauna. Une-
ori alergi, alteori mergi 
cu pas normal, iar altă 
dată, ca acum de exem-
plu, te sufoci. Profesorul 
face grevă, iar elevul se 
bucură că mai stă o zi 
acasă… 
     Am citit undeva o fra-
ză a lui Constantin Noi-
ca: ,,Mulţumeşte şi zilei 
care nu ţi-a dat nimic.” 
Suntem oare astăzi în 
măsură să facem acest 
lucru? Poate, după ce cri-
za ne va lăsa să respirăm 
din nou normal. 

Sorcova, vesela… 
                                                     Prof. Laura Razi 

Totul se topeşte: mândrie, bun simţ şi respect... 

  

 

FRECVENŢA GRI 

Revista GRI Suplacu de Barcău, nr. 22, decembrie, 2009 

Cu cât gândesc mai mult, cu atât mă întreb dacă foloseşte la ceva. 
                              Platon 
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     44% dintre românii cu vârsta 
de peste 15 ani se declară nemul-
tumiţi de sistemul naţional de 
educaţie şi doar 13% susţin că 
avem un învăţământ de calitate. 
Comparând şcoala de azi cu cea 
de acum 15 ani, părerile negative 
se înmulţesc: 58% din români 
percep o scădere a calităţii şi 
doar 19% percep, dimpotrivă, o 
îmbunătăţire.  
     Persoanele cu educaţie supe-
rioară sunt mai înclinate să aibă 
o atitudine critică faţă de în-
văţământul românesc actual şi 
faţă de modul în care a evoluat 
în ultimii 15 ani. Cei care sunt 
acum elevi sau studenţi au o 
părere mai bună decât restul ro-
mânilor despre sistemul în care 
învaţă: doar un sfert sunt nemul-

ţumiţi de acest sistem, restul tin-
zând să fie 
neutri. 
      În legătură 
cu personalul 
didactic, 15% 
din românii cu 
vârsta de peste 
15 ani nu au o 
opinie clară. 
Dintre ceilalţi, 
52% consideră 
că profesorii 
sunt în general 
bine pregătiţi, 
iar 49% îi per-
cep motivaţi să ajute elevii să în-
veţe.  
     Cele mai importante materii 
în opinia românilor sunt limba si 
literatura română, matematica şi 

o limbă străină. Aproape trei 
sferturi au ales aceste 
materii printre pri-
mele 10 pe care le 
consideră de bază. 
Urmeaza istoria şi 
geografia, selectate 
de două treimi din 
populaţie, după care 
educaţia fizică şi bio-
logia, considerate 
importante de 
aproape jumătate. 
Utilizarea calculato-
rului a fost şi ea 
considerată impor-

tantă de 39% din români.   
     Informaţiile provin dintr-un 
studiu GfK Romania realizat în 
luna septembrie 2009, cu un 
eşantion de 1000 de persoane. 

ziarul “The Independent”, iar 
directorii spun că asta dăunează 
grav educaţiei băieţilor. “Este 
absolut necesar ca 
şcolile primare şi 
grădiniţele să aibă 
angajaţi bărbaţi. E 
cu atât mai impor-
tant cu cât mulţi 
copii vin din familii 
cu un singur 
părinte şi nu au  
nici un model mas-
culin acasă”, 
spune Mick Brookes, secretarul 
general al Asociaţiei naţionale a 

     Una din patru şcoli britanice 
nu are nici un profesor bărbat, 
iar specialiştii în educaţie se 
tem că astfel băieţii vor rămâne 
fără modele în viaţă, cu atât mai 
mult cu cât mulţi dintre ei sunt 
crescuţi de mame singure.    
     Peste un milion de elevi din 
Marea Britanie învaţă în şcoli în 
care nici un bărbat nu trece 
vreodată pe la catedră, scrie 

directorilor de şcoală 
     Doar doi bărbaţi sub 25 de 

ani lucrează în 
grădiniţele din Ma-
rea Britanie, iar 
numărul profesori-
lor bărbaţi din Re-
gat a ajuns la cel 
mai scăzut nivel din 
ultimii cinci ani. 
Reticenţa bărbaţi-
lor faţă de şcoală 
vine şi din teama 
că ar putea fi acu-

zaţi vreodată de pedofilie.  
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Şcolile britanice duc lipsă de bărbaţi 
 
 
 

  

“Diferenta dintre şcoală si viaţă? 

În şcoală înveti o lecţie, apoi dai un 

test. În viaţă, ai de dat un test care 

te învaţă o lectie. ” Tom Bodett 

Aproape jumătate dintre români  
se declară nemulţumiţi de sistemul de educaţie 
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     În fiecare an, în data de 26 septembrie se sărbătoreşte Săp-
tămâna europeană a limbilor moderne, eveniment la care par-
ticipă şi şcoala noastră. În acest an a fost organizată vizionarea 
unui film francez , Asterix şi Obelix—Misiunea Cleopatra, cu 
elevii claselor a V-a şi a VI-a. 
     De asemenea, în cadrul unui atelier practic, elevii claselor a 
VI-a, coordonaţi de d-na profesoară de limba franceză, Laura 
Razi s-au folosit de ceea ce oferă toamna—flori, frunze şi cren-
guţe—pentru a da formă unor simboluri franceze: Arcul de Tri-
umf, Turnul Eiffel, Piramida de la Luvru sau harta Franţei. Lu-
crările au fost expuse în holul Centrului de Documentare şi In-
formare a Şcolii. 

     Un băiat de opt ani din Germania a 
primit o scrisoare de mulţumire din 
Africa după ce pus un euro într-o sticlă 
şi a aruncat-o într-un râu, sperând să 
ajungă la copiii săraci africani. Oliver 
Golder a pus cinci monede de 20 de 
cenţi împreună cu un scurt mesaj într-o 
sticlă pe care a aruncat-o în Dunăre, 
sperând că va ajunge până în Africa.  

     Copilul s-a hotărât să trimită astfel banii după ce a 
văzut un program de televiziune despre foametea din Africa 
şi şi-a amintit că personajul Pippi Longstocking a trimis o 
dată banii într-o sticlă.  
     Sticla a fost găsită pe cursul apei de un bărbat a cărui 
fiică lucrează pentru o organizaţie de ajutorare a copiilor 
din Africa, iar aceasta a preluat mesajul şi banii şi i-a tri-
mis sucursalei organizaţiei din Africa. 
     Alte sume de bani s-au mai strâns de la oameni care au 
fost impresionaţi de gestul 
băiatului.  
     Oliver a scris în biletul lui: 
"Dragi copii, sper că această 
sticlă va ajunge la voi în Afri-
ca. Numele meu este Oliver 
Golder şi am opt ani. Am pus 
un euro în această sticlă pentru 
ca voi să vă puteţi cumpăra ce-
va de mâncare." 
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Holocaustul de ieri şi de azi 

Săptămâna europeană a limbilor moderne 

     12 octombrie e data la care 
comemorăm Holocaustul—adică ucide-
rea a circa 6 milioane de evrei în pe-
rioada celui de-al doilea război mondial. 
Evenimentul a fost marcat la GRI Su-
placu de Barcău printr-o activitate or-
ganizată de profesorii Crăciun Iosif, 
Florin Carina şi Chira Brînduşa.  
     Despre ororile de la Auschwitz, cel 
mai mare lagăr de exterminare, a fost invitat să 
vorbească domnul învăţător, acum pensionar, 
Anderco Gheorghe, care a vizitat personal lagărul 
în anii 1970. Două scurte filme au prezentat 

imagini cu 
ororile de la 
Auschwitz, pre-
cum şi foto-
grafii ce ilus-
trează un alt 
holocaust, ce 
are loc în 
prezent în  
Africa, unde 
milioane de 
copii mor de 
foame. 

    Foametea loveşte cel mai 

greu în Africa. În prezent, în 

lume există 850 de milioane 

de oameni malnutriţi, dintre 

care 200 de milioane de 

copii. 

Ia exemplu! 
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     Un negustor bogat avea doi co-
pii. Dar iubea numai pe cel mare şi 
de aceea s-a hotărât ca, după 
moartea sa, toată averea să i-o lase 
lui, fiul său drag. Nevesti-sii însă îi 
era milă de feciorul cel mic şi l-a 
rugat pe soţul său să ţină pentru o 
vreme sub tăcere hotărârea pe care 
o luase. Biata mamă îi iubea deo-
potrivă pe cei doi copii şi mereu se 
gândea ce-ar putea face ca averea 
să le fie împărţită în mod egal.  
     Într-o zi, pe când sta ea la fe-
reastră, a trecut pe acolo un dru-
meţ. Apropiindu-se de fereastră, a 
întrebat-o de ce plânge. 
-Cum să nu plâng,dacă soţul meu 
vrea să lase după moartea sa, fiului 

celui mare, toată averea, iar celui 
mic nici o leţcaie? Vreau să vin în 
ajutorul copilului mai mic, căci îi iu-
besc pe amândoi deopotrivă, dar nu 
ştiu cum să fac. 
     Drumeţul i-a spus: 
-Fii liniştită. Durerea ta are leac. 
Spune-le fiilor tăi adevărul: că cel 
mare va primi toată averea, dar că 
cel mic, deşi nu va primi nimic, va fi 
şi el bogat, poate chiar mai bogat 
decât fratele său. 
     Şi aşa a şi fost. Feciorul cel mic, 
aflând că n-are nici o parte din ave-
rea părintească, s-a dus în lume, în 
ţări străine, unde a învăţat carte şi 
multe meşteşuguri. În schimb, fe-
ciorul cel mare a stat pe lângă pă-

rinţi şi n-a învăţat nici carte, nici me-
serie, căci ştia că după moartea pă-
rinţilor va moşteni toată averea lor 
şi nu va mai avea nevoie de învăţă-
tură sau de meşteşuguri. 
     După moartea părinţilor, fiul cel 
mare, stăpân pe avere, a cheltuit-o 
pe mâncare şi pe îmbrăcăminte, 
nemaicâştigând nimic altceva, căci 
nu mai muncea. Iar cel mic, printre 
străini fiind, a muncit şi a câştigat 
destulă bogăţie. 

 
* 15 minute de meditaţie te echilibrează 
* 30 de minute de exerciţii de ortografie îţi 
îmbunătăţesc vizibil gramatica 
* 20 de minute de antrenare a creierului te 
fac mai deştept până la sfârşitul anului 
* 8 minute de exerciţii pe zi îţi fac abdome-
nul mai plat 
* O porţie de râs de 10  minute pe zi reduce 
cu 75% şansele de divorţ în cuplu, iar 2 şe-
dinţe de râs pe zi duc la îmbunătăţirea stării 
bolnavilor de gastrită, diabet sau hipertensi-
une arterială   
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5 minute pe zi de fericire îţi pot schimba viaţa 

Despre lene 
      
     Doi tipi 
trândavi, stau 
într-un parc, 
tolăniţi pe o 
bancă la soare. 
Spune unul: 
-Vezi acolo o bancnotă de 500 
de euro? 
-A, da! – răspunse celălalt. Ce 
noroc pe capul celui care va 
trece prin preajmă! 
 
     Un turist vede un băiat tolănit 
sub un măslin şi se apropie de el 
pentru a sta de vorbă. 
-Ascultă, aici… cum culegeţi 
măslinele? 
-Păi întindem o prelată dedesubt 
şi apoi vine vântul şi le scutură, 
iar eu le strâng şi le vând. 
-Şi dacă nu bate vântul…? 
-Păi, atunci este un an prost. 

  

     Bunicul meu mi-a spus odată că există două feluri de 

persoane:cei care muncesc şi cei care vor să primească salariul. 

M-a sfătuit să caut să fiu în prima categorie; în ea există mai 

puţină concurenţă.                                             (Indira Gandhi). 

Pagina de înţelepciune 
Munca şi învăţătura  

                                                                       Lev Tolstoi 
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    Pe data de 21 octombrie 2009, 
copiii din clasele a V-a A şi din 
a VI-a A au colectat gunoaie 
dintr-o mare parte a comunei 
Suplacu de Barcău. Ei au fost 
coordonaţi de către doamnele di-
riginte Fritea Maria şi Popoi 
Adriana precum şi de d-na profe-
soară de biologie Cătălinoiu Ioa-
na. Acest program de colectare a 
deşeurilor face parte din progra-
mul european You can do it, care 
a fost condus şi realizat în comu-
na noastră de către Cristina Po-
pa. 
     Pentru ca fiecare profesoară 

să aibă echipa pro-
prie, elevii s-au îm-
părţit în trei grupe. 
Grupa numărul 1 a 
colectat deşeurile 
din zona blocurilor 
din Schelă şi Rafi-
nărie, iar grupa numărul 2 pe ce-
le din jurul şcolii, primăriei şi 
blocurilor din centrul comunei. 
Grupa numărul 3 a strâns deşeuri 
din jurul dispensarului, al părcu-
leţului din centrul comunei şi de 
pe Valea Borumblăcii. 
     La sfârşit, toţi elevii au strâns 
un număr impresionant de saci 

cu deşeuri. Cea 
mai harnică a fost 
grupa numărul 2, 
urmată de grupe-
le 3 şi 1. Din 
această activitate, 
copiii au învăţat 

nu numai să protejeze mediul ci 
şi munca în echipă. Acum au în-
ţeles cât de nesănătos e să se 
arunce mizeriile şi cineva să le 
adune şi au promis că nu vor mai 
face aşa ceva, deoarece trebuie 
să se gândească şi la cei care vor 
trăi după ei şi care trebuie să se 
bucure de un mediu curat.       
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Programul de colectare a deşeurilor 
                                            Balog Miruna, V-A 

Halloween 
din nou 
 
 Ca-n fiecare 
an, această săr-
bătoare a fost 
marcată prin-
tr-o paradă de 
măşti şi o ex-
poziţie de de-
sene. Au fost 
premiaţi, în or-
dine, Stoica 
Talida, VI-B, 
George Şumă-
lan, VIII-B şi 
Orţan Paul, IV-
A.  
     Alăturat, un 
desen de Man-
ciu Vivien, din 
cls. a VII-a A. 
 

25 octombrie,  
Ziua Armatei Române 
 
    Ziua Armatei 
Române a fost 
marcată în cadrul 
şcolii noastre 
printr-o evocare a 
semnificaţiei aces-
tei zile, precum şi 
printr-o depunere 
de coroană la mo-
numentul ridicat în părculeţul 
din apropierea dispensarului din 
centrul comunei. Elevii claselor 
a VII-a A şi B au fost cei care au 
depus coroana şi au cântat două 
cântece patriotice. Pe lângă pro-
fesori, au participat la micul eve-
niment  d-l director al şcolii, 
Tripon Octavian şi primarul co-
munei, Tivadar Nicolae. 
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     E greu să mai găseşti în ziua de 
azi un colţişor liniştit. Trăim într-o 
lume în care rege e zgomotul. 
Ajunge să priveşti elevii într-o 
pauză, în sala de clasă sau pe cori-
doare şi să-ţi doreşti să fugi cât mai 
departe. Aproape jumătate din po-
pulaţia Europei se confruntă cu 
probleme grave de auz. Dacă vrei 
să afli ceva în plus despre efectele 
zgomotului şi cum să te aperi de  
,,atacul” agresiv al decibelilor, în-
cearcă să răspunzi la întrebările 
testului de control, apoi verifică-te 
cu explicaţiile de mai jos. 
Test  
1.O bu-
buitură 
puternică 
ne poate 
îmbătrâni 
auzul. Cu 
câţi ani ? 
a.1 an   
b.5 ani  
c.50 de ani 
2.Cum ar trebui să ne curăţăm ure-
chile ? 
a.cu ajutorul beţişoarelor speciale, 
cu vată la capete  b.spălându-le cu 
apă  c.în nici un fel 
3.Cât timp ar trebui să ne lăsăm 
urechile să se liniştească după o 
noapte la discotecă ? 
a.atât cât dormim  b.până a doua zi 
după-amiază  c.toată ziua următoare 
4.Un ţipăt strident poate sparge pa-
hare ? 
a.da  b.nu 
5.De ce e atât de stresant zgomotul 
de trafic produs în timpul nopţii ?  
a.pentru că, din pricina lui, nu se 
mai aude respiraţia celui ce doarme 
lângă tine  b.deoarece corpul îl per-

cepe ca pe un 
semnal de 
alarmă   
c.fiindcă ne face 
să visăm curse 
de maşini 
6.De când pot 
diagnostica me-
dicii hipoacuzia 
(deficienţa de 
auz) la copii ? 
a.de la naştere  
b.de când încep 
să vorbească   
c.de la vârsta 
şcolară 
7.De ce anume 
suferă oamenii 
cu tinitus ? 
a.percep sunete ce nu provin din 
exterior  b.aud voci necunoscute   
c.sunt surzi 
8.Care din sursele de zhomot de 
mai jos îi enervează cel mai mult pe 
europeni ? 
a.avioanele   
b.fabricile   
c.vecinii 
9.Ce este ,,auzul absolut” ? 
a.însuşirea înnăscută de a nu deveni 
vreodată hipoacuzic  b.capacitatea 
de a determina cu precizie înălţimea 
unui ton  c.o proteză auditivă mo-
dernă 
10.Care poate fi urmarea unei 
scăderi bruşte a auzului ? 
a.vânătăile  b.sensibiltate la sunte 
înalte  c.pierderea auzului 
 
     Răspunsuri corecte 
1 c – O singură bubuitură puternică 
(de exemplu, petardele de Revelion) 
ne poate îmbătrâni auzul cu 50 de 
ani. 
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2 c – Urechile nu au 
nevoie să fie curăţate, 
deoarece în ureche 
curge în permanenţă 
cerumenul, care trans-
portă automat corpu-
rile străine spre exte-
rior. 
3 c – După câteva ore 
petrecute la discotecă, 
vă trebuie linişte toată 
ziua următoare, pentru 
ca auzul să se regene-

reze. Deoarece nu îşi oferă sufi-
cientă linişte, 45% dintre tinerii eu-
ropeni sunt deja hipoacuzici. 
4 a – Da, teoretic, un ţipăt poate 
sparge sticla, însă trebuie să fie un 
ţipăt foarte puternic şi prelung. 
5 b – Zgomotul traficului în timpul 
nopţii e perceput de corpul nostru ca 
un semnal de alarmă.El reacţionează 
secretând hormoni ai stresului. Pe 
termen lung, aceasta duce la pro-
bleme de sănătate, de la hiperten-
siune, până la migrene, alergii ori o 
rezistenţă scăzută la infecţii. 
6 a – Hipoacuzia poate fi diagnosti-
cată încă de la naştere, iar bebeluşii 
pot fi ajutaţi cu proteze auditive de 
mici dimensiuni. 
7 a – Suferinzii de tinitus percep su-
nete care nu provin din exterior.Ei 
aud continuu un zgomot (şuierături, 
bâzâituri, ţârâituri sau fluierături) 
perceput numai de ei. Numai în Eu-
ropa, 35 de milioane de persoane 
suferă de tinitus. 

  

Căştile audio, focar de infecţii 
     Persoanele care ascultă 
muzică la căşti au de cîteva mii 
de ori mai multe bacterii în 
urechi decât cei care nu au o 
astfel de pasiune, potrivit 
experţilor de la Facultatea de 
Medicină din oraşul indian 
Manipal. Deşi aceste bacterii 
sunt inofensive, unele dintre 
ele, precum stafilococul, pot 
provoca o serie de afecţiuni 
grave, de la simpla durere de 
urechi pâna la infecţii care se 
pot dovedi chiar fatale. Medicii 
i-au avertizat pe pasionaţii de 
muzică să nu schimbe sub nici o 
formă căştile între ei. 
 

Linişte, vă rugăm! 
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8 c – Cel mai tare îi enervează pe oameni zgomotele de la vecini
(47% dintre europeni), iar unii dintre ei ajung să schimbe locuinţa 
din acest motiv. 
9 b – Auzul absolut e capacitatea de a determina cu precizie înălţi-
mea  unui ton, adică a spun exact care este locul său într-o gamă. De 
reţinut că dintre doi orbi din naştere, unul are auzul absolut. 
10 c – Scăderea bruscă a auzului poate duce la surditate, doar 25% 
dintre suferinzi reuşind să se recupereze total. 

Despre cadouri 
O carte este un cadou pe care il poti deschide mereu.  
Cel mai bun cadou este o imbratisare: se potriveste tuturor 
si nimeni nu se supara daca il primeste. 
Viata este primul cadou, dragostea al doilea si intelegerea 
al treilea cadou.  
Toti oamenii au cate un cadou, numai ca unii nu deschid 
pachetul. 
Cel mai mare cadou este o parte din tine.  
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Glume cu Bulă 

     După multe insistenţe, până 
la urmă, Bulă este luat la Olim-
piada de vară, cu angajamentul 
de a aduce 5 medalii de aur… 
Ajuns la Olimpiadă, Bulă reuşeş-
te să ia cele 5 medalii de aur ,
dar… este prins de poliţie! 
 
-Animalele nu trebuie sărutate, 
pentru că transmit boli pericu-
loase. 
-Mătuşa mea, spune Bulă, săruta 
mereu câinele. Până la urmă, 
acesta a murit… 

     La ora de compunere, toţi ele-
vii scriu încordaţi, numai Bulă 
stă. 
-Tu, Bulă, de ce nu scrii? 
-Eu am terminat.Am scris: ,,
Când am fost la bunica, nu era 
acasă…” 
 
-Câte porunci există în Biblie, 
Bulă? 
-Zece porunci. 
-Şi ce se întâmplă dacă nu res-
pecţi o poruncă? 
-Mai rămân nouă… 

     Întrebaţi ,,Cu ce se ocupă pă-
rinţii voştri?”, copiii răspund: 
poştaş, măcelar, doctor…  
-Dar tatăl tău, Bulă? 
-Tata e la 
poliţie, strigă 
Bulă cu 
mândrie. 
-Şi ce face 
acolo? 
-Nu ştiu. 
Doar de trei 
zile l-au ridicat… 
 
     La ora de educaţie pentru să-
nătate se dau explicaţii: 
-La degerături se freacă membre-
le cu zăpadă. 
Bulă intervine: 
-Dar vara de unde să luăm zăpa-
dă? 
 

Un citat pentru cei inteligenţi 
 

     Dacă, apucând pe un drum, 
ţi-ai rupt un picior, nu regreta, 
fiindcă puteai să ti le rupi pe 
amândouă! 
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     Tratament cu ciocolată pen-
tru inimă 
şi creier 
     Două 
bucăţi de 
ciocolată 
pe zi ajută 
sistemul 
cardiovas-
cular să 
funcţioneze mai bine şi cresc bu-
na dispoziţie. Ca efectul ciocola-
tei asupra sănătăţii să fie cel do-
rit, ea trebuie să conţină unt de 
cacao pur.Praful de cacao e bo-
gat în flavonoli, compuşi 
sănătoşi care se găsesc în număr 
mare şi în fructe, legume, ceai 
verde sau grapefruit. Ciocolata 
neagră şi puţin amăruie este mult 
mai bună pentru sănătate decât 
cu lapte: ea conţine polifenoli, 
compuşi ce protejează inima.  
     Faceţi diferenţa între grăsi-
mile rele şi cele bune 
     România este pe locul 5 în 
topul ţărilor cu cele mai grase 
mâncăruri. O dietă trebuie să 
conţină şi grăsimi, în proporţie 
de 30%, dar numai din cele de 
calitate.  
     Grăsimile rele sunt de origine 
animală, au o consistenţă solidă, 
cresc nivelul colesterolului în 
sânge şi măresc riscul apariţiei 
bolilor cardiovasculare.Ce să 
evităm : untul, lactatele grase, 
brânzeturile grase, carnea de 
porc, produsele de patiserie, 
snacks-urile, mâncarea de tip 
fast-food, cartofii prăjiţi. 
     Grăsimile bune conţin o mare 

cantitate de acizi graşi nesaturaţi 
şi au o consistenţă moale, li-
chidă. Ele curăţă arterele de rezi-
duuri şi hrănesc sistemul nervos. 
Ce să consumăm : ulei de 
măsline, de in sau de floarea-
soarelui, seminţe de floarea-
soarelui, peşte, nuci, alune, fis-
tic, margarine tartinabile de cali-
tate. 
     Alimente care măresc rezis-
tenţa la frig      
     Două 
ceşcuţe de suc 
de lămâie şi un 
căţel de ustu-
roi pe zi 
omoară micro-
bii. De aseme-
nea, supa de 
pui sau citri-
cele nu sunt 
numai leacuri băbeşti, ci au şi  
,,avizul” doctorilor pentru a vă 
ajuta să vă vindecaţi mai repede. 
În timp ce usturoiul are cantităţi 
mici de arsenic ce ucid microbii, 
supa de pui conţine substanţe 
care stimulează imunitatea. 
Băută caldă, supa de pui elibe-
rează căile respiratorii şi dă ener-
gie prin cantitatea mare de nu-
trienţi pe care o conţine. 
     Dacă răciţi, vitamina C  este 
esenţială pentru organism. 
Aceasta se găseşte în legume şi 
fructe, mai ales în măceşe, kiwi, 
mere ori lămâie. Puteţi pune în 
apa plată două ceşcuţe de suc de 
lămâie proaspăt făcut şi s-o 
consumaţi astfel pe parcursul 
unei zile.  

Definiţii 
 
Batrâneţe: 
vârsta la 
care, deşi 
ştii toate 
raspunsu-
rile, nu te mai întreabă nimeni 
nimic. 
Bibliotecă: Un loc în care mai 
traiesc încă cei morţi. 
Educaţie: Ceva ce-i ajută să 
reuşească pe cei fără inteligenţă. 
Călătorie: O experienţă care ne 
umple sufletul în timp ce ne go-
leşte buzunarele. 
Degetul mare de la picior: O 
parte a piciorului folosită în în-
tuneric pentru găsirea mobilei. 
Doctor: Unul care ia plata când 
Dumnezeu vindecă. 
Gentlemen: Un bărbat care ţine 
usa deschisă pentru ca soţia lui 
să poată căra în casă cumpără-
turile. 
Erou: Unul caruia i-a fost prea 
frică să fugă. 

Gradina zoologică: Un loc unde 
animalele sunt duse ca să 
studieze obiceiurile oamenilor. 
Nenorocosul: Omul potrivit la 
locul nepotrivit. 
Ospătar: unul care crede că ba-
nii cresc pe...tăvi 
Nerăbdare: o aşteptare grăbită. 
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Alimentele şi sănătatea 
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Frecvenţa gri 

     Fanteziile copiilor nu au 
limite. Scoala visurilor lor e 
una ideală. Ce-ar vrea ei ? 
Atât lucruri de bun – simţ, 
care se pot realiza, cât şi 
unele utopice.Elevii din clasa 
a VII-a A visează o şcoală 
ca-n serialul Rebelde, cu ba-
zin de înot şi duşuri în in-
cintă, cu cantină, cu cămăşi, 
fuste plisate pentru fete şi 
costume pentru băieţi, cu lo-
curi de agrement – parc sau 
bănci. Copiii îşi doresc şi 
mai puţină violenţă, precum 
şi o şcoală mai uşoară.  

     Fraza care sintetizează cel mai bine dorinţele lor mi se 
pare că este următoarea :   

Şcoala visurilor mele  
aş vrea să fie fără violenţă şi să nu fie aspră. 

     
     Iată şi alte visuri ale copiilor. 
 
**Să fie în loc de caiete laptopuri, iar profesorii să fie mai 
indulgenţi şi să nu primim note. 
**Să nu avem tot timpul un 
ghiozdan suprasolicitat de 
cărţi. 
**Să nu ne ţină profesorii în 
pauze, să fie bănci unde să 
poţi sta în orele libere. 
**Să nu fie violenţe în 
şcoală, să nu se dea teme, 
teze şi teste. 
**Să nu se înveţe decât ceea 
ce este cu adevărat important. 
**Să se introducă oră de 
dans. 
**Să nu mai fumeze copiii. 
**Să se pună un detector de 
fum în toalete. 

**În şcoala visurilor mele aş vrea ca fiecare 
elev să aibă laptopul lui personal, profesorii 
să fie înlocuiţi de androizi, să nu mai pur- 
tăm uniforme.  

**Să avem bufet suedez 
fără plată, să avem limu-
zină care să ne ducă şi să 
ne aducă de la şcoală 
acasă. 
**Tot la două săptămâni 
să facem petreceri. 
**Orele să fie de 30 de mi-
nute, iar pauzele de 20 de 
minute. 
**Profesorii să nu ne as-
culte, deci adio notelor. 
**Cea mai mică notă să fie 
7. 
**Aş vrea ca orele de sport 
să fie de 120 de minute. 
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Şcoala visurilor mele  

Scoala visurilor mele. 
Părerea profesorului 
     Mi-ar plăcea să existe respect din partea 
elevilor, iar aceştia să considere şcoala ca pe 
un loc unde se pregătesc pentru viaţă. Să 
existe bun-simţ, punctualitate, interes, 
participare la ore, curiozitate, atenţie, linişte 
şi teme făcute. Aş vrea să pot da numai note 
mari, să nu trebuiască să critic şi să fac 
observaţii la ore, să pot lăuda în fiecare zi pe 
câte cineva, să plec de la şcoală mulţumită şi 
să aştept să revin cu drag în fiecare 
dimineaţă. 
                                         prof. Laura Razi 

 

Iluzie optică. Descifrează imaginea. 
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     Scrisul a constituit din tot-
deauna una din principalele mo-
dalităţi de comunicare între oa-
meni. Primele instrumente de 
scris au fost pensulele şi beţele 
de trestie scobite şi înmuiate în 
cerneală. 
     Vechii greci scriau pe tăbliţe 
de ceară cu stiluri, nişte condeie 
din metal sau din os. 

Egiptenii 
foloseau 
scrierea 
hierogli-

fică. Fiecare imagine simboliza 
un cuvânt sau un sunet. Imagi-
nile sau simbolurile se numeau 
hieroglife. 
     Mai târziu, în 
Evul Mediu a înce-
put să fie utilizată 
pentru scris pana de 
gâscă. Capătul penei 
era ascuţit, apoi re-
tezat în formă de peniţă. Ca să 
poată lăsa urme pe hârtie, pana 
trebuia să fie mereu introdusă în 
cerneală. 

     Ca pentru multe alte domenii, 
secolul XX a adus o revoluţie în 
domeniul instrumentelor de 
scris.  
     A fost in-
ventat stiloul cu 
rezervor pentru 
cerneală, iar în 
1938, Lazlo Bi-
ro a realizat primele pixuri. În 
vârful pixului există o bilă mică 
de oţel care, în timpul scrisului, 
se rostogoleşte, lăsând urme de 
cerneală pe hârtie. 

     A se duce pe apa Sâmbetei 
înseamnă a dispărea, a se pier-
de. După o veche credinţă misti-
că, apa Sâmbetei era un râu ca-
re se revărsa în Infern. Legenda 
spune că apa fierbea toată săp-
tămâna şi numai sâmbăta se po-
tolea, de unde i se trage şi nu-
mele. A se duce pe această apă 
înseamnă deci a se prăpădi.  
     Aquila non capit musca.  
,,Vulturul nu prinde muşte”este 
un proverb latin foarte răspân-

dit. Se fo-
loseşte 
spre a 
semnala 
metaforic 
că lucruri-
le fără în-
semnătate 
nu trebuie să constituie o preo-
cupare pentru un om de seamă, 
întocmai cum vulturul semeţ nu 
se interesează de nişte biete 
musculiţe. 
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Rolul izmenelor în 
cultură 

40% din limbile vorbite vor dispărea în acest secol 

     În lume există 6.800 de limbi, 
dintre care aproape jumătate vor 
dispărea până în anul 2.100. 
Acest lucru are ca şi cauză prin-
cipală, transformarea Pământului 
într-un imens sat, datorită glo-
balizării.  
     Institutul de misionariat SIL 

şi-a propus să traducă Biblia în 
cât mai multe limbi cu putinţă. 
Învăţaţii părinţi au constatat însă 
cu surprindere că 417 graiuri şi 
dialecte sunt ameninţate cu dis-
pariţia: 37 în Africa, 161 în cele 
două Americi, 55 în Asia, 157 în 
Oceania şi 7 în Europa. 

     Lenjeria in-
timă a jucat un 
rol neaşteptat 
în dezvoltarea 
culturii occi-
dentale, este 
concluzia unor 
cercetători ca-
re au studiat 
Evul Mediu.  
Potrivit aces-
tora, în secolul al XIII-lea, ţăra-
nii care s-au mutat la oraş au luat 
obiceiul de a purta izmene, ceea 
ce adus la creşterea cantităţii de 
zdrenţe. Acestea erau colectate şi 
transformate în hârtie, mult mai 
ieftină decât pergamentul utilizat 
până atunci la realizarea cărţilor. 
Astfel, s-au produs cărţi mai 
multe şi mai ieftine, fapt ce a dus 
la educarea unui număr mai ma-
re de oameni. 

  

Instrumente de scris 

Expresii celebre explicate 
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Frecvenţa gri 

-În propoziţia ,,O maşină a lo-
vit un pieton”, unde este com-
plementul direct? întreabă pro-
fesoara. 
-La spital, răspunde Bulă 
prompt.  
 
Ion şi Andrei 
sunt la pescuit. 
Ion îl întreabă 
pe Andrei: 
-Cum poţi 
prinde un 
somn? 
-Nu ştiu. Cum? 
-Cu un somnifer. 
 
-Cum se obţine lumină cu aju-
torul apei? 
-Spălând geamurile. 
 
-Cine poate spune ce s-ar fi în-
tâmplat dacă nu s-ar fi 
decoperit curentul electric? 
-Ar fi trebuit să stăm în faţa te-
levizorului cu luminile aprinse. 
 
-De ce nu înveţi? Ai să rămâi 
iar corigent. Nu a murit nimeni 
de învăţătură. 
-Aşa e. Dar mai bine să nu risc. 

-Cum se fac cele patru operaţi-
uni matematice? 
-Păi, adunarea se face cu trom-
peta, scăderea cu popa, împăr-
ţirea cu polonicul şi înmulţirea 
cu femeia… 
 
-Dacă mama îţi dă două palme 
şi tata îţi mai dă două, câte ai 
primit în total? 
-Destule! 
 
-Care este animalul din junglă 
de care se teme chiar şi leul? 
-Leoaica, doamnă profesoară. 
 

-Tată, azi 
am luat un 
trei la geo-
grafie. Nu 
am ştiut un-
de sunt 
Carpaţii… 
-Altă dată 
să fii mai 

atent şi să-ţi faci ordine în ghi-
ozdan! 
 
-Ce au făcut evreii după ce au 
trecut Marea Roşie? 
-Au stat la soare să se usuce… 

Responsabil de revistă 
şi editare pe calculator   

prof. Laura Razi 
Grup Şcolar Industrial  

Suplacu de Barcău, Bihor,  
Piaţa Republicii, 1 

    tel. 0259/ 368.437 

*În cunoscuta baladă "Mioriţa", 
sunt descrise câteva întâmplări în 
care sunt implicaţi doi criminali, 
o oaie turnătoare şi un cioban ce 
şochează prin prostia lui. 
*Pentru că suntem oameni, nu 
poţi să ceri câinelui din scara blo-
cului să sufere pentru decepţiile 
tale. 
*Nechifor Lipan a avut fericita 
ocazie de a nu se mai întoarce 
acasă fiind jefuit de nişte oameni 

sip uscat, lipsa apei având în zo-
nă o prezenţă statornică.  
*În multe poezii Octavian Goga 
a scos în evidenţă natura şi treie-
ratul pe caldură. 
*Creierul este un organ oarecum 
indispensabil capului. 
*Răscoala de la Bobâlna a început 
pe un deal şi s-a terminat în 1438. 
* Soldatul Ionescu avea o mi-
siune importantă: belea ochii la 
avioane. 

invidioşi. 
*Descoperirea Americii s-a pro-
dus în-tr-un moment de neatenţie 
a pazei de coastă. 
*Nilul este un fluviu rămas de pe 
vremea faraonilor. 
*În China trăieşte foarte multă 
lume care manâncă o abundenţă 
de orez, se încheie la gât şi a in-
ventat guma de la capătul creionu-
lui. 
*Sahara se află aşezată pe un ni- 
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glume 

Perle de la bac 

Găseşte cele 7 deosebiri  
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Am învăţat unele lucruri în viaţă pe care vi le împărtăşesc şi vouă.  
Am învăţat că nu poţi face pe cineva să te iubească.  

Tot ce poţi face este să te străduieşti să fii o persoana iubită.  
Restul ... depinde de ceilalţi.  

Am învăţat că oricât mi-ar păsa mie  
Altora s-ar putea să nu le pese.  

Am învăţat că durează ani să câştigi încredere  
Şi că doar în câteva secunde poţi să o pierzi  
Am învăţat că nu contează CE ai in viaţă  

Ci PE CINE ai.  
Am învăţat că te descurci şi ţi-e de folos farmecul circa 15 minute . 

Dupa aceea, însă, ar fi bine să ştii ceva. 
Am invatat ca nu trebuie sa te compari cu ceea ce pot alţii mai bine să facă  

Ci cu ceea ce poţi tu să faci  
Am învatat că nu contează ce li se întâmplă oamenilor  

Ci contează ceea ce pot eu să fac pentru a rezolva.  
Am învăţat că poţi continua încă mult timp  

După ce ai spus că nu mai poţi  
Am invatat că eroi sunt cei care fac ce trebuie, când trebuie  

Indiferent de consecinţe . 
 

Am învăţat că atunci când sunt supărat am DREPTUL să fiu suparat  
Dar nu am dreptul sa fiu şi rău,  

Am învăţat că prietenia adevărată continuă să existe chiar şi la distanţă  
Iar asta este valabil şi pentru iubirea adevărată.  

Am învăţat că, dacă cineva nu te iubeşte cum ai vrea tu  
Nu înseamnă că nu te iubeşte din tot sufletul.  

Am învăţat că, indiferent cât de bun îţi este un prieten  
Oricum te va răni din când în când  
Iar tu trebuie să-l ierţi pentru asta.  

Am învăţat că nu este întotdeauna de ajuns sa fii iertat de alţii,  
Câteodată trebuie să înveţi să te ierţi pe tine însuţi.  

Am învăţat că indiferent cât de mult suferi,  
Lumea nu se va opri în loc pentru durerea ta.  

 
Am învăţat că doi oameni pot privi acelaşi lucru  

Şi pot vedea ceva total diferit,  
Am învăţat că indiferent de consecinţe  

Cei care sunt cinstiţi cu ei înşişi ajung mai departe în viaţă,  
Am învăţat că viaţa îţi poate fi schimbată în câteva ore  

De către oameni care nici nu te cunosc.  
Am învăţat că şi atunci cand crezi ca nu mai ai nimic de dat,  

Cand te strigă un prieten, vei găsi puterea de a-l ajuta.  
Am învăţat că este prea greu să-ţi dai seama  

Unde să tragi linie între a fi amabil, a nu răni oamenii şi a-ţi susţine părerile.  
Am învăţat să iubesc  
Ca să pot să fiu iubit. 
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Ce am putea şi noi să învăţăm... 
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