
    Ce s-ar întâmpla 
dacă oamenii s-ar în-
toarce unii spre alţii 
şi şi-ar zâmbi cu 
adevărat, nu numai 
din vârful buzelor? 
     Ce s-ar întâmpla 
dacă oamenii s-ar 
sprijini unii pe 
alţii atunci 
când este ne-
voie şi nu ar 
face asta doar 
de formă? 
     Ce s-ar în-
tâmpla dacă 
atunci când ai 
cădea, cineva 
ţi-ar da mâna 
să te ridice în 
loc să râdă? 
     Ce s-ar întâmpla 
dacă atunci când ai 
vrea să spui ceva cu 
toată convingerea, ai 
fi crezut şi nu dis-
preţuit? 
     Ce s-a întâmpla 
dacă atunci când ai 
vrea să faci ceva 

pentru ceilalţi, ai fi 
sprijinit în loc să fii 
respins? 
     Ce s-ar întâmpla 
dacă atunci când  
ţi-ai deschide sufle-
tul, ai fi înţeles şi nu 
călcat în picioare? 

     Ar fi minunat, 
nici nu pot spune 
exact ce s-ar întâm-
pla cu adevărat, poa-
te că nu mi-ar veni 
să cred, aş avea un 
surâs timid pe care 
aş ezita să-l trans-
form în bucurie, de 
teamă să nu mi-l dea 

la o parte cineva.   
Iarna e pe sfârşite. 
Inerţia din suflet, fri-
gul din pumni, apa-
tia din zilele moho-
râte ar trebui înde-
părtate, pentru a ţine 
pasul cu primăvara 

care mocneş-
te sub firul 
ierbii. Ai pu-
tea fi primul, 
tu cel care 
mă citeşti, 
care să răs-
toarne starea 
lucrurilor, 
dacă ai vrea.  
     Eu una 
ştiu că mai 

vreau să dau o şansă 
oamenilor – vreau să 
văd zâmbete adevă-
rate, mâini întinse, 
cuvinte spuse din 
inimă şi flori în fe-
reastra inimii. Vreau 
să mă văd pe mine o 
floare în fereastra 
cuiva. 

Frecvenţa GRI 
Nr.23,februarie 2010 

GRI  
Suplacu de Barcău, 

Bihor 

       Ce s-ar întâmpla dacă… 
                             prof. Laura Razi 

 

Inima omului 
este ca şi pămân-
tul: poţi semăna, 
poţi planta, poţi 
construi ce vrei la 
suprafaţă, dar ea 
va continua să 
aibă florile şi 
fructele sale. 

 
Victor Hugo 
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Cum aş vrea să fie şcoala mea 
                                                           Prof. Laura Razi 

     Elevii clasei a VI-a B au păreri 
categorice despre cum ar trebui să 
fie şcoala în care trăiesc.Ei şi-au 
spus părerea referitor la ceea ce ar 
dori să aibă în şcoală şi la ceea ce 
nu ar dori să existe. Iată răspunsu-
rile, structurate pe capitole. 
 

     Desfăşurarea  
orelor şi activităţilor 

-să ne explice profesorii unde nu 
înţelegem 
-să nu ni se dea teme multe 
-să nu avem teme de vacanţă 
-unii profesori să nu fie aşa de exi-
genţi, adică să nu ne dea multe te-
me, să nu ne ţină în pauză, să nu 
strige pe noi 
-profesorii să se pună măcar o dată 
în locul nostru să vadă că avem 
mult de învăţat 
-să se audă mai tare soneria  
-să fie cât mai multe concursuri, 
jocuri, petreceri, să se facă excursii 
Sugestiile dirigintelui:  

-unii elevi au nevoie de explicaţii 
suplimentare la predare 
-unii profesori nu respectă indicaţi-
ile Ministerului Educaţiei şi conti-
nuă să dea teme de vacanţă 
-la unele materii elevii se simt su-
praîncărcaţi cu teme 
-elevii să fie antrenaţi în activităţi 
extraşcolare 

 

 
Comportamentul  
în incinta şcolii 

-colegii să nu ne mai bată 
-să ne respectăm reciproc 
-să se realizeze comunicarea profe-

sor-elev 
-elevii să nu arunce ambalaje de la 
diferite produse pe jos 
-să nu se fumeze în şcoală 
-fetele să nu fumeze în WC 
Sugestiile dirigintelui: 
-între elevii din diferite clase au 
loc acte de agresiune, astfel că pro-
fesorii de serviciu ar trebui să fie 
mai mult în mijlocul lor 
-curăţenia nu este păstrată cores-
punzător, elevii ar trebui să fie mai 
mult educaţi şi orientaţi înspre în-
treţinerea ordinii şi curăţeniei 
-elevii fumează în incinta şcolii; ar 
trebui luate măsuri mai drastice 
pentru stoparea fumatului 

 
Înfăţişarea şcolii 

-să fie geamuri  termopan 
-băncile să nu fie distruse 
-să avem perdele curate, nu rupte 
-în clasă să fie mai multă ordine 
-să fie toalete noi şi mai curate 
-şcoala să aibă toaletă în incintă şi 
aşa băieţii mai mari nu vor fi prinşi 
fumând 
-în sala de sport să fie amenajate 
duşuri 
-să se planteze copaci şi flori în 
curte 
-de Crăciun să împodobim şcoala 
-în pauze să se pună  muzică liniş-
titoare pe coridoare 
-în curtea şcolii să nu fie atâtea mi-
zerii; la curăţenia ei să participe şi 
elevii nu doar femeile de serviciu 
Sugestiile dirigintelui: 
-elevii îşi doresc un spaţiu curat şi 
întreţinut, dar, din păcate, mulţi 
dintre ei nu respectă regulile bunu-
lui-simţ şi distrug foarte uşor bu-
nurile din clasă sau transformă 
curtea şcolii într-o pubelă. 

Page 2 Frecvenţa GRI 

Şcoala cea mai bună e 
aceea în care vezi alături 

de tine suflete care-ţi 
sunt ca fraţii şi ca 

surorile. 
Nicolae Iorga 
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          Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, elevii clasei a II-a A s-au gândit să 
serbeze într-un mod original atât ziua României cât şi apropierea sărbă-
torilor de Sfântul Nicolae şi a celei de Crăciun. În acest sens, au împo-
dobit un brad, nu cu globuri şi beteală cum s-ar crede, ci cu hărţi ale Ro-
mâniei realizate de ei prin diferite tehnici: pictură, decupaj, lipirea hârti-
ei, etc. Pe fiecare hartă au scris cuvântul ,,român” şi numele unei naţio-
nalităţi conlocuitoare cu românii – toate acestea pentru a sublinia egali-
tatea în drepturi şi îndatoriri a tuturor cetăţenilor acestei ţări şi ideea că 
trebuie să trăim în armonie cu cei din jur şi să ne ajutăm unii pe alţii la 
nevoie. (continuare în pagina 4) 

colinde. Bucuria tuturor a fost 
cu atât mai mare cu cât şi vacan-
ţa a sosit mai repede cu o săptă-
mână ca de obicei. 
 
O carte pentru fiecare 
 
     Luna decembrie este şi luna 
donaţiilor în cărţi, ca în fiecare 
an, elevii fiind invitaţi să doneze 
o carte pentru biblioteca şcolii. 
Acţiunea de strângere a cărţilor 
a fost coordonată de domnii pro-
fesori Iosif Crăciun şi Florin 
Carina. Biblioteca şcolii noastre, 
fără a pune la socoteală cărţile 
de la Centrul de Documentare şi 
Informare se mândreşte cu un 
număr de peste 11.000 de volu-

me. 
 

elevi cu privire la modul de viaţă 
al unor persoane abandonate de co-
piii lor şi, totodată, să-i înveţe să-şi 
preţuiască părinţii nu numai acum, 
ci şi atunci când vor ajunge la bă-
trâneţe. 
 
Pachete pentru copii 
 
     Apropierea Crăciunului a adus 
pachete şi pentru  elevii de la şcoa-
la din Suplacu de Barcău. Urmând 
tradiţia instituită de câţiva ani, 
Consiliul local al comunei a alocat 
bani pentru cumpărarea unor pa-
chete ce conţineau dulciuri şi su-
curi pentru toţi elevii din Suplacu 
de Barcău şi de la 
şcolile aparţinătoa-
re. Pachetele au 
fost distribuite 
într-un cadru fes-
tiv, în ultima zi de 
şcoală, când toţi  
s-au adunat în jurul 
bradului de Cră-
ciun şi au cântat 

Vizită umanitară  
la azilul de bătrâni 
 
     Crăciunul are datoria de a adu-
ce pace în suflete şi bunăstare  
chiar şi pe mesele celor mai săraci. 
Elevii şcolii noastre şi cei câţiva 
inimoşi profesori, Crăciun Iosif, 
Şugar Emilia, Florin Carina, Pop 
Gozman Codruţa au colindat şi în 
acest an pe la instituţiile din 
Suplacu de Barcău în scop umani-
tar. Ei au strâns 2.300 de Ron, bani 
pe care i-au transformat în 45 de 
pachete destinate vârstnicilor de la 
Azilul de bătrâni din Boghiş. 
Aceştia au fost 
impresionaţi de 
gestul copiilor 
precum şi de 
colinde, al că-
ror auz le-a 
smuls unora 
lacrimi. 
     Acţiunea a 
avut şi un scop pedagogic, ea 
având menirea să-i sensibilizeze pe 

Anotimpul Crăciunului 
                                       Prof. Crăciun Iosif 

Proiect educaţional 
,,Deschide-ţi ochii şi inima, căci eşti bun!” 
     înv. Şomogyi Ana-Maria 
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   Bradul a fost expus în sala fes-
tivă a CDI pentru a se putea bu-
cura de el şi restul elevilor din 
şcoala noastră. Elevii au lucrat cu 
multă bucurie şi plăcere la acest 
proiect. 
     În cinstea zilei de 1 Decem-
brie, elevii au mai intonat patru 
strofe din Imnul României şi au 
recitat în cor restul de şapte stro-
fe, dovedind astfel că întregul 
Imn se poate învăţa pe de rost de 
către oricine îşi propune acest lu-
cru. 
     În ideea că în fiecare din noi 
zace ceva bun, elevii au mai or-

ganizat cu ocazia Sfântului Nico-
lae o tombolă caritabilă. Din banii 
obţinuţi, aproximativ 85 de lei, au 
realizat şapte pachete cu alimente 
şi dulciuri pentru familiile a şapte 
elevi din clasele primare. 
     Prin  activităţile efectuate, 
aceşti mici elevi ai şcolii noastre 
au dovedit că pot fi buni patrioţi şi 
au mai arătat că a ajuta pe cel de 
lângă noi, pe cel car are nevoie, 
este la îndemâna fiecăruia. E nevo-
ie doar să ne ,,deschidem” ochii şi 
inima  şi astfel ne vor sensibiliza 
problemele şi nevoile celor din jur. 

 

  Copiii care au mai primit câte o 
palmă “în scopuri educative” au 
un coeficient de inteligenţă mai 
mic decât cei ai căror părinţi nu 
consideră că “bătaia este ruptă 
din rai”,arată un studiu american.
Cazurile în care micuţii primesc 
câte o palmă de la părinţi, fie în 
scopuri 
educative, 
fie drept 
pedeapsă 
pentru o 
acţiune 
greşită, 
sunt din 
ce în ce 
mai dese, 
asta în ciuda avertizărilor venite 
din partea medicilor şi a specialiş-
tilor. 
      La fel ca oricare alt studiu, şi 
acesta se confruntă cu păreri pro 
şi contra, astfel că americanii sunt 
împărţiţi în cel puţin două tabere. 
Unii dintre ei susţin că nu are im-
portanţă dacă “îi mai dai o palmă 
micuţului din când în când” şi că 
ceea ce contează este mediul în 
care se dezvoltă. 
      Studiul a fost realizat pe două 
categorii de vârste, doi şi patru 
ani (806 copii) şi cinci şi respectiv 
nouă ani (704 copii). Copiii au 
fost testaţi la vârstele menţionate 
şi patru ani mai târziu. 
      Părinţii care au apelat în edu-
carea copiilor la metode ce im-
plică bătaie au fost surprinşi să 
afle că micuţii lor au un coeficient 
de inteligenţă cu 5 procente mai 
mic decât cel înregistrat de restul 
copiilor. 

Concurs de sărbătoarea Crăciunului 
Balog Miruna, V-A 

      Pe data de 8 decembrie, elevii clasei a V-a A au participat la un 
concurs-joc pe teme religioase cu ocazia sărbătorii Crăciunului. Îm-
preună cu domnul profesor de religie Scurt Viorel şi cu doamna diri-
gintă Fritea Maria, copiii au plecat la CDI, unde s-a desfăşurat con-
cursul. Acesta a constat în 10 probe interesante, tip joc, ele punând 
inteligenţa şi atenţia concurenţilor la încercare. Câteva dintre probe au 
fost: karaoke, concurs de ghicitori, puzzle cu verset biblic, rebus, etc.  
 
                                                                                             (continuare în pagina 5) 
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Bătaia îi face pe 
copii mai puţin 
inteligenţi 
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şi cu telecoman-
da pe post de 
microfon începu 
să cânte. Se auzi soneria. Elena se 
sperie şi se dădu repede jos din pat. 
Răspunse la uşă. Era Mihaela cu fete-
le. 
-Salut, ce faci? 
-Mai nimic, voi? 
-Păi, am venit să vedem dacă vii cu 
noi afară. 
-Desigur, să mergem! spuse fata nee-
zitând. 
     Merse afară şi se jucă cu ceilalţi 
copii de vârsta ei, cu mingea, cu role-
le, cu orice. Apoi apărură şi mai mulţi 
copii şi Elena nu se mai gândi deloc 
la teme. Ajunse acasă seara târziu, 

dar părinţii ei nu 
sosiseră încă. 
Aceasta se aruncă 
în patul pufos, 
adormind. 
     După ceva vre-
me, apărură şi 
părinţii ei, dar o 
lăsară să doarmă, 

neştiind ce mustrări de conştiinţă va 
avea ea mâine când se va trezi… 
     …fără să ştie că ea este doar un 
personaj, inexistent, fictiv, că se poate 

trezi chiar acum să-şi facă temele.  
     Irina reciti ultimele rânduri şi 
stătu o clipă pe gânduri. Se gândea 
la continuarea poveştii, dar poves-
tea era reală. Irina scria despre o 
colegă de-a ei, nepăsătoare, neinte-
resată de nimic. Irina nu credea că e 
o artistă, deşi mulţi spuneau asta 
despre ea când îi citeau poveştile. 
Când şi le citea ea, i se păreau ba-
nale, fără sens. Îşi aduse aminte de 
o întâmplare de la olimpiada de ro-
mână şi dori s-o interpreteze. 
-La punctul B, dacă nu scrieţi din 
suflet, nu mai are rost! 
     Era referitor la compunerea de 
la subiectul doi. Şi îşi mai aminti că 
toţi colegii ei au făcut compunerea 
la fel, doar ea a scris diferit. Când  
i-a spus profesoarei de română ce a 
scris, acesteia i-a plăcut foarte mult. 
Mare este bucuria elevilor când 
profesorilor le place ce au creat ei… 
     În timp ce depăna amintiri, sora 
Irinei apăru în cameră. 
-Ce faci? 
-Tema la română. Tu? 
-Mă gândeam să-mi fac şi eu temele, 
dar văd că încă nu ai terminat. 
-Mai am doar puţin şi te las. 
                     (continuare în pagina 6) 

     După ce îşi umplu paharul cu 
apă, Elena reveni la temă. Dar nu 
putea să fie deloc atentă în acea ca-
meră care o distrăgea de la făcutul 
temelor. În primul rând era televizo-
rul. Ştia că emisiunea ei favorită 
rula chiar atunci în reluare. Urmea-
ză calculatorul pe care mama ei 
înainte să plece îi spusese să-l stin-
gă, iar într-un colţ o carte prăfuită 
de trei luni, pe care Elena a refuzat 
s-o citească. Se gândea la orice, 
doar la temă nu. 
-Voi începe cu tema la română, spu-
se ea.  
     Deschise caietul şi văzu că tema 
ei era să facă o povestire despre 
orice îi plăcea ei. 
-Ooo, nu, iar poveştile 
de care m-am săturat 
până peste cap, numai 
îmi irosesc timpul cu 
ele! zise fata. 
     Fiind singură acasă 
îşi spuse că nimeni nu 
o va verifica, aşa că 
închise caietul murdă-
rit şi luă telecomanda în mână. Vă-
zu că era publicitate, aşa că mai 
mută canalele, după care îşi aminti 
versurile unei melodii, se sui pe pat 

     Au concurat 3 echipe : Gladi-
atorii (Oltean Dan, Bocşan An-
dreea, Tivadar Rareş, Debreczeni 
Eric, Pernea Claudiu), Samuraii 
(Razi Alexis, Helmeczi Bianca, 
Şerban Anca, Tomuţa Alex) şi 
Războinicii (Vaszok Vlad, 
Banyai Brigitta, Balog Miruna, 
Ghiman Alex). Juriul a fost for-
mat din doamna profesoară Fritea 
Maria, doamna bibliotecară 
Somogy Adriana şi din doi elevi 
ai clasei a VII-a A. Prezentatoa-
rea concursului a fost doamna 
profesoară documentaristă Chira 

Brînduşa. 
     Concursul a avut şi câţiva spec-
tatori care au privit cu interes 
această plăcută activitate. La sfâr-
şit, după două ore de muncă, juriul 
a numărat punctele fiecărei echipe. 
Pe locul 3, cu 38 de puncte, s-a 
clasat echipa Gladiatorilor, pe lo-
cul 2, cu 40 de puncte s-a aflat 
echipa Samurailor, iar pe locul 1, 
cu 41 de puncte, au ajuns Război-
nicii. La sfîrşit, fiecare copil a pri-
mit un mic premiu, iar apoi s-au 
făcut multe poze. În concluzie, 
toată lumea s-a distrat în acea zi. 

Vine iarna 
  Bandic Ştefania, cl. a III-a A 

 
Mulţi copii se joac-afară 
Pe zăpada cea pufoasă, 

Fulgii cad de parcă zboară. 
A venit vântul şi gerul 
Cu regina friguroasă. 

 
Clopotul sunând se-aude, 
Glasuri minunate cântă, 
Vezi fetiţe-mprăştiate, 
În îndepărtări se văd 

Beculeţe colorate. 
 Tema 

Busuioc Renata, VII-A 
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A vrea înseamnă a putea (Tema, continuare din pagina 6) 
-Bine. 
După ce sora ei ieşi din cameră, 
Elena îşi dădu frâu liber imaginaţi-
ei… 
     …Irina era un copil special, la 
fel ca şi Elena la rândul ei, dar am-
bele doar nişte personaje. Eu acum 
scriu această poveste la biroul meu, 
în camera mea şi mă gândesc dacă 
o să vă placă. De-abia aştept să o 
citesc întregii clase. Tocmai acum 
am vorbit la telefon cu o colegă ca-
re spunea că îi este groază de tema 
la română pentru că este grea. Eu 
atunci doar am început povestea. La 
această poveste mi-am lăsat imagi-
naţia să zburde, inspiraţia venind 
când m-am aşteptat mai puţin. 
-Teodora, hai la masă! 
-Vin acum! 

     Un tânăr student de la uni-
versitatea californiană din 
Standford s-a prezentat să soli-
cite un loc de muncă. 
-Munca – i-au spus –constă în 
a dactilografia aceste două sute 
de foi. Acceptaţi? 
     Băiatul a spus că 
da, însă că ar în-
cepe de miercuri. 
     În momentul în 
care i-au încredinţat 
materialul, a fost în-
trebat: 
-De ce aţi vrut să în-
cepeţi lucrul de miercuri în loc 
de luni? 
-Foarte simplu,a răspuns tâ-
nărul. Luni am fost foarte ocu-
pat căutând să închiriez o 
maşină de scris, întrucât nu am 
aşa ceva. Întreaga marţi mi-am 

petrecut-o învăţând să o ma-
nevrez, pentru că niciodată 
până acum nu am scris nici 
măcar un rând. Pentru 
aceasta m-am prezentat mier-
curi. 

     Acel student era 
Herbert Hoover, ace-
laşi care, odată in-
vestit  preşedinte al 
S t a t e l o r  Un i te , 
spuse: „A vrea în-
seamnă a putea”. 
     Atunci când cine-
va pune toate forţele 

sale în atingerea unui ţel, 
multe se pot aştepta de la el. 
Acel „fă ceea ce trebuie şi fii 
prezent în ceea ce faci” este 
drum de sfinţenie şi este, de 
asemenea, de eficacitate. 

 
Genialitatea 

 nu este nimic altceva  
decât o mare aptitudine  

pentru răbdare. 
Benjamin Franklin 

     Thomas Alva Edison era un miracol de curiozitate. La cinci ani 
a întrebat-o pe mama sa de ce raţa doarme pe ouă. Mama sa l-a 
lămurit că o făcea pentru ca să le incubeze cu căldura ei şi, astfel, 
să se nască răţuştele. 
     La câteva zile după aceea, l-a găsit pe fiul său şezând pe un 
coş cu ouă. După ce s-a plictisit de aşteptat, fără ca răţuştele să 
iasă din găoace, se gândi că mamei i-a scăpat un anumit detaliu. 
     La zece ani se gândi că, dacă oamenii s-ar alimenta cu mânca-
rea păsărilor, ar zbura şi ei. Pregăti un amestec de viermişori şi 
resturi şi-l convinse pe un prieten să mănânce. Nu dădu rezultat; 
prietenul nu zbură. 
     Era un elev mediocru. Însă cheful lui de muncă, curiozitatea şi 
talentul său l-au dus la reuşită: a inventat telegraful, a îmbunătăţit 
telefonul, a creat fonograful şi lampa electrică. Bătrân fiind deja, 
obişnuia să spună: 
«Nu ştim nimic. Abia am încetat de a fi maimuţe. Genialitatea constă 
în unu la sută inspiraţie şi nouăzeci şi nouă la sută transpiraţie. Pentru a triumfa este de ajuns să 
munceşti fără a te uita la ceas şi fără a coborî garda. Asta am făcut toată viaţa mea.» 

Genialitatea constă în unu la sută inspiraţie şi 
nouăzeci şi nouă la sută transpiraţie 
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că legumele şi 
alte alimente 
puse în apă 
foarte sărată şi 
expuse apoi 
vântului rece al 
Arcticii puteau 
să fie conser-

vate fără a-şi pierde savoarea. În 
anul 1930, în America au fost 
vândute publicului  primele ali-
mente congelate.  
2.b  În 1876 Alexander Graham 
Bell devine prima persoană care a 
brevetat un dispozitiv capabil să 
emită şi să receţioneze cuvintele 
rostite. Doi ani mai târziu, Tomas 

Alva Edi-
son paten-
tează 
aceeaşi in-
venţie, dar 
îmbună-
tăţită, adău-
gând tele-
fonului şi 

soneria electrică de apel. 
3.b Gatorade este denumirea celei 
mai cunoscute mărci de băutură 
sportivă din lume, ce se adresează 
atât sportivilor de performanţă cât 
şi persoanelor active 
4.a Velcro este marcă înregistrată 
ce defineşte procedeul de prindere 
rapidă a unei suprafeţe de nylon 
cu o suprafaţă scămoşată. Inven-
tatorul scaiului este un inginer 
eleveţian care, în timpul unei 
plimbări pe câmp, a descoperit că 
îi este greu să desprindă ciulinii 
de pe pantalonul şi de pe blana 
câinelui său. Sistemul scai sau a-
rici este astăzi prezent la diferite 
accesorii- pantofi, haine, genţi.  

1.Milioane din gospodine 
trebuie să îi mulţumească 
lui Clarence Birdseye pen-
tru inventarea 
a) aspiratorului  
b) cuptorului cu microunde  
c) mâncării congelate   
2. In cazul cărei invenţii au 
trecut doar doi ani între patenta-
rea acesteia de către doi oameni 
diferiţi?   
a) electricitatea  
b) telefonul  
c) internetul  
3. Pentru a da un avânt fotbalu-
lui, cercetatorii de la Universita-
tea din Florida au inventat :  
a) crampoanele  
b) Gatorade  
c) o minge mai uşoară   
 4. Inventatorului Velcro, a aşa-
numitelor sisteme scai sau arici  
i-a venit ideea creării acestui ac-
cesoriu:  
a) după o plimbare printr-un 
câmp de scaieţi   
b) după ce s-a chinuit să încheie 
nasturii hainei copilului său   
c) după ce armata a dorit un mod 
mai rapid de închidere a unifor-
melor   
5. În 1873, Jacob Davis şi parte-
nerul său mult mai cunoscut 
au inventat :  
a) becul  
b) blue-jeans  
c) reţeta Coca-Cola  
6. Constructia cailor ferate s-a 
dezvoltat datorita invenţiilor lui:  
a) Michael Faraday  
b) Thomas Edison  
c) George Westinghouse  
         Răspunsuri 
1.c  Clarence Birdseye a constatat 

   5.b  Jacob 
Davis, îm-
preună cu 
Levi Strauss 
e cel care a 
inventat 
pantalonul 
de blue-
geans, cea mai populară piesă de 
îmbrăcăminte în zilele noastre. 
Iniţial, blugii au fost creaţi pen-
tru căutătorii de aur din Califor-
nia, care aveau nevoie de panta-
loni rezistenţi la tăvăleală şi mi-
zerie.  
     În 1870, croitorul Jacob Da-
vis a inventat blugii, dar de 
culoare maro, la care a adăugat 
capse pentru a-i face mai rezis-
tenţi. 
6.c George Westinghouse a fost 
un inginer şi antreprenor ameri-
can care a creat sistemul de 
frâne feroviare pneumatice, care 
permitea repunerea pe şine a  
unui vagon deraiat. El a mai 
dezvoltat un nou sistem de sem-
nalizare, utilizând electricitatea 
şi aerul comprimat, precum şi 
sisteme de atelaj.  

Cât de multe ştii despre originea lucrurilor banale care 
fac parte din viaţa ta? 
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Curiozităţi în cifre 
Ştiai că… 
 
*în Indonezia se vorbesc 
peste 365 de limbi diferite? 
*sunt mai mult de 20.000 de 
feluri de bere? 
*o persoană face în medie 
2.500.000 de paşi pe an? 
*Biblia este tradusă în 2.233 
de limbi? 
*americanii mănâncă, în 
medie peste 18 acri de pizza 
pe zi? 
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Expresii celebre 
explicate 
     Acarul Păun nu este numele 
vreunui erou de roman, snoavă sau 
baladă. Acarul Păun a existat în- 
tr-adevăr şi ar fi rămas, desigur, 
necunoscut, dacă o gravă ciocnire 
de trenuri, întâmplată în urmă cu 
câţiva zeci de ani în staţia Vinti-
leanca de pe linia Ploieşti-Buzău nu 
i-ar fi adus o tristă celebritate. 
Ancheta asupra catastrofei de cale 
ferată, scoţându-i basma curată pe 
adevăraţii responsabili, oameni cu 
trecere,  a găsit ca singur vinovat al 
nenorocirii pe acarul din staţie, 
anume Ion Păun. 
     De atunci, datorită presei şi 
scriitorilor, expresia acarul Păun 
indică persoana asupra căreia se 
aruncă greşelile altora sau, cum îl 
caracterizau ziarele : ,,ţapul ispăşi-
tor al isprăvilor celor mari şi tari, 
subiect de revistă bulevardieră, de 
distracţie în parlament.” 

A-şi da arama pe faţă. Această 
expresie ne-a rămas din vremea 
banilor de aur şi argint. Falsifica-
torii de monede le făceau din 
aramă şi le acopereau numai cu un 
strat foarte subţire de metal pre-
ţios. După un timp de întrebuin-
ţare, când se rodea pojghiţa de aur 
sau de argint apărea de dedesubt 
arama banilor falşi.  
     De aici s-a născut vorba a-şi da 
arama pe faţă. Ea se aplică per-
soanelor care, ca şi monedele 
contrafăcute de pe vremuri, îşi dau 
deodată pe faţă năravurile şi inten-
ţiile rele ce stăteau până atunci as-
cunse sub un zâmbet prefăcut sau 
vorbe poleite. 

    Mama este unul dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu îl 
face fiecărui om. Tatăl îi dă fiului ceva dintr-al său. Mama îi dă ceva 
din ea însăşi. Un proverb chinez spune: „tatăl şi fiul sunt doi; mama şi 
fiul sunt o singură realitate”. 
    Printre cele mai mari daruri pe care Isus ni le-a făcut este acela de a 
ne fi dat ca mamă pe propria sa Mamă: „Iată fiul tău, iată mama ta”. 

Cadourile... 
    
     Trei fii au plecat de acasă pe 
cont propriu şi au avut succes în 
viaţă, aşa că s-au îmbogăţit. La 
un moment dat s-au întâlnit şi au 
discutat despre cadourile pe care 
le-au facut bătrânei lor mame.  
   Primul fiu a spus: "Eu am cons-
truit pentru mama noastră o casă 
mare." Al doilea a spus: "Eu i-am 
trimis mamei un Mercedes cu şo-
fer." Al treilea a zis: "Vă amintiţi 
cât de mult îi plăcea mamei noas-
tre să citească Biblia. Acum nu 
mai vede foarte bine. Aşa că i-am 
trimis un papagal special care re-
cită toată Biblia. Prezbiterilor bi-
sericii le-a luat 12 ani sa-l înveţe 
aceasta.”  
     Curand dupa aceea, mama le-a 
trimis scrisorile de mulţumire.      
"Mircea, scria ea, casa pe care 
mi-ai construit-o 
este imensă. Eu 
trăiesc doar în- 
tr-o cameră, dar 
trebuie să fac 
curat în toată  
casa.”  

    "Gelu, a zis ma-
ma, sunt prea 
bătrână ca să mai 
călătoresc. Majori-
tatea timpului mi-l 
petrec acasă, aşa că foarte rar fo-
losesc Mercedesul. Pe deasupra, 
şoferul este atât de nepoliticos!"  

      "Dar Ionel, mai 
scria mama,puiul pe 
care mi l-ai trimis a 
fost delicios!"  
 
 

******************************** 
Răbdarea mamei 
   
   Tatăl şi fiica se uitau la televizor în 
salon în timp ce, în bucătărie, mama 
spăla vasele, iar fiul ei le ştergea. 
     Deodată, se auzi în bucătărie un 
zgomot de farfurii căzând la pământ 
şi făcându-se ţăndări. 
   Fiica privi la tatăl său şi spuse: 
-A fost mama. 
-De unde ştii?  
o întrebă aces-
ta. 
-Pentru că nu a 
spus nimic. 

Despre mama… 
sau cum s-o iubim 
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Există o legendă egipteană foarte veche şi deosebit de frumoasă. 
Frumoasă pentru mesajul pe care îl conţine: Dumnezeu a luat un 
pumn de lut din Nil pentru a-l forma pe primul om. Când lua lutul, 
un rac l-a muşcat de mână. Din rană au ţâşnit trei picături de sânge 
asupra lutului pe care îl ţinea în mână. Cu acest lut, stropit şi 
amestecat cu sânge divin, Dumnezeu a format inima mamei. 
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Ca să ajungi la îngheţată,  
parcurge labirintul... 

     Omul este o fiinţă socială, el nu 
poate exista în afara societăţii şi a 
relaţiilor cu cei din jurul său. Omul 
sociabil e cel ce stabileşte repede 
contacte noi, îşi face repede prie-
teni, este uşor abordabil, iar prin 
comunicarea sa deschisă şi voioasă, 
prin tact, politeţe şi amabilitate, de-
termină la cei din jur atitudini şi re-
acţii de simpatie, prietenie, respect, 
încredere şi cooperare. 
     Invers, omul nesociabil este o 
persoană închisă în sine, bănuitoare 
şi morocănoasă, cu o comunicare 
prudentă, mereu în apărare, mani-
festări ce nu favorizează atracţiile 
interpersonale.  
     Răspunde la întrebările de mai 
jos cu da sau nu, după cum ţi se po-
triveşte şi află de care din cele două 
descrieri de mai sus te apropii. 
 
1.Îţi vine greu să legi noi priete-
nii? 
2.Când călătoreşti preferi să pri-
veşti peisajul decât să stai de 
vorbă cu tovarăşii de drum? 
3.Adesea întorci privirea sau te 
uiţi spre partea cealaltă a străzii 
pentru a evita întâlnirea cu cine-
va? 
4.Îţi face mai multă plăcere să-ţi 
petreci seara cu vreo îndeletnicire 
decât într-o societate veselă? 
5.Nu îţi stă în fire să spui bancuri 
şi să povesteşti întâmplări amu-
zante? 
6.Când vrei să faci cunoştinţă cu 
cineva, îţi vine greu să găseşti su-
biectul de conversaţie potrivit? 
7.Când vrei să afli ceva, preferi 
să cauţi într-o carte sau pe inter-
net decât să întrebi pe cineva? 
8.Chair şi când te afli în socie-
tate, te simţi singur? 
9.Iei parte numai de nevoie, fără 
plăcere, la o mare reuniune, la un 

bal sau la o festivitate publică? 
10.În relaţiile cu oamenii eşti neîn-
demânatic? 
11.Ai puţini cunoscuţi mai apro-
piaţi? 
12.La petreceri, preferi să rămâi pe 
planul al doilea, în umbră? 
13.Nu îţi place să fii împreună cu 
oameni pe care încă nu-i cunoşti? 
14.Ţi-e greu să-i câştigi pe alţii de 
partea ta? 
15.Nu intri în vorbă cu oamenii 
până când aceştia nu ţi se adre-
sează? 
16.Cel mai fericit te simţi atunci 
când eşti singur? 
17.Eşti destul de vioi din fire? 
18.Eşti mai întreprinzător decât 
majoritatea cunoscuţilor tăi? 
19.Te pricepi să înviorezi o socie-
tate plicticoasă? 
20.Într-o societate voioasă poţi să 
te manifeşti, de obicei, firesc şi re-
laxat? 
21.Când întâlneşti pe neaşteptate 
un vechi prieten, îţi vine să-i sari 
de gât? 
22.Participi activ la organizarea de 
reuniuni? 
23.Ai fi dispus să faci o chetă pen-
tru un scop caritabil? 
24.Ai prezenţă de spirit şi găseşti 
totdeauna pe loc răspunsul potri-
vit? 
25.În acţiuni colective, îţi place să 
preiei conducerea? 
26.Te consideri destul de vorbăreţ? 
27.De obicei, eviţi să fii morocă-
nos sau prost dispus? 
28.Îţi place să-ţi exprimi părerea în 
faţa altora? 
     Acordarea punctajului 
     Notează câte 1 punct pentru fie-
care nu la întrebările de la 1 la 16 
şi câte un punct pentru fiecare da 

la întrebările de la 17 la 28. Apoi 
calculează totalul.Cu cât puncta-
jul obţinut se apropie de cifra 28 
cu atât te dovedeşti a fi mai soci-
labil şi invers, cu cât te apropii de 
0, cu atât te dovedeşti a fi o per-
soană mai puţin sociabilă. 
24-28 de puncte : ai o sociabili-
tate bună şi foarte bună 
10-23 de puncte : ai sociabilita-
tea scăzută 
0-9 puncte. ai sociabilitate foarte 
scăzută 

CHESTIONAR—Cât de sociabil eşti? 
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Reduce, reutilizează, reciclează 

     Să ducem gunoiul – unul din 
lucrurile pe care toţi le urâm.dar 
ai stat vreodată să te gândeşti ce 
se întâmplă cu gunoiul ? Multe 
din lucrurile pe care le aruncăm 
sunt pur şi simplu irosite, în loc 
să fie reutilizate sau reciclate. 
     Numai în ţările Uniunii Euro-
pene se produc anual 1,3 mi-
liarde de tone de deşeuri. In jur 
de 40 de milioane de deşeuri 
sunt deşeuri periculoase. Un eu-
ropean produce, în medie, 1 kg 
de deşeuri menajere sau similare 
pe zi.Un român 
produce 378 de ki-
lograme de deşeuri 
pe an. 
     Din cauza faptu-
lui că în România 
colectarea separată 
a deşeurilor mena-
jere nu a devenit 
încă o practică des 
întâlnită, se poate 
spune că o parte însemnată din 
deşeuri, reprezentând materiale 
reciclabile – hârtie, carton, plas-
tic, sticle, metale – nu se recupe-
rează. Se pierd astfel mari can-
tităţi de materii prime secundare 
şi resurse energetice. 
 
Ce putem face ? 
*Cumpără produse etichetate 
ecologic. 
*Evită bunurile care sunt în-
făşurate în prea multe amba-
laje ; europenii produc anual 
deşeuri din ambalaje ce au de 4 
ori greutatea Turnului Eiffel, 
adică aproape 40 de tone. 
*Gândeşte-te bine înainte de a 
scoate ceva la imprimantă şi fo-
loseşte ambele feţe ale hârtiei. 

*Utilizează posibilităţi de reci-
clare a hârtiei, ambalajelor, 
cutiilor de metal, sticlei sau al-
tor deşeuri menajere.  
*Foloseşte coşurile din şcoala 
ta, conform etichetelor :hârtie, 
plastic, aluminiu. 
 
Ce ştii despre freecycling ? 
    O reţea de freecycling este o 
iniţiativă non-profit, cu scopul 
de a realiza o mişcare în întrea-
ga lume, prin care lucrurile ne-
folosite sunt dăruite altora, 

pentru a reduce 
cantitatea de 
deşeuri, a econo-
misi resursele şi a 
evita supraîncărca-
rea gropilor de gu-
noi. 
     Este vorba de 
fapt de a reutiliza, 
evitând ca toate 
lucrurile bune să 

ajungă la gunoi. Fiecare grup 
local este coordonat de un vo-
luntar. Dacă vrei să afli mai 
multe despre reţelele de freecy-
cling, poţi accesa www.
frecycle.org. În câteva oraşe 
din ţara noastră, printre care 
Oradea, Bucureşti sau Ti-
mişoara, există astfel de comu-
nităţi  prin care se fac donaţii 
de obiecte nefolosite, cum ar fi 
mobilier, electronice, electro-
casnice, ghivece de flori şi 
cărţi. 

Glume 
Medicul către pacient:  
- Aveti o boala contagioasă extrem de 
rară. O să fiţi mutat într-o cameră sepa-
rată şi acolo veţi mânca numai pizza şi 
clătite.  
- Şi astea mă vor ajuta să mă fac bine?  
- Nu, dar asta-i singura mâncare care 
încape pe sub uşă. 
 
De Craciun, judecătorul era într-o stare 
foarte relaxată şi îl intreabă pe prizo-
nier:  
-De ce esti acuzat?  
Prizonierul raspunde:  
-Mi-am făcut cumpărăturile de Crăciun 
prea repede.  
Judecatorul zice:  
-Asta nu-i nici o crimă, dar cu cât 
înainte? 
La care prizonierul răspunde:  
-Înainte de deschiderea magazinului. 
 
-Doctore, nu mai înţeleg nimic, de câte 
ori îmi beau ceaşca de cafea, începe să 
mă doară ochiul drept ! 
- Nu e nimic grav. Nu trebuie decât să 
scoateţi linguriţa. 

     Ştiai că în Elveţia se rea-
lizează case ecologice din 
hârtie reciclată? Pentru a fi 
rezistentă, aceasta e îmbibată 
în răşină, ea devenind astfel 
flexibilă şi un bun izolator. 

Desen inspirat de  
personaje din desene animate,  

realizat de Zmole Maximilian, VI-B 
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Drumul  
către şcoală 
 
 
     Într-o dimineaţă, mama lui 
Carlito îl duse pe acesta a şcoală. 
Pe drum întâlneşte o vecină care, cu 
drăgălăşenie, îi spuse copilului: 
-«Ce bine, Carlito, văd că deja 
mergi la şcoală.» 
Copilul răspunse hotărât: 
-«Nu merg, doamnă. Sunt dus.» 
     La amiază, când se întoarse aca-
să, se întâlni cu aceeaşi vecină ca-
re-i spuse: 
-«Se observă de la o poştă Carlito, 
că eşti foarte mulţumit. Se vede că 
îţi place să mergi la şcoală.» 
-«Vă rog, doamnă» – replică băia-
tul – «nu confundaţi dusul cu întor-
sul.» 

     Lucrul pe e-mail înseamnă lucru în 
reţea, adică într-un sistem în care,  
chiar fără să vrei, influenţezi activitatea 
tuturor celorlalţi. De aceea există anu-
mite reguli care caută să stabilească un 
climat de bună înţelegere şi de utilizare 
eficientă a reţelei, şi aceste reguli alcă-
tuiesc eticheta lucrului in reţea. Ter-
menul frecvent folosit pe web este Net-
Etiquette sau prescurtarea Netiquette. 
De fapt, nu este vorba de un cod de legi 
ci de o serie de reguli de bun-simţ şi 
care îi îndeamnă pe utilizatori de a se 
folosi  de posibilităţile reţelei, fără a se 
incomoda între ei. În cazul încălcării 
acestor reguli, singurii care pot lua 
măsuri sunt administratorii de servere, 
care pot  bloca accesul la reţea pentru 
un utilizator care afecteaza lucrul in 
reţea al altor utilizatori.  
             
     Norme de bază ce trebuie res-
pectate când lucrezi prin E-mail  
      
    Limitează-ţi mesajele la strictul 
necesar. Unii utilizatori au acces 
lent şi scump la Internet şi mesajele 
mari îi pot costa mult. Construieşte 
frazele cât mai concis şi clar. Dacă 
vrei să trimiţi imagini în mesaje, 
caută să le comprimi la o dimensi-
une rezonabilă.  
     Nu abuza trimiţând mesaje 
mari. Chiar dacă destinatarul poate 
primi uşor mesaje mari, acestea pot 
provoca dificultăţi (congestii de 
trafic) atunci când trec prin servere 
mai aglomerate sau cu performanţe 
mai slabe. Caută să comprimi cât 
mai mult fişierele pe care le trimiţi 
prin E-mail, iar dacă este cazul 
caută să împarţi fişierele prea mari 
în bucăţi pe care să le trimiţi ataşate 
la mesaje separate.  
     Evită să trimiţi mesaje nesolici-
tate. Fenomenul mesajelor nesolici-
tate trimise în scopuri de reclamă la 
persoane necunoscute se numeste 
SPAM. În alte ţări este chiar sanc-
ţionat prin lege.  
     Evită reacţiile agresive la me-
saje nesolicitate. Dacă ţi se întâm-

plă să primeşti 
mesaje nesolici-

tate, cu reclame pe care nu le-ai cerut 
tu, citeşte atent textul mesajului - ma-
joritatea acestor mesaje conţin in-
strucţiuni prin care poţi cere să nu ţi 
se mai trimită astfel de mesaje de la 
adresa respectivă. Urmează acele in-
strucţiuni şi în nici un caz nu reac-
ţiona agresiv la mesaj, deoarece în 
majoritatea cazurilor răspunsul tău nu 
va fi citit de un om, ci va fi tratat 
automat de către un program de com-
puter, deci te ambalezi inutil.  
     Evită conversaţiile agresive, mai 
ales cu persoane necunoscute. În 
special când lucrezi pe liste de discuţii 
prin E-mail, poţi intra în dialog cu tot 
felul de persoane. Evită discuţiile în 
contradictoriu dacă scapă de sub con-
trol, întrucât acestea sunt dezagreabile 
pentru ceilalţi participanţi la discuţii, 
şi nici ţie nu-ţi fac viaţa mai fru-
moasă.  
     Trimite mesajul potrivit la adre-
sa potrivită. Înainte de a trimite un 
mesaj, alege cu atenţie adresa de des-
tinaţie. Nu trimite la adrese colective 
(care includ mai mulţi destinatari) me-
saje destinate unuia singur dintre ei, ci 
scrie-i pe adresa lui personală.  
     Nu abandona conturi în reţea. 
Dacă îţi deschizi conturi de mail pe 
servere gratuite, dar nu le foloseşti, nu 
le abandona, ci mai bine şterge-le tu 
însuţi. Cu cât se adună mai multe con-
turi nefolosite pe un server, cu atât el 
va funcţiona mai greu.  
     Evită să scrii tot textul numai cu 
majuscule. Pe Internet, scrierea unui 
cuvant numai cu litere mari (CA 
AICI, DE PILDĂ) este interpretată ca 
o scoatere în evidenţă a cuvântului, 
dar dacă scrii un text întreg aşa, este 
ca şi cum ai striga. E iritant pentru 
majoritatea utilizatorilor, deci scrie 
normal textul, chiar dacă eşti grăbit.  
     Foloseşte la nevoie aşa numitele 
emoticons. Ele pot exprima într-un 
limbaj concis sentimente. 

**Dacă nu spui 
adevărul despre tine, nu poţi 
spune adevărul nici despre altci-
neva. 
**Nu spune puţin în vorbe multe, 
ci mult în vorbe puţine. 
**Cine nu e convins că e jos, nu 
se gândeşte să urce. 
**Gândurile sar ca puricii de pe 
un om pe altul, dar nu pişcă pe 
toată lumea. 
**Nu toţi cei care rătăcesc sunt 
şi pierduţi. 
**E mai uşor să fim înţelepţi 
pentru alţii decât pentru noi. 
**Cele mai interesante informaţii 
vin de la copii, fiindcă ei spun 
tot ce ştiu şi se opresc. 

Eticheta reţelei Dicţionar de 
înţelepciune 
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Un om înţelept nu îşi 
ţine toate ouăle în  
acelaşi coş. 
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Întrebări...ghiduşe 

* Daca de la înot se 
slăbeşte, unde greşesc 
balenele? 
* Daca uleiul de po-
rumb se face din po-
rumb, cum este cu 
uleiul de corp? 
* Daca lipiciul superglue lipeşte în- 

tr-adevăr orice, de ce nu şi interiorul tu-
bului? 
* De ce nu sună ocupat când greşim 
numărul? 
* De ce îţi trebuie programare la clar-
văzător? 
* Daca azi sunt zero grade, si mâine e 
de două ori mai frig, cât de frig va fi 
mâine? 
* Primesti banii înapoi dacă taxiul 
merge cu spatele? 

* Un termos vara păstrează băutura 
rece, iarna caldă. De unde ştie termosul 
când e vară şi când e iarnă? 

* De ce un magazin cu program non-
stop are lacăt la uşi? 
* De ce "prescurtare" e un cuvânt atât 
de lung? 
* De ce în Statele Unite, pentru injecţia 
letală, se folosesc ace sterile? 

* Exista alt cuvânt pentru cuvântul 
"sinonim"? 
* De ce nu există 
mâncare pentru 
pisici cu gust de 
şoareci? 
* Cum ar arăta 
scaunele, dacă am 
avea genunchii la 
spate?  

* De ce sucul de lamâie este în mare 
parte din ingrediente sintetice, pe când 
în solutţia de spălat vase este zeamă de 
lamâie adevarată? 

     Afară ninge. Fulgii se 
aseamănă cu nişte ghir-
lande de cristaluri. Steluţe 
de gheaţă au decorat pervazul ferestrei mele. 
Iarna a sosit în toată splendoarea ei. 
     Eu şi sora mea ne luăm căciulile, mănuşile şi 
fularele din dulap şi plecăm spre derdeluş cu 
săniile. Acolo ne-am întâlnit cu mai mulţi prieteni 
şi ne-am bucurat împreună de minunile iernii. 
Ne-am întrecut în construirea oamenilor de ză-
padă. Deodată, steluţe mici, argintii au început să 
cadă îngroşând mantia albă a iernii. Satul parcă a 
adormit. Pomii sunt împodobiţi cu flori de iarnă. 
     S-a înserat şi ne-am îndreptat spre casă. Nin-
soarea a continuat multă vreme, acoperind satul 
cu taine mari, de nepătruns. Totul arată ca un 
ocean de zăpadă. 

Iarna  
Şipoş Ioana, III-A 

Iluzie optică—Sărutul a doi îndrăgostiţi 

Page 12 Frecvenţa GRI 
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numit 
 ,,Libris”  
(,,carte” în 
limba latină), iar elevii au 
fost mai mult decât încântaţi 
de această acţiune. Activi-
tatea a avut loc în  incinta 
Centrului de Documentare şi 
Informare şi s-a desfăşurat 
într-o atmosferă plăcută, de-
parte de ochii catalogului.  
     Cea mai râvnită carte a 
târgului a fost ,,100 de trucuri 
despre cum să-ţi petreci va-
canţa”., urmată de ,,Singur pe 
lume”, de Hector Malot. S-a 
discutat atât despre literatură 
cât şi despre muzică, dans şi 
cinematografie. 
     La sfârşit, elevii au sa-
vurat câte o prăjitură şi şi-au 
exprimat dorinţa de a mai or-
ganiza încă o activitate ase-
mănătoare. 

     Pe data de 26 ianuarie, elevii clasei a VI– B, împreună cu doamna pro-
fesoară de limba şi literatura română, Popoi Adriana, au participat la un 
târg de carte, în cadrul căruia şi-au prezentat cărţile de suflet. Târgul s-a 

     Un anticar trecând prin faţa 
unei prăvălii, văzu o pisică în vi-
trină, bând lapte dintr-o farfuriu-
ţă mică. Îndată îşi dădu seama 
că era o farfurie veche şi de va-
loare. Intră în prăvălie schiţând 
un oarecare dezinteres şi ceru 
proprietarului să-i vândă pisica. 
-«Îmi pare rău», spuse proprieta-
rul, «însă pisica nu este de vân-
zare.» 
-«Dar, vă rog,» insistă colecţio-
narul. «Am nevoie de o pisică în 
casă. Uite! Vă dau mai mult de-
cât face.» 
-«Bine, bine», spuse proprietarul 
prăvăliei luând banii. 

-«Ah, dar… îmi puteţi da şi far-
furia?», adăugă cumpărătorul. 
«Pare că pisica este foarte 
obişnuită cu ea.» 
-«Îmi pare rău», răspunse pro-
prietarul. «Nu vând farfuria. 
Îmi poartă mult noroc. Numai 
săptămâna aceasta am vândut 
zece pisici la un preţ foarte 
bun!» Eminescu, în imaginaţia unei eleve  

de 10 ani—Şipoş Ioana, III-A 

Pisica din vitrină 

Târg de carte, ca să ai ...parte 
Andrea Hauk, VI-B 
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Perle de la bac 
 
*În lumea satului ţâsnesc figuri memorabile ca: 
pupăza, cireşul şi altele care au completat acţiunea 
operei. 
*La Humulesti Ozana curgea limpede fără prea  
mari framântari sociale şi politice. 
*Liviu Rebreanu are un mare talent de scriitor de la 300 de pagini în 
sus. 
*Şi bietul Eminescu, scârbit de bişniţa societăţii sale şi că Veronica 
Micle îi făcea fiţe, intră într-o etapă nouă pe care mi-e ruşine s-o 
spun. 
*Tudor Soimarul era apt de luptă, cu vizita medicală făcută.  
*Romanul "Răscoala" este conceput de Liviu Rebreanu sferic, pentru 
că începe şi se termină cu imaginea burţii lui Rogojinaru, care seamă-
nă cu o sferă. 
*Mos Dănilă îşi făcu rugăciunea către Dumnezeu după ce muri. 
*Ştefan cel Mare a avut o soţie cuminte care sta în palat şi îl aştepta să 
vină de la lupte ca să pună masa. 
*Nichita Stănescu a ştiut el de ce a pus virgulele şi punctele acelea în 
poezie şi nu mă bag eu în ce a facut el. 
*Vlaicu-Vodă era un funcţionar model care avea un randament deo-
sebit ca domn. 

La momentul desertului, un copil 
de cinci ani îi spune bunicii sale: 
- Bunico, ce uriaşă felie de tort  
ţi-ai pus! 
- Nu este pentru mine, Juanito, 
răspunse bunica. Eu nu vreau 
tort. Felia aceasta este pentru ti-
ne. 
- Atât de mică...! 

Sfaturi pentru a trăi mai mult şi mai sănătos 

     Că sportul şi hrana sănătoasă ne fac bine, asta 
ştim cu toţii. Şi că fumatul ne face rău. Dar există 
şi alte lucruri care ne prelungesc viaţa. Iată o listă 
cu câteva soluţii de a trăi peste 77 
de ani. 
+2 ani: Un animal de casă înlo-
cuieşte medicul. Cine ţine câini 
sau pisici merge mai rar la doctor 
şi e bolnav mult mai rar. 
+7 ani: Certificatul de căsătorie 
face minuni. Oamenii căsătoriţi 
trăiesc mai mult decât cei singuri sau divorţaţi. 
+7ani: Peste 1.000 de studii au dovedit că oamenii 
credincioşi trăiesc mai mult. 
+2 ani: Cine locuieşte sau munceşte într-o cameră 
luminoasă, cu privelişte verde, 
are multă energie şi bucurie de 
viaţă. 
+2 ani: Cine face mişcare pâ-
nă la adânci bătrâneţe. 

+9 ani: Optimiştii sunt marii câştigători ai prelungi-
rii vieţii. Ei sunt mai sănătoşi decât oamenii pe-
simişti, sunt mai activi social şi privesc cu încredere 
în viitor. 
-1 an: Oamenii care trăiesc acasă în stres, dezordi-
ne, certuri se simt permanent sub presiune şi trăiesc 
mai puţin. 
-1 an: Cine trăieşte vreme îndelungată pe marginea 
unei artere de circulaţie gălăgioase, se poate îmbol-
năvi de inimă. Şi în somn, organismul reacţionează 
la gălăgie şi elimină hormoni de stres. 
-5 ani: Somnul suficient ne 
face frumoşi şi deştepţi. 
Dimpotrivă, cine se laudă 
că se mulţumeşte cu un 
somn de numai 5 ore, tră-
ieşte periculos, fiind ame-
ninţat de hipertensiune, 
memorie slabă şi valori 
înalte de colesterol.   

Află deosebirile 
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