
A fi  sau a nu fi .. .cu uniformă? 
Prof. Laura Razi 

Frecvenţa GRI 
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      Purtarea uniformei e un subiect veş-
nic controversat, existând păreri atât 
pro cât şi contra. Un chestionar dresat 
claselor a VI-a A şi B arată că elevii 
sunt conştienţi de necesitatea purtării 
uniformei, dar că totuşi, din diferite 
motive, că nu e comodă, că nu e  
,,cool”, unele chiar puerile – ,,ne face 
să avem mai multe haine pe noi” – nu o 
agreează. Elevii simt 
că uniforma îi aduce 
pe toţi la un numitor 
comun, le înăbuşe do-
rinţa de a ieşi în evi-
denţă.  
     E prea simplă pen-
tru ei, prea monoto-
nă. ,,Dacă această că-
maşă albastră ar fi îmbunătăţită cu nişte 
insigne cool, ar fi perfect…sau măcar 
culoarea să fie schimbată în verde, roz, 
alb, nu ştiu…” (Alexan Lorena) 
 
De ce credeţi că 
e bine să purtăm uniformă? 
-Eu cred că arăţi mai ordonat şi civili-
zat, mai bine, când ai uniforma comple-

tă. (Graur Oliver) 
-În ea mă simt bine ca şi 
cum aş fi o doamnă. (Oros 
Amalia)  
-E bine să purtăm uniformă 
pentru că ne reprezintă 
şcoala. (Lupou Gabriela) 
-Arată bine să fim toţi îm-

brăcaţi la fel.(Naghi Flavia) 
-Uniforma e necesară pentru a nu intra 
străini în şcoală. (Merka Kristina) 
-Să arătăm că e o şcoală bună şi că res-
pectăm regulile. (Ecsedi Beniamin) 
-Ne face să fim decenţi. (Borz Tania) 
-Să arătăm cu toţii ,,eleganţi”. (Zmole 
Maximilian)  
(continuare în p.2) 

,,Uniforma este necesară deoarece 
trebuie să se vadă că suntem elevi. 
Oamenii îşi dau seama că suntem 
elevi văzându-ne cu uniformă. Purta-
rea uniformei este un lucru de bun-
simţ şi ne ajută, căci pe viitor există 
anumite meserii care necesită uni- 
formă. Andrea Hauk 
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Declara ţi i  de iubire 

 
 
 
 
 
 

(A fi sau a nu fi...cu uniformă? 
continuare din p.1) 
De ce nu îţi place să porţi uni-
forma sau de ce crezi că altora 
nu le place? 
-Poate unii cred că sunt ca nişte 
tocilari. 
-Nu arată şmecheri în uniformă. 
(Graur Oliver) 
-Unii cred că fără uniformă arată 
mai frumoşi şi  mai eleganţi. 
(Oros Amalia) 
-Nu este frumoasă culoarea şi nu 
ne stă bine la unii în albastru. 
(Jak Ianka) 
-Unii nu poartă uniforme pentru 
că vor să iasă în evidenţă. (Hoşko 
Marian) 

-Nu este foarte comodă. (Naghi 
Flavia) 
-Ne face să avem mai multe haine 
pe noi. (Matei Bianca) 
-Nu port uniforma pentru că mă 
face să arăt ca ceilalţi, nu e como-
dă şi e urâtă. (Zmole Maximilian) 

mult poate oferi dragostea. Ast-
fel, poate îmi vei zâmbi şi o vei 
deschide şi tu pe a ta.  
     Unul singur poate face mii de 
lucruri, poate cuceri lumea. Dar 
doi pot face un infinit de lucruri, 
iar împreună deţin lumea, o men-
ţin a lor. Dragostea nu-i un lanţ 
ce te leagă şi nu-ţi mai dă dru-
mul, e doar iubire ce se ascunde 

în inimile noastre. 
Vreau să deţin lumea 
şi să o cuceresc cu ti-
ne. 
     Am pornit de una 
singură pe acest drum 
şi mai am atâta de 
mers încât simt că o să 
obosesc la un moment 
dat. Aş vrea să fii cel 

de lângă mine, care mă îmbărbă-
tează, face haz de necaz, cel care, 
atunci când voi fi tristă, îmi va 
spune că nu ne vom da bătuţi. 
                         (continuare în p.3)  

     Rezultatele  
concursului de 
scrisori  
,,Declaraţie de 
dragoste”, orga-
nizat cu ocazia 
sărbătorii de 
Dragobete, de 
profesorii Florin 
Carina şi Crăciun 
Iosif 
Cea mai haioasă declaraţie – 
Cătălinoiu Andrea 
Cea mai sinceră declaraţie – 
Barbonţa Williams 
Cea mai originală declaraţie – 
Nemeş George 
Cea mai elegantă declaraţie – 
Borz Tania 
Cea mai romantică declaraţie – 
Kiraly Ruth 

Dragă Antonio, 
     ,,Te iubesc enorm/ Te iubesc 
când dorm/ Te iubesc în vis/ Te 
iubesc în scris/ Te iubesc în plâns/ 
Te iubesc în râs/ Te iubesc în 
mers/ Te iubesc când cresc/ Te iu-
besc mereu/ Pe cuvântul meu…” 
     Poate nu ştiu să-ţi spun cât de 
mult ţin la tine, cum să ţi arăt sau 
doar mi-e frică de ceea ce ai spune, 
de cum ai reacţiona dacă 
te-aş lăsa să te uiţi în ini-
ma mea…poate te-ai spe-
ria şi ai pleca. Nu vreau 
să te pierd, ar dispărea o 
parte din viaţa, din inima 
mea. M-aş pierde pe mi-
ne; când  ai pleca m-ai lua 
cu tine şi ai lăsa în urmă 
un deşert pustiu, aflat sub 
stăpânirea soarelui ce-l nimiceşte 
în fiecare zi cu ale sale săgeţi în-
flăcărate. Dar voi risca şi-ţi voi 
arăta ce se ascunde în ea ca să 
simţi cât de mult eşti iubit, cât de 

      
,,Cred că altora nu le place să 
poarte uniformă deoarece nu 
îşi pot etala hainele pe care le 
consideră nişte lucruri 
incredibile ce trebuie arătate. 
Poate nu le place uniforma 
pentru că marea majoritate o 
poartă, deci nu este cool şi 
poate consideră că o cămaşă 
este un lucru demodat.” 
Andrea Hauk 
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          Cea mai romantică declara ţ ie  
                     Kiraly Ruth 
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Bogdán Bernadett, Kocsis Edina, 
Mangel Krisztina (VII. C osztály), 
Bálint Evelyn és Bogdán Denisza (VIII. 
C osztály).  

Életem során ez volt az első 
v e t é l k e d ő ,  a m e l ye t  n e m c s a k 
megálmodtam és elterveztem, hanem 
néhány kollegám (Fazakas Melinda, 
Oláh József, Tóth Barna) és volt 
diákjaim segítségével megvalósítottam. 
Minden akadálypróbának megvolt a 
saját stílusa és varázsa, amelyet tovább 
f én yez t ek  a  k i f e l ye z et t en  j ó 
telsesítményt nyújtó figyelemfelkeltő 
diákok. (pl. Nikolasz dekázása, Zsolti 
activity magánszáma és a vetélkedő 
csúcspontját ékesítő táncverseny) 
Örülök, hogy diákjaim legnagyobb 
része pozitívan viszonyúlt és élvezte a 
vetélkedőt. Ezt bizonyítja az a sok 
mosolygó arc amelyet Oláh tanárúr 
videokam erájá val  szerencsémre 
megörökített. Köszönet érte! Ha 
valaminek sikere van azt folyatni kell és 
mivel az Aranycsapat vetélkedő 
közepesen erősre sikerült, ezért a 
jövőben mindenképp szeretnék még 
néhány ehhez hasonló vagy más stílusú 
vetélkedőt rendezni Berettyószéplakon. 
     „Sajnos utolsók lettünk, de nem 
vagyok elkeseredve mivel a részvétel a 
fontos. Nem bántam meg, hogy 
jelentkeztem.”(Szabó Dóra VII.C) 
              „Ha Nikolász  dekázását 
igazságosabban értékelte volna a zsűri 
akkor mi, Tigrisek lettünk volna az 
Aranycsapat!”(Tót Sűrü Erik VI.C) 
              „Remélem a második félévben 
is lesz ilyen jellegű vetélkedő, hiszen 
mindenki élvezte.” (Debrenti Nikolett 
V.C) 
              „Sz á m om ra  a  csa pa t ok 
bemutatkozása volt meglepetés. Ismerve 
őket ebből a szempontból sokkal többet 
vártam tőlük.” (Orbán Dániel X. 
osztály) 

„A csapatok bemutatkozása 
csak azért volt kevesbé dinamikus, mint 
az azt bemutató diákok, mert még nem 
vettek részt ehhez hasonló vetélkedőn, 
de a következő már biztosan jobb 
l e s z  . ”  ( F a z a k a s  M e l i n d a 
magyartanárnő)  

(Cea mai romantică declaraţie de 
dragoste, continuare din p.2) 
        Şi aş vrea să te pot privi 
atunci, să zâmbesc şi să-ţi spun 
că da, împreună vom stăpâni lu-
mea. Poate nu pentru un secol, 
nici măcar pentru un minut, dar 
atât cât o vom avea va fi a noas-
tră şi ne vom învăţa reciproc ce-i 
iubirea. Nu contează timpul pe 
care îl vom petrece împreună, iu-
birea nu constă în cantitate ci în 
conţinutul ei şi chiar de va fi să te 
îndrăgesc numai un minut, o voi 
face aşa cum nimeni nu va mai fi 
în stare, pentru că-ţi voi dărui  
ce-i mai frumos din inima mea. 
     Şi chiar de nu 
vom rămâne îm-
preună, nu voi 
regreta că doar 
pentru un minut 
ţi-am arătat ce 
înseamnă dra-
gostea, nu voi 
regreta că am 
zâmbit, că am 
iubit alături de tine, că pentru un 
minut am cucerit lumea. 
   Te iubesc. Cu drag, Ruth 

2010 január 28 – án kerűlt 
megrendezésre az Aranycsapat nevet 
viselő vetélkedő a Berettyószéplaki Ipari 
Szaklíceum dísztermében. A vetélkedő 
ötlete Pintyuca Róbert biológiatanártól 
származik, amelyet az iskola magyar 
tagozata számára rendezett.  

Négy kilenc tanulóból álló 
csapat versengett egymással: No name, 
H1N1, Párducok és Tigrisek. Minden 
csapatban két ötödikes, két hatodikos, 
három hetedikes és két nyolcadikos 
osztályos tanuló vehetett részt. A fent 
említett csapatok nyolc akadálypróbában 
vettek részt: bemutatkozás, szabad 
választásos kérdések, zenefelismerés, 
kapáskérdések, dekázás, tipp-hopp 
kérdések, activity és táncveseny. Ezek az 
akadálypróbák a diákok általános értelmi 
képességeit illetve az iskolában 
elsajátított ismereteiket mérték fel. 

A csapatok teljesítményét egy 
négytagú zsűri értékelte: Bíró Gabriella 
matematikatanárnő, Fezakas Melinda 
magyartanárnő illetve két X – ik  
osztályos diák Baranyi Evódia és Király 
Beáta. A vetélkedő lebonyolításában 
szerepet kapott Orbán Dániel mint 
műsorvezető, Borzási Adolf mint 
lemezlovas illetve Balla Mónika, aki a 
pontszámok összeszámlálásában nyújtott 
segítséget. 

Jó hangulatú izgalmas és szoros 
végeredményt produkáltak a csapatok, 

amelyek közül 
a No name 
c s a p a t 
hódította el az 
első helyet a 
Tigrisek orra 
elől. A No 
name csapat 
t a g j a i : 
D e b r e n t i 
N i k o l e t t , 
S o m o g y i 
Alexandra (V.
C osztály), 
Bálint Beatrix, 
Gál Sándor 
( V I . C 
o s z t á l y ) , 

 

Aranycsapat 
Prof. Pintyuca Róbert 
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Curiozităţ i  în cifre 

de momentele artistice ale profe-
soarei de muzică Şugar Emilia, 
care ne-a cântat şi ne-a încântat 
cu câteva melodii populare din 
propriul repertoriu, şi nu numai. 
       După ce juriul a deliberat, 
domnul director Octavian Tripon 
a fost invitat pentru a înmâna 
premiile câştigătorilor. Înainte de 
încoronarea celor care au câştigat 
titlul de Miss şi Mister Liceu 
2010, juriul a decis să dea şi un 
premiu de popularitate domni-
şoarei profesoare Biro Gabriela şi 
domnului profesor Robert 
Pintyuca , ce au avut amabilitatea 
şi îndrăzneala de a lua parte la 
acest concurs.Miss şi Mister li-
ceu au fost elevii Hiristea Iamina 
şi Rognean Adrian, urmaţi de 
Erdely Andrea şi Mihalcsak Bog-
dan, respectiv de Lazăr Alina şi 
Butcovan Răzvan. 
       Aşadar, participanţii au do-
vedit că simt şi trăiesc sentimen-
tul minunat al iubirii, iar concur-
sul le-a oferit ocazia de a combi-
na acest frumos sentiment cu cel 
al „teatrului”. 

      Ca să îşi arate bucuria şi en-
tuziasmul faţă de sărbătoarea iu-
birii, liceenii de la şcoala noastră, 
sub îndrumarea dascălilor Iosif 
Crăciun, Carina Florin, Ioana Ne-
meş şi Brînduşa Chira au organi-
zat în 2 martie, prima ediţie a Ba-
lului Miss-Mister Liceu 2010. 
        Cele 10 perechi  participante 
au făcut spectacol, spre deliciul 

publicului din sală. Din concurs nu 
au lipsit momentele artistice, pre-
cum: declaraţie de dragoste, 
karaoke, dansul dar şi probele de 
eleganţă şi naturaleţe. Pentru că 
orice muncă trebuie răsplătită 
cumva, un juriu format din şapte 
persoane a trebuit să cântărească şi 
să aprecieze prestaţiile concurenţi-
lor.   Spectacolul a fost completat  

Ştiaţi că… 
Oraşele ocupă doar 2% din suprafaţa pământului, dar 
75% din resurse? 
Dacă cantitatea de apă din corpul omenesc este redusă 
cu 1% îţi va fi sete, iar dacă este redusă cu 10% vei mu-
ri? 
Peste 10.000 de păsări mor anual din cauza coliziunilor 
cu ferestrele ? 
Creierul unui adult cântăreşte în medie 1,375 de grame? 

Peste 7.000 de copii cu taţii de la 55 de ani în sus sunt 
născuţi în SUA în fiecare an? 
Elisabeta I a Rusiei a avut peste 15.000 de rochii ? 
Un lift merge cu aproximativ 25 kilometri pe oră ? 

În medie o persoană are 
peste 1.460 de vise pe 
an ? 
Un melc poate dormi 3 
ani ? 

Primăvară şi  iubire la GRI Suplacu de Barcău  
Prof. Mihaela Costea 
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seşti telefonul mobil dacă te afli 
într-o biserică sau într-un muzeu. 
Ai putea scrie şi primi, cel mult, 
SMS-uri într-o bibliotecă sau 
orice alt spaţiu public în care este 
recomandată liniştea. Spre exem-
plu, eşti într-o sală de cinema, 
filmul rulează şi câteva rânduri 
mai încolo, o voce în întuneric 
povesteşte la telefon un banc. Ca 
atare, când eşti la film, într-o sală 
publică, este recomandabil să nu 
dai ori să primeşti apeluri telefo-
nice, ci să îţi setezi telefonul pe 
modul silenţios. Dacă trebuie să 
apelezi pe cineva sau să răspunzi 
la telefon, cea mai bună soluţie ar 
fi să părăseşti sala. La teatru sau 
în timpul concertului nu este po-
liticos să distragem atenţia celor-
lalţi spectatori, vorbind la telefo-
nul mobil, iar faţă de interpreţi 
este o manifestare de lipsă de res-
pect.  
     În timpul orelor sau cursurilor 
ar trebui, de asemenea, să acti-
vezi modul silenţios al telefonu-
lui pentru a nu deranja. 
    Dar la restaurant? Dacă e cazul 
să vorbeşti 
liber la tele-
fonul mobil 
în acest loc 
poţi decide 
singur, în 
funcţie de cir-
cumstanţe. 
Oriunde ai fi, 
nu vei greşi 
dacă îţi setezi 
telefonul pe modul silenţios.  
(contiunare în pagina 6) 

     Intitulat G-étiquette, ghidul 
bunelor maniere în utilizarea tele-
fonului mobil ne învaţă care sunt 
metodele de utilizare corectă a tele-
foanelor mobile atunci când 
ne aflăm în societate. Acest 
ghid a fost lansat de către 
Germanos Telecom România 
şi a luat naştere de la obser-
varea modului în care e utili-
zat azi telefonul mobil. S-a 
constatat că tot mai mulţi 
oameni sunt deranjaţi de uti-
lizarea incorectă a acestuia. 
      "G-étiquette" este primul ghid 
de bune maniere în utilizarea tele-
fonului mobil în diferite situaţii din 
viaţa publică şi privată.Iată câteva 
din sfaturile cuprinse în broşura 
amintită, cu precizarea că textul a 
fost adaptat pentru nivelul şi pentru 
nevoile cititorilor noştri şcolari. 
  
1.Cât de puternic  
poate fi sonorul ? 
     Poţi să vorbeşti suficient de 
tare, astfel încât să te înţelegi cu 
persoana cu care vorbeşti, dar să 
nu ajungi să ţipi. De accea cel 
mai bine ar fi să încerci să nu 
vorbeşti mai tare de nivelul zgo-
motului ambiental. Acelaşi lucru 
se recomandă şi pentru volumul 
soneriei telefonului mobil. 
2.La ce distanţă de ceilalţi  
putem vorbi şi ce să nu 
 spunem la telefon ? 
     E important să respecţi şi dis-
tanţa la care te afli de ceilalţi, 
atunci când vorbeşti la telefonul 
tău mobil, precum şi să te gân-
deşti un pic la ce poţi spune, 
atunci când nu eşti singur. Este 
puţin probabil să te simţi bine 

dacă cei din jurul tău ajung să fie 
la curent cu problemele tale perso-
nale, pe care le rezolvi cu glas tare. 
Cel mai bine ar fi să părăseşti în-

căperea sau să te 
îndepărtezi de 
grup, pentru a te 
feri de comentarii 
sau de complicaţii 
ulterioare.  
3.Când e bine să  
apelăm la telefon? 

     Se recomandă să respecţi pro-
gramul de lucru stabilit al persoa-
nei pe care doreşti să o apelezi. 
Convorbirile personale ar fi trebui 
să fie conforme cu regimul de lu-
cru şi odihnă al cunoscuţilor şi al 
prietenilor. Pentru o conversaţie 
plăcută pentru tine şi pentru inter-
locutorul tău, trebuie să foloseşti 
un ton calm. Astfel nu vei atrage 
atenţia inutilă asupra persoanei 
tale. 
4.Vorbim la telefon în maşină ? 
     Utilizarea celularului fără dis-
pozitiv hands free în timpul condu-
cerii unui autovehicul este inter-
zisă prin Codul Rutier. S-a de-
monstrat ştiinţific faptul că telefo-
nul mobil distrage atenţia şoferu-
lui, ceea ce sporeşte astfel riscul ca 
acesta să producă un accident de 
circulaţie. De aceea trebuie să uti-
lizezi în mod obligatoriu un dispo-
zitiv hands-free. Şi Car Kit-urile 
Bluetooth reprezintă o opţiune 
bună.  
5.Care sunt locurile unde 
 nu ar trebui să vorbim 
 la telefonul mobil?  
     Este preferabil să eviţi să folo-

Ghidul bunelor maniere în util izarea telefonului mobil 
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Per le 
din  
lu 
cră  
r i  
le  
ele 
vi 
lor 

(G-tiquette sau utilizarea telefonului 
mobil—continuare din pagina 5) 
Dar nu-l lăsa pe masă pentru a 
urmări dacă te sună cineva... ori-
cât de modern ar fi modelul tele-
fonului. Dacă totuşi decizi că tre-
buie să vorbeşti, străduieşte-te să 
te rezumi la o conversaţie scurtă. 
Cu siguranţă vei face o impresie 
bună, dacă îţi ceri scuze înainte 
de a ridica telefonul. Şi, evident, 
nu îţi „parca” telefonul cât mai 
ostentativ pe masă, chiar dacă ştii 
că va atrage privirile celor din 
jur.  
     În tramvai si autobuz îţi su-
gerăm, de asemenea, să fii mai 
atent cu conversaţiile telefonice. 
Dacă se poate, amână-le pentru 
că rişti ca unii dintre ceilalţi pa-
sageri să înceapă să comenteze 
conversaţia ta.  
    În concluzie, telefonul mobil 
este proiectat pentru a facilita co-
municarea şi a oferi acces la in-
formaţii. Dacă te întrebi când şi 
unde este permis să-l utilizezi, în 
primul rând caută în jur  semnele 
speciale (de exemplu, acestea 
există în biblioteci sau muzee).  

tr-un fel şi celălalt în alt 
fel.      
     *La a-2-a parte a 
subiectului de la limba 
română, cerinţa este 
compunerea unei scri-
sori către o persoană 

imaginară pe nume Paula.Un elev 
răspunde în scris:"Eu nu mai scriu 
scrisori pt k am internet... şi pe Pau-
la nici nu o cunosc!" 

     *Mihai Eminescu 
şi-a intitulat poezia 
"Din valurile vre-
mii..." vrând să su-
gereze vremea şi 
apoi nu a mai conti-
nuat titlul, din nu 
ştiu din ce motiv s-a 
răzgândit şi a înce-
put strofa I. 
     *Basmul este o 
poveste mai lungă, 
poate fi chiar cât o 
carte groasă, şi are 
atâtea personaje că 

nu le mai ţii numărul, dar tre-
buie să fii atent la fabulă că te 
întâlneşti cu ea şi în final. 
     *Basmul studiat de noi este 
Harap Alb şi este un basm cult 
pentru că este scris de un om 
cult, Eminescu. Atunci când cel 
care scrie basmul este incult şi bas-
mul este incult, adică opus basmului 
cult, dar amândouă basmele sunt fru-
moase, numai că unul este scris în- 

Zilele francofoniei   
ş i ale primăveri i europene 

     Ziua francofoniei şi ziua primăverii europene au dat prilejul elevilor din 
clasele a V-a A şi a VII-a A să-şi dea măsura talentului lor la cunoaşterea lim-
bilor franceză şi engleză. În data de 19 martie, cele două evenimente au fost 
marcate printr-o activitatea organizată de către Catedra de limbi moderne, re-
spectiv de către doamnele profesoare Szabo Florina, Crăciun Delia şi Razi 
Laura, în sala festivă a Centrului de Documentare şi Informare. 
     În prima parte, elevii au vizionat două prezentări în Power-Point ale unor 
ţări vorbitoare de limba franceză şi engleză, adică Belgia şi Noua Zeelandă. A 
doua parte a fost dedicată artei; într-o atmosferă de voie bună, cele două 
clase au prezentat pe rând scurte programe de cântece şi poezii. 
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     Scrisoare că tre Domnul Goe, personajul  
  din schi ţa cu acelaş i nume, de I.L.Caragiale  
                                          Naghi Flavia, VI-B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 că doar nu-s o mamă fraieră…” 
     Şi prin asta, dovedeşte ma-
dam ,,Răsfaţă pe copil” cât de lip-
sită de educaţie este şi ea.  
     Ce să zic, bravo vouă! Nu eu 
voi fi pus în mormânt la 40 de ani, 
când medicul legist va spune: ,,A 
murit de intoxicaţie, pentru că fu-
ma de mic, săracu’…i s-au făcut 
toate poftele încă de când era co-
pil…” 
                       
                        Te salută Alexis 

     Dragă Ionele, 
     Comportamentul tău este de 
nedescris. Iţi scriu această scri-
soare nu numai pentru un mic 
sfat, nici pentru comportamentul 
tău, ci pentru…Nici nu ştiu cum 
să îţi zic asta…Aaa! Da! Acum 
ştiu cum să încep.  Fumatu’, fra-
te! Ce-i aici? Parcă nu ai şti şi 
singur că copiii de vârsta ta nu 
au voie să fumeze. Aşa este, piti-
cule! Nu ştiu de ce îţi spun asta, 
dar nici eu nu sunt mai mare de-
cât tine…numai cu vreo trei ani. 
Ceea ce înseamnă că tu ai opt, 
iar eu unsprezece. Cu acest fu-
mat de maioraş al tău te dai tu 
mare? Belea, frate… Poţi să fii 
tu bogătaş, da’ n-o să fii nicioda-
tă educat.  
     Mămicuţa ta… să-i mai zic eu 
mămicuţă? Ce mămicuţă poate fi 
aceea care te lasă să fumezi? Am 

cuvântul perfect, de fapt cuvintele 
perfecte pentru voi: sunteţi…stai, 
că nu mai pot…nu mai pot, frate, 
de râs…ha, ha, ha…needucaţi, ne-
ruşinaţi şi răsfăţaţi de primă clasă. 
Scuze dacă te-am jignit, dar acesta 
este adevărul, doar purul adevăr… 
     Poate că dacă-ţi trimit scrisoa-
rea, voi primi o replică de genul:  
,,Da ce-s eu să ascult balivernele 
tale, măi flăcău, că sunt bogătaş…
ce vrei, îmi place să fumez….ia 
mai taci, că nu-s copil…deja am 
opt ani! Nu te juca cu mine, băiet 
de clasă inferioară! Ţi-arăt eu, ne-
ruşinatule!” 
     Deşi poate voi primi acest gen 
de răspuns, risc. Să spui ce vrei, 
dar eu tot te numesc needucat. Pe 
lângă replica ta, poate că mai pri-
mesc şi ceva de la mamiţa ta, de 
genul: ,,Lasă-mi copilaşu’...că-i 
cel mai drăguţ...şi ce răsfăţ pe el,  

     Dragă Goe, 
     Să-mi iei scrisoarea asta ca 
fiind prietenoasă. Ţi-aş da în ea 
câteva sfaturi prin care să-ţi 
schimbi atitudinea faţă de cei din 
jur. Să laşi obrăzniciile şi prea 
multul tupeu deoparte. Să te 
comporţi respectuos, ai putea fi 
chiar şi manierat, că doar aparţii 
unei societăţi cu pretenţii. Şi  
chiar trăsnăilor tale de copil 

prea răsfăţat ar trebui să le dai al-
tă înfăţişare, de glume fără urme 
de tragedie în ele, să trezească 
simpatie celor cu care te întâlneşti. 
Ar fi mai simplu şi nu ai pune în 
pericol prestigiul familiei. Polite-
ţea şi respectul sunt uşor de învă-
ţat şi-ţi aduc o stare de bine dacă 
înveţi să le foloseşti. 
     Te rog să-mi urmezi sfatul! 
                             Cu drag, Flavia 

Scrisoare că t re Ionel, răsfăţatul, needuca tul  
din schi ţa Vizită,  de I .L. Caragiale 
                    Razi Alexis, V-A 

Sfaturi  

pentru  

personaje  

literare 
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Rugăciunea ş i  răspunsul 

     ….Dându-şi seama pe ce lume 
este, păpuşa a ieşit din vitrină şi, 
văzând clădirile ce o înconjoară, 
a rămas uimită. Vrând să traver-
seze, a rămas în mijlocul străzii 
şi era să fie călcată de o maşină. 
Păpuşa nu ştia prea multe despre 
această lume. Trebuia să înveţe. 
A auzit de la nişte copii care îl 
admirau în vitrină cum o asemă-
nau cu Pinocchio, păpuşa vie din 
lemn. 
-Aşa voi face…voi merge la acel 
Pinocchio să învăţ de la el. 
     Pe drum s-a izbit de o grăma-
dă de primejdii: furtuni, animale 
feroce, copii răi şi multe altele. 
Odată era să fie luat pe sus de 
vânt. Ajungând în partea de sud a 
New-York-ului, unde era 
Pinocchio, a bătut la uşă. A des-
chis un bătrân, care era tatăl lui 
Pinocchio. 
-Bună ziua. 
-Bună, dar cine eşti? 
-Sunt păpuşa vie din ceară. 
-Şi cum ai ajuns aici? 
-O, e o poveste lungă. Am venit 
să-l caut pe Pinocchio. E aici? 
-Da. Pinocchio! 

-Da, tată! 
-Ai un vizitator. 
-A, bună. Sunt Pinocchio. Tu cine 
eşti? 
-Sunt păpuşa din ceară. 
-Şi eşti englezoaică? 
-Nu. 
-Păi cum? 
-Uită-te pe spatele meu. Scrie  
,,Made in China”. 
-A, da. 
-Poţi să mă înveţi mai multe de-
spre această lume? 
-Sigur. 
     Au trecut 12 ani, iar păpuşa din 
ceară a învăţat foarte multe lucruri: 
să folosească tacâmurile, să se îm-
brace, a învăţat de fapt codul bune-
lor maniere. 
-Acum ştii tot ce ştiu eu, i-a spus 
Pinocchio. 
-Mulţumesc. 
-şi acum ce vei face. 
-Nu ştiu, dar înapoi în vitrină nu 
mă mai întorc. 
-Poţi să rămâi aici dacă vrei. 
-O, mersi mult. 
     Până la urmă, păpuşa din ceară 
şi Pinocchio au rămas cei mai buni 
amici. 

Un om se ruga lui Dumnezeu. 
El a spus: "Doamne !?"  
Dumnezeu a răspuns: "Da."  
"Pot să-ţi pun o întrebare ?"  
"Sigur."  
"Doamne, ce este un milion 
de ani pentru tine ?"  
"Un milion de ani pentru 

mine este ca o secundă."  
"Hmm…","Doamne, ce este un 
milion de dolari pentru tine ?"  
"Un milion de dolari este ca un 
penny."  
"Doamne, poţi să-mi dai un 
penny ?"  
"Bineînteles ..doar o secundă." 

Aventura păpuş i i  de ceară  
Nemeş  George, VII-A 

   Afiş pentru o scenetă după povestea 
Pinocchio, realizat de Hiriş Miruna şi 
Manciu Vivien, din clasa a VII-a A, 

în cadul orei de limbă franceză 

Gânduri pentru mama 
de la clasa a II-a A 
 
Să trăieşti măicuţă bună, 
Îţi doresc eu mult, 
Iar laleaua să îţi spună 
Să mă ierţi măicuţă bună 
Că nu ştiu mai mult… 
                       Meran Renata 

 
 
 
 
 
 
 
 

Din pământ răsar curate 
Toate cele semănate, 
Hai în câmp unde sunt toate, 
Hai să învăţăm pe-afară 
De la buna primăvară 
Hărnicia, bunăoară! 
                        Moisa Denisa 
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Copacul cel mai bă trân 
din lume 

Lumea e plină de ură, 
Răzbunare şi violenţă pură. 
Să distrugă toţi doresc 
Dar o clipă nu se-opresc 
Să privească cu blândeţe 
Mama natură. 
 
Copacii ard în făcări 
Pe pământul distrus. 
Animale fără vlagă 
Privesc cu-ndurerare 
Spre ultimul apus. 

 
Copiii slă-
biţi, 
De hrană 
lipsiţi, 
De apă şi 
căldură, 
Privesc 
plângând 
Mama na-
tură. 

 
Planeta ţipă: ,,Ajutor!” 
Tu unde eşti? 
Asculţi glasul îndurerat 
Al naturii şi al copiilor? 
Te gândeşti şi tu o clipă 
Să ajuţi? 
 
La sfârşitul lor cel crud 
Şi-n curând chiar şi al tău, 
Totul va fi distrus, 
Nu va fi nici soare, nici vânt 
Şi nici măcar 
Suflare pe pământ. 

Desen pe tema salvarii planetei,  

realizat în cadrul orei de limbă franceză de Busuioc Renata, clasa a VII-a A 

Găseşte deosebirile 

     Cel mai bătrân copac din lume este 
un molid de aproape 10.000 de ani, 
descoperit în munţii Fulu, din Suedia, de 
către cercetătorii de la Universitatea 
Umea.  

     Materialul genetic al molidului 
datează de 9.950 de ani, potrivit specia-
liştilor, ceea ce ar însemna că rădăcinile 
copacului s-ar fi prins în anul 7.542 îna-
inte de Hristos.  

     Cercetătorii credeau până acum că 
arborele cel mai bătrân din lume ar fi un 
pin de circa 5.000 de ani, descoperit în 
America de Nord. 

Salvează,  
nu distruge! 
Feric Bianca,  

cl .VI , Borumlaca 

Doar după ce ultimul copac a fost doborât 
Doar după ce ultimul râu a fost otrăvit 
Doar după ce ultimul peşte a fost prins 
Doar atunci veţi realiza că banii nu pot fi mâncaţi. 
(Profeţia indienilor Cree) 
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Ghici tori 
traduse din limba engleză de Vasoc Vlad, V-A 

zenta, potrivit 
tradiţiei, mo-
mentul răstur- 
nării pietrei de 
pe mormântul 
lui Iisus. Câşti-
gătorul acestui 
joc este cel 
care reuşeşte să 
îşi rostogo-
lească oul pe 
distanţa cea 
mai mare, fără 
a-l sparge. În 
SUA, sute de 
copii vin cu 
coşurile pline 

cu ouă vopsite şi le rostogolesc în 
curtea Casei Albe. 

     Ouăle roşii sunt simbolul 
sărbătorii de Paşti, regăsindu-se 
pe masa mai multor popoare, în 
jocuri sau ritualuri păstrate de 
sute de ani. Potrivit legendelor 
creştine, Sfânta Maria a venit să 
îşi vadă fiul răstignit, aducând un 
coş cu ouă, care s-au înroşit de la 
sângele Mântuitorului.  
     Ouăle se vopsesc şi în alte 
culori, simbolizând renaşterea 
pământului, natura şi soarele. 
Sârbii inscripţioneză pe ouă 
"Hristos a înviat!". Ucrainenii se 
duc la cimitir cu ouă roşii, pe 
care le rostogolesc pe morminte 
şi le îngroapă apoi în pământ. 
Ruşii sparg ouăle folosind cuie, 
gest care simbolizează răstignirea 

lui Iisus Hristos.  
     În Anglia, în 
“Sâmbăta Ouălor”, 
copiii merg din 
casă în casă. La 
uşile care nu se 
deschid sunt lăsate 
vase de lut sparte. 
“Vânătoarea 
ouălor” este jocul 
preferat al celor 
mici. Ei trebuie să 
găsească ouăle 
asunse de iepuraş 
în timpul nopţii. 
Cel care adună cât 
mai multe primeşte 
cadouri şi dulciuri.  
     “Rostogolirea ouălor” ar repre-

”Jucăuşele” ouă vopsite  

Glume cu Bulă 
 
-Copii, centaurii erau fiinţe legen-
dare, jumătate om, jumătate cal. 
-Dar atunci ei unde dormeau, în pat 
sau în grajd? - întreabă Bulă. 
 
Profesoara: 
-Bulă, n-ai promis tu  
că o sa fii cuminte? 
-Da, doamnă... 
-Şi nu ţi-am promis eu că te voi 
pedepsi dacă nu vei fi cuminte? 
-Da, doamnă, însă cum eu nu mi-am 
ţinut promisiunea, nici dumneavoas-
tră nu sunteţi obligată să vi-o ţineţi... 
 
Bulă vine la sfârşitul anului şcolar 
acasă şi îl intreabă pe tatăl său: 
-Tată, când ai terminat tu şcoala? 
-Acum 30 de ani. De ce? 
-Am fost aproape sigur. Păi, când 
mi-au calculat media, mi-au spus că 
de 30 de ani nu au mai avut aşa un 
caz în şcoală… 

1.Dă-mi pielea jos: nu voi plân-
ge, dar tu sigur vei plânge. Ce 
sunt? 
2.Ce devine mai umed după cum 
se usucă? 
3.Care este cel mai întâlnit răs-
puns la întrebările profesorilor? 
4.Dacă vrei să te îmbogăţeşti, de 
ce ar trebui să-ţi ţii gura închisă? 
5.Ce est al tău, dar prietenii tăi îl 
folosesc mai mult decât îl folo-
seşti tu? 
6.Ce merge în sus, dar niciodată 
în jos? 
7.Ce serveşti şi nu poţi mânca? 
8.Care este diferenţa între igno-
ranţă şi apatie? 
9.În ce este uşor să intri, dar greu 

să ieşi? 
10.Când este ghinion să  
întâlneşti o pisică neagră? 
 
Răspunsuri 
1.O ceapă. 
2.Un prosop. 
3.,,Nu ştiu”. 
4.Pentru că tăcerea e de aur. 
5.Numele tău. 
6.Vârsta ta. 
7.O minge de tenis. 
8.,,Nu ştiu” şi ,,Nu-mi pasă”. 
9.Necazul. 
10.Când eşti un  
şoarece. 
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1.Eşti vioi, mobil? 
2.Ai o mare capacitate de adap-
tare la orice împrejurare? 
3.Buna dispoziţie te însoţeşte 
mereu? 
4.Stabileşti cu uşurinţă contacte 
cu alte persoane? 
5.Ai observat că 
nu eşti înclinat 
spre sentimente 
puternice şi sta-
bile? 
6.Eşti exuberant, 
activ, vesel? 
7.Eşti vorbăreţ, guraliv? 
8.Te angajezi uşor într-o activi-
tate anumită? 
9.Dovedeşti lipsă de concentrare 
şi de aprofundare? 

 
TEMPERAMENTUL  
MELANCOLIC 
1.Te caracterizezi prin-

tr-un tonus slab al conduitei? 
2.Eşti capabil de acţiuni analitice 
de mare fineţe? 
3.Îţi manifeşti intens reacţiile 
afective? 
4.Eşti în general nesociabil, încli-
nat spre interioritate? 
5.Sârguinţa şi conştin-
ciozitatea te caracteri-
zează? 
6.Poţi opune rezistenţă 
stărilor de încordare şi 
suprasolicitare? 
7.Eşti pesimist, neîn-
crezător în propria persoană şi în 
alţii? 
8.Ai simţul datoriei şi al respon-
sabilităţii? 
9.Eşti capabil de sentimente du-
rabile şi profunde? 

      Temperamentul se referă la 
modul în care o persoană se ma-
nifestă. Medicul grec Hipocrat a 
numit 4 tipuri de temperamente, 
clasificare păstrată până în pre-
zent. Cele 4 tipuri sunt: coleric, 
sanguinic, flegmatic şi melanco-
lic. Nici un individ nu prezintă un 
temperament în stare pură, la fie-
care predomină trăsăturile de la 
un anumit tip temperamental, 
amestecate cu   elemente de la 
celelalte 3 tipuri. 
     Răspunde la următoare între-
bări şi acolo unde vei avea cele 
mai multe răspunsuri afirmative, 
vei găsi descrierea temperamen-
tului tău. 
- coleric: tip puternic neechili-
brat, excitabil, impulsiv, agitat, 
tumultuos, încăpăţânat, ne-
răbdător, hotărât, inovator, sin-
cer, înclinat spre stări de alarmă 
şi exagerare. 
- sanguinic: puternic echilibrat, 
mobil, rapid, vioi, vesel, opti-
mist, nestatornic, pasionat, comu-
nicativ, adaptabil, maleabil, re-
zistent. 
- flegmatic: profil temperamen-
tal puternic, echilibrat, inert, 
calm, prudent, lent, reţinut, greoi, 
meticulos, înclinat spre rutină şi 
refuz al schimbărilor. 
- melancolic: timid, neîncrezător 
în el şi în oameni, sensibil, fricos, 
docil, retras în sine, având nume-
roase reverii, greu adaptabil la 
situaţii noi, minuţios.   
     Temperamentul care predo-
mină la tine va fi acela unde ai 
adunat cele mai multe răspunsuri 
afirmative. 

TEMPERAMENTUL  
COLERIC 
1.Eşti neliniştit, impetuos, 

uneori impulsiv? 
2.Îţi ieşi repede din fire, fiind încli-
nat spre explozii de afecţiune? 
3.Ai sentimente puternice şi dura-
bile, dar eşti inegal în manifestări? 
4.Îţi risipeşti neeconomicos ener-
gia? 
5.Periodic eşti cuprins de stări de 
oboseală şi indispoziţie? 
6.Îţi revii repede, devenind apoi 
hiperactiv? 
7.Eşti pasionat, în- 
căpăţânat? 
8.îţi place să în-
frunţi greutăţi, să 
opui rezistenţă? 
9.Ai tendinţa să-i 
domini pe alţii? 
 

TEMPERAMENTUL 
FLEGMATIC 
1.Ai un calm aproape im-

perturbabil? (de neclintit) 
2.Eşti răbdător, perseverent? 
3.Te concentrezi puternic în activi-
tatea ta? 
4.Eşti înclinat spre sentimente şi 
obişnuinţe foarte stabile? 
5.Reacţiile emoţionale vii şi rapide 
au fost înlocuite la tine cu indife-
renţa şi cu echilibrul? 
6.Poţi fi un prieten de încredere? 
7.Ai înclinaţia de a fi calculat, 
uneori peste măsură? 
8.Eşti comod? 
9.Ai tendinţa de a fi mereu mulţu-
mit? 
 

TEMPERAMENTUL  
SANGUINIC 

Chestionar - Temperamentul  
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 Glume  

     Nu doar dulciurile sunt responsabile pentru dis-
trugerea danturii, ci şi floricelele, băuturile reci sau 
cele carbogazoase.  
     Băuturile acidulate sunt mai periculoase pen-
tru dinţi decât dulciurile. Consumate în cantităţi 
mari, ele pot distruge smalţul dinţilor. Inclusiv bău-
turile acidulate fără zahăr sunt periculoase. De ase-
menea, băuturile cu gheaţă, alcoolice sau non-
alcoolice sensibilizează dinţii, producând fisuri 
dentare. De aceea, se recomandă evitarea diferenţe-
lor de temperatură ; băuturile reci nu trebuie consu-
mate după supe sau alte mâncăruri calde. 

     Alte alimente care nu fac parte din 
categoria dulciurilor, dar care pot dăuna 
danturii, sunt seminţele, alunele, fisti-
cul sau popcornul. Fiind tari, ele duc la 
distrugerea smalţului. Cojile de la pop-
corn pot intra sub gingii şi nu mai pot fi 

înlăturate cu periuţa de dinţi, iar uneori nici cu aţa 
dentară. Covrigii şi biscuiţii se află şi ei pe lista 
alimentelor ,,periculoase”, întrucât se lipesc de din-
ţi, iar resturile pătrund în spaţiile interdentare ori 
sub gingii. 
     Ticuri periculoase 
     Nu doar alimentele fac rău dinţilor, ci şi obi-
ceiurile proaste, cum ar fi rosul unghiilor, scrâş-
nitul dinţilor, ţinutul scobitorilor între dinţi, ro-
sul creioanelor sau al braţelor de la ochelari. 
Sunt ticuri nervoase care duc la uzura dentară şi la 
producerea unor leziuni traumatice. 
     Printre obiceiurile dăunătoare danturii, se află şi 
piercingurile făcute în buză sau în limbă. Din 
cauza acestora, bacteriile care se adună pe metale, 
se pot înmulţi în gură şi duc, în unele cazuri,  la 
apariţia unor infecţii greu de tratat. 
     Pentru o igienă dentară cât mai 
bună, medicul vă sfătuieşte să vă 
periaţi dinţii după mese şi să folosi-
ţi aţa dentară, dacă aveţi lucrări sto-
matologice. Guma fără zahăr, duşul 
bucal şi periuţele interdentare pot fi 
şi ele folosite ca măsuri suplimentare de igienă. 

     Copilul: «Mamă, la şcoală mi-au spus că ne 
tragem din maimuţă. E adevărat?» 
Mama: «Nu ştiu, scumpule. Tatăl tău nu a vrut 
să-mi vorbească niciodată despre familia lui.» 
 
    Un vizitator într-un spital de nebuni îi întreba pe diverşi in-
divizi internaţi motivul pentru care se aflau acolo. În cele din 
urmă, îl întrebă pe unul dintre ei: 
-«Dumneavoastră, de ce sunteţi aici?» 
-«Foarte simplu», zise acesta, «pentru că nu mă lasă să ies.»     
 
     Un individ mergea spre casă cu soţia sa, pe la patru dimi-
neaţa, conducând beat. 

-«Mariane, ai grijă!» îi spune 
femeia speriată. 
-«Stai tu  liniştită, că am eu 
grijă!» 
-«Mariane, Mariane, vezi că 
urmează o curbă închisă!» 
-«Da’ ce, te aşteptai ca la pa-
tru dimineaţa să fie deschi-
să?» 

Alimente ş i  obiceiuri 
care strică  din ţ ii  

Iluzie optică—Cine privegheză la mormânt? 
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Evenimentele lui apri l  
Alexan Lorena, VI-B 

*Prima cereală cultivată pe 
pământ a fost orezul ? 
*Prima plantă textilă folosită de 
om a fost inul ? 
*Baobabul este 
arborele care 
trăieşte cel mai 
mult ? El ajun-
ge până la 5-
6.000 de ani şi se află în Africa. 
*Cel mai bătrân măslin se află la 
Atena? 

*Cel mai mare pe-
pene verde a fost re-
coltat într-o fermă 
americană ? El cân-
tăreşte 180 de kilograme. 
*Cei mai mari castraveţi s-au ob-
ţinut în Ungaria ? Ei măsurau 
1,70 metri lungime. 

*Cel mai mare cior-
chine de strugure a 
fost recoltat în Ame-
rica ? El avea lungi-

mea de 1 metru şi diametrul de 70 
de centimetri. 
*Un arbore de cefea poate produce 
maximum 1 kilogram 
de boabe ? 
*Cea mai parfumată 
floare este cactusul 
american ? Parfumul 
lui se simte de la 1 
kilometru. 
*Cea mai scumpă plantă din lume 
este ginsengul ? 

De tot râsu’... 
Mama e numai una 

 
     La şcoală profesoara îi pune 
pe elevi să facă, la tema de casă, 
o compunere cu titlul "Mama e 
numai una". 
     A doua zi Ionel este rugat sa-
si citeasca compunerea lui 
"Mama e numai una": 
-Odată veneam de la joacă şi la 
mine în cameră am găsit o minge 
mare, mi-a cumparat-o mama, 
mama e numai una! 
    Gigel e urmatorul care citeşte: 
-Mă plimbam cu mama prin oraş 
şi într-o vitrină am văzut o bici-
cletă frumoasă, a văzut mama că 
îmi place tare şi mi-a cumparat-o, 
mama e numai una. 
     -Bulă, acum este r\ndul tau, 
spune profesoara.Bulă începe: 
-Odată veneam flămând de la 
şcoală  şi intru în casă şi strig :
mamaaa, mi-e foame, la care ma-
ma îmi spune: vezi că în frigider 
sunt trei chiftele, 
deschid frigide-
rul:"mamaaa, e 
numai una"... 

     Clasa a VI-a B şi-a propus să 
organizeze nişte activităţi la ma-
teria Limba si Literatura Ro-
mână. Primul eveniment a fost 
legat de viaţa şi opera lui H. C. 
Andersen . Această activitate a 
fost propusă deoarece 2 aprilie, 
ziua de naştere a scriitorului, este 
celebrată drept Ziua Internaţio-
nală a Cărţilor pentru Copii. 
Concursul a fost foarte strâns, iar 
câştigatorii fiind bine pregătiţi au 
fost premiaţi cu diplôme. Locul 
întâi, aparţinând elevei Hauk An-
dreea a mai fost premiat cu o 
carte. Locul doi a revenit elevelor 
Ciordaş Simona şi Stoica Talida, 
care au fost la egalitate. Locul al 
treilea a fost ocupat de Naghi 
Flavia, iar menţiunea a fost acor-
data elevei Borz Tania. La activi-
tate au participat doar cele 5 
eleve,ceilalţi colegi fiind specta-
tori. În juriu s-au aflat Chira 
Cătălina, Alexan Lorena şi Blaga 
Madalina, ele fiind foarte stricte 

în notare la raspunsurile date de 
concurente.  
    Al doilea eveniment al clasei a 
VI-a B a fost Târgul de Carte al 
semestrului II.  Aici a participat 
toată clasa, toţi aducand cărţi de 
suflet care le-au trezit celorlalţi 
elevi sentimente de curiozitate nes-
pusă. Fiecare elev şi-a prezentat 
cartea şi a recomandat-o colegilor 
săi, iar apoi a urmat schimbul de 
cărţi. Cele mai dorite au fost:
Measel şi vrăjmintitul, adusa de 
Alexan Lorena şi Fenomene stra-
nii, adusă de Stoica Talida.  Acti-
vitatea s-a desfasurat într-un am-
bient placut, pe canapeaua din 
Centrul de Documentare şi Infor-
mare. Aici elevii  au uitat de cata-
logul apăsător şi au discutat ca în-
tre colegi,subiectul principal de 
discuţie fiind arta zicerii. La sfâr-
şit, după schimbul de cărţi, elevii 
au avut parte de îngheţată, savu-
rând-o încet şi împărţind păreri 
despre balet, desen, literatură etc. 

                                                                  

Curiozităţ i  din lumea plantelor -  Şt iaţi  că… 
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Por ţ ia de râs cu Bulă  

Sunt foarte multe lucruri de care am putea scăpa, da-
că nu ne-am teme că ni le iau alţii. 
Toate puterile din lume nu au atâta forţă cât o idee 
căreia i-a sosit timpul. 
Vei şti ce fel de om este fiecare, când vei vedea cum 
laudă şi cum e lăudat. 
Cine se gândeşte la prea multe lucruri nu ajunge nicio-
dată la o concluzie. 
Nu încerc să aflu răspunsurile, încerc să înţeleg între-
bările. 
Dacă n-am avea deloc defecte, nu am avea atâta plă-
cere să le observăm la alţii. 

Responsabil de revistă şi editare pe calculator: 
prof. Laura Razi 

Adresa: GRI Suplacu de Barcău,  

Piaţa Republicii, nr.1, Suplacu de Barcău 

Tel.0259 368.437 

liceulsuplacu.ro 

Dic ţionar de în ţelepciune 

Labirint—Cum ajunge şoricelul la brânză? 

     Ora de dictare în clasa a patra. Bulă îi şopteşte cole-
gului său: 
-Auzi, Ionele, scriem deja de un sfert de oră. Nu crezi 
că ar fi cazul să mai punem şi vreo virgulă? 
 
     Din nou ora de anatomie: 
-Bulă, cum se numesc ultimii dinţi care ne apar în gură? 
-Proteza, domnule profesor. 
 
     Profesoara îi intreabă pe copii ce mănâncă ei acasă. 
Bula: -Ceai. 
Profesoara îi spune că nu e bine, că o sa aibă inspecţie şi că 
dacă îl intreabă inspectorul ce mănâncă, să spună că serveşte 
friptură... 
A doua zi, inspecţie. 
-Ce mâncaţi voi acasă, copii? 
Bulă răspunde.  
-Friptură. 
-Toata ziua friptură? 
-Da! 
-Şi câtă friptură mănânci tu, Bulă, seara? 
-Cam doua căni! 

 
     Profesorul: Când e timpul cel mai potrivit pen-
tru culesul merelor? 
Bulă: Când e legat câinele. 
 

      Ora de fizică: 
-Bulă, de ce este renumit Edison? 
-Din cauza descoperirilor sale. 
-Bine, bine, dar ce descoperiri? 

-Păi, lui îi datorăm faptul că, dacă vrem să ne ri-
dicăm din faţa televizorului, nu trebuie să aprin-
dem o lumânare. 
 
   La ora de istorie, la 
lucrare se cere să se 
numească unsprezece 
mari personalităţi. La 
sfârşitul orei, profe-
soara întreabă: 
-Bulă, tu de ce nu ai predat încă lucrarea ? 
-Doamna profesoară, nu ştiu pe cine să pun pe post 
de mijlocaş central... 
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