
     Dragi băieţi, v-ar plăcea să 
fiţi în locul fetelor? Dar voi, 
fetelor, v-aţi fi dorit să vă fi 
născut băieţi? 
     Citiţi răspunsurile elevilor 
din clasa a VII-a B la aceste în-
trebări. 
Întrebare pentru băieţi: ţi-ar 
plăcea să fii o fată? 
-Nu aş vrea să fiu o fată pentru 
că ele sunt mult mai sensibile şi 
le plac chestii care băieţilor nu 
le plac. Ele nu pot face ceea ce 
fac băieţii. 
-Acum că sunt băiat zic că nu aş 
vrea să fiu fată, dar dacă aş fi 
fată ar fi invers. Deci nu vreau 
să fiu fată, poate doar pentru 
două zile,să văd cum e. În plus 
fetele sunt puse la anumite tre-
buri pe care băieţii nu le ştiu 
face. 
-Nu!!! Deoarece nu îmi place să 
spăl, să fac mâncare, să aspir, 
să şterg praful, etc. 
 

-Aş vrea să încerc, să văd cum e şi ce fac fetele du-
pă ore. 
-Nu, deoarece nu îmi plac agrafele şi toate prostiile 
alea. Şi mai ales, nu aş vrea să zic niciodată: Ce dră-
guţ e Justin Bieber! În fine, nu aş vrea să fiu fată, 
dar îmi place că au păr mai 
lung decât băieţii; acesta 
cred că este singurul motiv 
pentru care mi-ar plăcea să 
fiu fată, ah…şi faptul că bă-
ieţii s-ar da la mine. 
Întrebare pentru fete:  
ţi-ar plăcea să fii băiat? 
-Nu, n-aş vrea să fiu băiat. Nu-mi place să am păr 
scurt. Fetele sunt mai serioase. Noi nu ne batem ca 
băieţii. Aş încerca pentru o zi să văd cum este. Băie-
ţii sunt mult mai duri ca fetele. Nu-mi place să fiu 
dură. Nu vreau să fiu băiat şi pentru că ei trebuie să 
ceară fetele în căsătorie. 
                                                             (continuare în pagina 2) 

Băiat sau fată? 
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(continuare din pagina 1) 
-Nu mi-aş dori să fiu băiat pentru 
că băiatul are mai multe respon-
sabilităţi când va fi adult. Mă 
simt mai bine în pielea mea, îmi 
place să fiu curtată, nu să curtez. 
Dar aş încerca măcar câteva zile 
să văd cum e. Fetele sunt mai se-
rioase şi în unele poţi avea încre-
dere. 
-Nu, nu mi-aş dori. Poate doar 
câteva ore, să văd cum gândesc, 
cum comunică. Sexul meu femi-

nin este mult mai complex. Fetele 
nu se gândesc doar la fotbal, ci la 
mai multe. Au simţ matern, într-un 
cuvânt, sunt COMPLEXE. PS: da-
că băieţii s-ar pune în pielea noas-
tră cu siguranţă nu ar rezista nici 
măcar două ore. 
-Sincer, nu am nici o problemă cu 
genul masculin, dar mă simt foarte 
bine ca şi fată. Ca băiat, ar trebui 
probabil să îmi placă fotbalul, căci 
altfel ceilalţi colegi ar râde de mi-
ne. Ar trebui să fac lucrurile care 

ţin de un băiat, adică să ştiu să 
bat un cui, să repar o uşă, lucruri 
pe care şi o femeie le poate învă-
ţa, deşi nu ar avea aceeşi îndemâ-
nare ca şi ei. Băieţii sunt de obi-
cei mai avantajaţi decât femeile 
când vine vorba de un job, dar 
pentru o femeie sau cel puţin 
pentru mine va fi o mare încerca-
re, adică îmi va arăta cât de capa-
bilă sunt. De asemenea, posibili-
tatea de a avea un copil în tine, e 
un lucru special. 
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Românce celebre 

Frecvenţa GRI 

Lucrările 
ei se 
găsesc în 
colecţiile 
private ale 
unor per-

sonalităţi, dar şi în colecţii publice 
precum cea a Vaticanului sau a 
împăratului Japoniei, Akihito. 
     Ella Negruzzi (1876-1949) e 
cunoscută ca prima femeie avocat 
din România şi din sud-estul Eu-
ropei, care s-a manifestat în pe-
rioada dintre cele două războaie 
mondiale şi ca o figură importantă 
în mişcarea feministă din ţara 
noastră. 
     Marina Ştirbei (1912-2001) 
este prima şi singura româncă 
pilot militar. E totodată prima ro-
mâncă ce a survolat, în 1936, în 
condiţii de ceaţă deasă, Marea Bal-
tică. În 1939 a înfiinţat aviaţia sa-
nitară. 
     Sofia Ionescu Ogrezeanu 
(1920-2008) a fost prima femeie 
neurochirurg din lume.Azi, e 
cunoscută în întreaga lume pentru 
contribuţiile sale în domeniul neu-

rochirurgiei, în special pentru 
operaţiile pe măduva spinării şi 
pe creier. 
     Elena Caragiani (1887-1929) 
s-a remarcat ca prima femeie 
aviatoare din România. A fost 
prima femeie înscrisă la Şcoala 
de pilotaj, dar, din cauza preju-
decăţilor, autorităţile române au 
refuzat sistematic să-i acorde bre-
vetul de pilot.  
     Până la urmă, Franţa e cea 
care îi acordă brevetul , la 27 de 
ani, în urma absolvirii Şcolii Ci-
vile de Aviaţie.De asemenea, este 
prima femeie din ţară licenţiată 
în ştiinţele juridice. 
                       (continuare în pagina 3) 

     Cunoaşteţi vreun nume de ro-
mâncă celebră ? Poate, majorita-
tea ar răspunde : Nadia Comă- 
neci, prima gimnastă a epocii 
moderne, care a luat nota 10 ab-
solut la jocurile olimpice de vară 
de la Montreal, din 1976. Pe lân-
gă ea, există o serie de femei a 
căror activitate a făcut cinste Ro-
mâniei, dar despre care se ştie 
foarte puţin sau deloc.  
     Pentru a remedia această la-
cună, în ceea ce-i priveşte pe ele-
vii şcolii noastre, clasa a VII-a B 
a realizat un dosar documentar ce 
cuprinde informaţii despre câteva 
din femeile care s-au remarcat 
prin activităţi deosebite de-a lun-
gul vieţii lor. Incercaţi să ţineţi 
minte aceste nume, iar dacă doriţi 
să aflaţi mai multe despre ele, pu-
teţi consulta dosarul documentar 
aflat la Centrul de Documentare 
şi Informare. 
     Alexandra Nechita, supra-
numită Micuţa Picasso,( 26 de 
ani)   a devenit celebră la numai 
8 ani prin picturile  şi sculpturile 
ei apreciate la nivel mondial.

Pictură de Alexandra Nechita 
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     Virginia Andreeescu (1894-
1962) a devenit în anul 1923 pri-
ma femeie arhitect din Româ-
nia . A primit nenumărate premii 
internaţionale pentru activitatea 
ei. A conceput multiple proiecte 
de arhitectură în Bucureşti, clădi-
ri publice, dar şi private. 

 

     ,,Istoria culturală a prostiei omeneşti”, de 
Rath-Vegh Istvan, pe care v-o recomandăm pen-
tru amuzament, ne spune că dragostea în înţele-
sul de azi apare în perioada cavalerismului, când 
scopul cavalerilor era să-şi închine serviciile 
unei doamne măritate. El îndeplinea toate acţi-
unile în numele ei. 

     Ziua mamei se sărbătorea încă de pe vremea 
zeilor din Olimp, în Grecia antică, atunci când 
exista un festival dedicat mamei tuturor zeilor 
şi zeiţelor, pe nume Rhea.  
     În anul 1850, în Statele Unite, femeile au 
protestat împotriva condiţiilor de lucru în fa-
bricile textile. De atunci, a fost aleasă ziua de 
8 martie pentru a marca Ziua Internaţională a 
Femeii, care, în timp, a devenit o tradiţie în ma-
joritatea ţărilor din Europa şi America. 
     Ziua bărbaţilor, în opoziţie cu Ziua femeii, 
vine tot din Statele Unite. Ea s-a născut din ini-
ţiativa unei americance, Sonora Smart Dodd, în 
anul 1901, în amintirea tatălui ei, care şi-a cres-
cut singur cei şase copii. 

însă, nu l-a apreciat, deaorece avea 
buze foarte groase, cea de sus fi-
ind dublă. Cavalerul a căutat 
atunci un chirurg care să-l scape 
de surplus şi a îndurat totul fără 
anestezie. A zăcut la pat timp de 6 
luni, după care, cu forţe proaspete, 
şi-a reînnoit dovezile de iubire.  
Şi-a tăiat degetul cel mic, pe care  
l-a trimis doamnei sale, împreună 
cu un poem kilometric. În fine, s-a 
îmbrăcat în haine femeieşti şi a  
                     (continuare în pagina 4) 

     Lupta în turniruri 
     Astfel, cavalerul era suspus la încer-
carea cămăşii:în turniruri, lupta cu 
cămaşa direct pe trupul gol, fără zale de 
protecţie. Cavalerul purta un obiect ves-
timentar al femeii adorate. Dacă-l pier-
dea, primea altul, astfel încât, nu de 
puţine ori, la finele turnirului, doamnele 
se găseau pe jumătate dezbrăcate… 
     Operaţie estetică de dragul iubitei 
      Pe la 1220, cronicile consemnează 
aventurile unui Don Quijotte nemţesc.El 
şi-a oferit serviciile unei doamne care, 

 

Cavalerismul sau cum îşi 
ofereau serviciile cavalerii 
doamnelor de altădată... 

Ziua femeii...ziua bărbatului... 
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(Cavalerismul…,continuare din pagina 3) 

luptat în 30 de oraşe cu alţi cavaleri, în cinstea femeii 
alese.Între timp, aflăm că are soţie şi patru copii, 
ceea ce nu l-a împiedicat să-şi ofere serviciile amo-
roase unei alte persoane. 
     Cicisbeo 
     Acest cuvânt se referă la un obicei care apare la 
începutul secolului XVIII, în oraşul Genova. Femeia 
nobilă genoveză putea ţine în preajma sa mai mulţi 
cavaleri însrcinaţi cu servirea persoanei sale. Unul o 
ajuta la-mbrăcat, altul o conducea la biserică, al 
treilea la plimbări, al patrulea se îngrijea de mesele 
ei, iar al cincilea de treburile financiare. Aceşti 
cavaleri se numeau cicisbeo. La rândul său, soţul no-
bilei genoveze era angajat ca cicisbeo în altă parte. În 
contractul de căsătorie se prevedea la câţi cicisbeo 
avea dreptul o nobilă. 
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Bulă este foarte neas-
cultător la grădiniţă. Ma-
ma lui îi spune: 
-Bulă, dacă nu înveţi să 
te comporţi, o să te 
schimbăm cu un copil 
bun! 
-Nu vă cred... 
-De ce nu ne crezi, 
Bulă? 
-Păi cine ar fi tâmpit să 
schimbe un copil bun cu 
unul rău? 
 
-Astăzi ai întârziat la pri-
ma oră, ii spune dirigin-
ta lui Bulă.Ce s-a întâm-
plat? 
-Tata a avut nevoie de 
mine acasă. 
-Bulă, ştiu că ai un frate 
mai mare. Nu putea să 
te înlocuiască el? 
-Nu, pentru că pe mine 
trebuia sa ma bată... 

Glume 
      culese de Cozma Remus, clasa a V-a B 
 
Un şoricel şi un motan stăteau la rând la cofetărie. 
Vânzătoarea întreabă:  
- Ce doreşti  domnule şoarece ? 
- O prăjitură cu frişcă, vă rog. 
- V-o pun pe farfurie ? 
- Da. 
- Şi d-voastră, domule motan ? 
- Eu vreau doar frişcă. 
- V-o pun pe farfurie ? 
- Nu, direct pe şoarece. 

 
- Ei, Ionele, cum îţi place la şcoală ? E mulţumit edu-
catorul de tine ? 
- Nu ştiu, nu-mi dau seama. Ieri a spus că nu-s bun de 
nimic, astăzi mi-s spus că sunt în stare de orice. 

 
- Tăticule, tu poţi să scrii fără să vezi ? 
- Da. 
- Atunci semnează-mi te rog carnetul ! 

 
- Am văzut un crocodil care n-a mâncat de vreo doi 
ani, se lăudă Cristi. 
- Nu se poate ! Unde l-ai văzut ? 
- La muzeul  de ştiinţele naturii. 
 
Ion se plânge vecinului. 
-Nu pot să dorm noaptea din cauza papagalului meu 
care imită scârţâitul uşii. Ce să fac ? 
-Unge-l ! 

-Bulă, zice învăţătoarea, ia 
citeşte cu voce tare tema 
pe care ai avut-o pentru 
acasă. 
-Da, doamnă, am scris 
despre tatăl meu: "Tata 
este cel mai îndrăzneţ şi 
puternic şi talentat. El ar 
putea să se lupte cu tigrii, 
să conducă submarinul, să 
zboare cu naveta spaţială, 
să scrie un roman poliţist, 
orice. Dar e un mic impe-
diment: trebuie să spele 
vasele, să dea cu aspirato-
rul şi să bată covoarele." 
  
La inspecţie, învăţătoarea 
îl întreabă pe Bulă: 
-Bulă ia spune-mi tu,care 
este cea mai folositoare 
pasăre? 
-Găina! 
-De ce găina,Bulă? 
-Pai ea poate fi mâncată şi 
înainte de a se naşte şi 
după.... 

Glume cu Bulă 
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    Luni, ora 8 dimineaţa. Intru la 
clasa a XI-a. La liceu e întot-
deauna o plăcere. Dezinteres ma-
re, absenţi cu carul, cărţi lipsă, 
temă aşijderea – cei câţiva care 
mai sunt interesaţi sunt 
flori rare. Aşa că nu 
sunt prea surprinsă că 
găsesc tabla neştearsă, 
că sunt salutată cu nu-
mai jumătate de gură, 
că nimeni nu se obo-
seşte să-mi numească 
absenţii…deja voia bu-
nă de luni dimineaţa s-a diminu-
at vizibil. Punctul culminant a 
fost când elevul V.F. a cerut voie 
să meargă afară să-şi ia medica-
mentele, deşi pauza abia se ter-
minase, ca şi când numai acum o 
putea face, nu şi cu două minute 
mai devreme. L-am refuzat, 
băiatu’ a insistat, eu am spus 
pas, iar el, ca să nu fie mai pre-
jos, s-a înfuriat şi şi-a 
exprimat zgomotos 
dezaprobarea în faţa 
clasei, numindu-mă 
proastă. E drept că în 
limba  maghiară, dar 
asta nu e o consolare, 
sensul expresiei a rămas acelaşi.  
     Mi-am adus aminte cum, la 
şedinţele de consiliu profesoral, 
domnul director ne tot spune să 
avem grijă cum ne comportăm cu 
elevii - ,,să nu strigaţi la ei, să 
nu-i atingeţi, să nu-i jigniţi ” – 
că doar sunt ai noştri (şi noi ai 
lor, nu-i aşa?) şi avem nevoie de 
ei, dar, mă întreb eu, chiar în 
orice condiţii? Profesorului i se 
cere să respecte, dar el nu trebu-

ie să primească acelaşi respect? 
(Scuze, a fost o întrebare retori-
că.) Oricum, trecând peste refu-
zul meu, elevul cel furios a pă-
răsit clasa, fără să-şi mai ceară 

voie. A revenit ca şi 
când nimic nu s-ar fi în-
tâmplat, şi ora a decurs 
mai departe, în ritm 
normal, aş putea spune, 
faţă de ceea ce se în-
tâmplase până atunci. 
     Marţi, clasa a VII-a. 
Aduc dicţionarele la 

oră. Acest moment e întotdeau-
na special şi trebuie să-i acord 
măcar un minuţel. Primul lucru 
pe care-l fac aproape toţi copiii 
e să deschidă dicţionarele – nu, 
doamne fereşte, pentru a căuta 
zeloşi  vreun cuvânt – ci ca să 
vadă cine ce a mai scris pe ele: 
numere de tele-
fon, declaraţii de 
iubire, înjură-
turi, de la simple 
la complexe, cu 
adresă precisă, 
sau doar aşa, de 
dragul de a in-
sulta. E ca şi 
cum ai răsfoi rubrica de mici 
anunţuri a unei publicaţii, pen-
tru a te pune la curent cu ce mai 
e nou. De fapt, paginile dicţio-
narului de franceză sunt un 
exemplu perfect de operă colec-
tivă, de ingeniozitate în materie 
de înjurături, de ilustrare a lip-
sei de bun-simţ generalizată. 
Cine a spus că elevilor nu le 
place să scrie??? 
     Aceeaşi zi, la clasa a IX-a. 

Doi elevi întârzie. Ajung pe la 
jumătatea orei, nu au carte, aşa-
dar participă la activităţi doar 
din priviri şi le aduc aminte că şi 
săptămâna trecută au întârziat, 
chiar mai mult decât acum. Da, 
dar atunci a fost 8 martie, moti-
vează ei senin, ca şi când semni-
ficaţia acelei zile le-ar fi permis 
acest lucru. Şi pentru mine a fost 
8 martie, le răspund, dar nu  
mi-am luat liber şi am venit la 
oră…Nu mă mai ascultă. S-au 
dus la bancă, de unde au scos la 
vedere o pereche de adidaşi nou-
nouţi, proaspăt 
cumpăraţi şi des-
pre care îşi dau cu 
părerea, întor-
cându-i pe toate 
părţile. 
     Miercuri, clasa a V-a. Elevul 
N.F. îşi cere voie la toaletă în 
timpul orei. Hai să-l las, mă gân-
desc eu miloasă, dar nu ştiam ce 
punea el la cale. Am aflat, când 
s-a întors valvârtej, după câteva 
minute, cu doi covrigi şi cu două 
sucuri în mână. Cu covrigii şi cu 
sucul s-a dus la o 
colegă: ,,Mihaela, 
ţi le-a trimis mama 
ta”, ca şi când ar fi 
fost normal ca în 
drum spre WC să 
dea, din întâmpla-
re, peste mama Mi-
haelei, care, griju-
lie, se gândise la stomacul fetei 
sale. Desigur că nevoia fizică a 
fost doar un pretext; elevul nos-
tru s-a dus în curte, la gard şi a 
                       (continuare în pagina 6) 

 

Jurnalul unui profesor 
Laura Razi 
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(Jurnalul unui profesor - continuare 
din pagina 5) 
cerut unui bărbat să-i cumpere 
covrigi şi suc, tocmai în timpul 
orei (poate s-a gândit că e mai 
puţin aglomerat şi rezolvă mai 
repede). Şi s-a şi întors cu toate 
la vedere, ca şi cum ar fi subesti-
mat inteligenţa profesorului de  
a-şi da seama unde fusese el 
(doar dacă destinaţia clădirii ce 
adăposteşte toaleta elevilor n-a 
fost schimbată între timp, ceea ce 
n-am auzit să se fi întâmplat…) 
     Dar mai ştii? Am avut mai 
multe cereri ciudate în ultimul 
timp. Elevii noştri sunt foarte 
ocupaţi (în pauze) şi îşi cer vo-
ie ,,afară”, pentru diverse pro-
bleme.O elevă a vrut să-şi anunţe 
mama că nu mai ajunge la în-
mormântare. Alta a vrut doar să 
se răcorească. Un elev era în to-
iul verificării – încercam să scot 
de la el un cinci, 
dar soarta i-a fost 
potrivnică: a primit 
un telefon şi a vrut 
să se întrerupă 
pentru a răspunde 
acelui apel, ceea ce eu am refu-
zat, asta l-a mâhnit, nu s-a mai 
putut concentra la răspuns, şi ui-

te-aşa cinciul i-a scăpat printre 
degete. În fine, un alt elev, de altfel 
băiat bun, a mers la CDI să-şi re-
dacteze un referat la istorie. Şi mă 
întrebam pe cine să trag la răs-
pundere, pe el sau pe proful de is-
torie, din cauza căruia elevul meu 
a chiulit, ignorându-mi interdic-
ţia?    
     Joi, ora 13,test 
anunţat la clasa a 
XII-a. Trebuie să 
menţionez ora, ca să 
înţelegeţi de ce am 
avut doar 12 elevi prezenţi şi 23 de 
absenţi. Pentru ei era prea târziu, 
pentru mine  nu. Dau testul cu cei 
de faţă. In mod normal, ar fi durat 
20 de minute, dar a ţinut toată ora, 
unu, pentru că cei mai mulţi (din 
cei puţini prezenţi) nu au învăţat şi 
doi, fiind ei aşa de puţini, aveam 
vizibilitate bună în clasă şi nu se 
putea copia. Aşa că aveau nevoie 
de mai mult timp şi de mai multă 
îndemânare pentru a-şi procura 
informaţiile necesare. La final, o 
elevă mi-a spus cu năduf: ,,Ne stri-
caţi mediile cu testele astea…La 
oral e mai uşor!” Cu alte cuvinte, 
notele mici nu se datorau faptului 
că ei nu puseseră mâna pe carte, 
ci aceluia că eu îi verificam în 

scris, evaluare la care, dacă nu 
pui pe hârtie ce ţi se cere, nu 
prea merge cu ceea ce mintea ta 
inventează. Aşa că mi-am deza-
măgit elevii şi n-am mai avut cu-
rajul să le spun că şi ei m-au 
dezamăgit prin fuga lor de la 
oră. Oare ar mai fi contat?           

Vineri. Am ore la clasele a VI-a. 
Sunt toţi prezenţi, au temele fă-
cute, lecţia e învăţată, toţi vor să 
răspundă, predarea merge bine 
şi termin lecţia mai repede cu 
cîteva minute decât mi-am pro-
pus. Nu a trebuit să strig, să fac 
observaţii, era o atmosferă de 
normalitate şi bun-simţ. Poate că 
eram în Ţara Minunilor. Doar că 
pe mine nu mă cheamă Alice. 
Mi-am zis că nu e totul pierdut şi 
că, măcar din când în când, să 
îmi amintesc şi eu de ce m-am 
făcut profesor. Să comunic, să 
predau, să ajut, să ascult, să iu-
besc. Atunci când sunt lăsată… 

     Din prima zi în care am intrat în sala de clasă a primului an de li-
ceu, una dintre table era acoperită cu schiţa cu numele tuturor muş-
chilor şi oaselor corpului uman. Schiţa a rămas acolo tot anul, în ciuda 
faptului că profesorul niciodată nu a făcut referinţă la ea. În schimb, în 
ziua examenului final, tabla era ştearsă. Profesorul ne-a dat atunci o 
foaie de hârtie pe care era scrisă o singură cerinţă: 
-Numiţi şi localizaţi principalele oase şi muşchi din corpul uman. 
Clasa protestă imediat: -Nu ne-aţi predat asta! 
-Asta nu este nici o scuză, spuse profesorul. Informaţia a fost disponi-
bilă pentru voi de-a lungul întregului an. 
După ce s-a polemizat o vreme pe tema examenului, profesorul a 
strâns lucrările şi le-a rupt în faţa tuturor. 
-Ţineţi minte pentru totdeauna, spuse el, educaţia este mult mai mult 
decât a învăţa pur şi simplu ceea ce vi se spune. 
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     Ziua mondiala a francofoniei, 20 
martie, a fost marcata si in acest an de 
către elevii scolii noastre, dar nu 
printr-un program artistic, asa cum a 
fost obiceiul in ultimii ani. De această 
dată, elevii claselor a VIII-a A şi B, 
îndrumaţi de d-na profesoară de limba 
franceză, Laura Razi, au creat un do-
sar documentar ce a cuprins informaţii 
şi imagini despre locuri şi monumente 
celebre din Franţa, dar mai puţin 
cunoscute elevilor, printre care Palatul 
Papilor din Avignon, catedrala Notre-
Dame din Chartres, castelul Cham-
bord de pe Valea Loarei, peştera Las-
caux din Dordogne. Paginile create de 
elevi au fost expuse la panoul de afi-
saj din cadrul CDI. 

     Pestera e situată în 
regiunea Dordogne 
din sud-vestul Fran-
ţei şi ea a devenit 
vestită prin faptul că 
ea conţine picturi da-
tând de acum 16.000 
de ani. Sunt cele mai 
vechi picturi rupestre 
din Europa, ce reprezintă animale şi vânători. Peştera a fost des-
coperită accidental de patru copii, în anul 1940. Din cauza bioxi-
dului de carbon care ameninţă să distrugă picturile, peştera origi-
nală a fost închisă vizitatorilor. O alta, numită Lascaux II, în care 
picturile originale au fost reproduse, a fost deschisă la doar 200 
de metri de peştera originală. 
     Picturile reprezintă cai în galop, cerbi cu coarne desenate în 
amănunt, tauri lungi de 15 metri, capre şi bizoni, aproape toţi pic-
taţi în ocru roşu sau în negru. Între toate aceste reprezentări de 
animale era desenată o singură persoană. Desenul nu mai era 
realist, ca al animalelor, ci arăta ca şi cum ar fi fost făcut de mâ-
na unui copil.. Desenele au fost incluse în patrimoniul UNESCO. 

Traduceri haioase 
 
*bureau = burete, în loc de ,,birou” 
*lustre = lustruit, în loc de ,,lustră” 
*rideau = râdeau, în loc de ,,perdea” 
*fleur = fileu, în loc de ,,floare” 
*école = ocol, în loc de ,,şcoală” 
*travaille = tramvai, în loc de  
 ,,lucrează” 
*boulangerie = pâinărie, în loc de  
 ,,brutărie” 
*Philippe = pipă, în loc de ,,Filip” 
*Cinematograful a fost inventat de…
fraţii Jderi. (corect : fraţii Lumiere; 
Fraţii Jderi reprezintă titlul unui ro-
man de M. Sadovea-
nu) 
*Caracterizare per-
sonală: ,,Je m’apelle 
Spanciu Sergiu. Pă-
rul este blond, etc.” 

Află  
 

cu- 
vin- 
tele  

 
de  

 
mai 

  
jos  

 
în  
 

grilă 

 

Sărbătoarea francofoniei 
 

Peştera Lascaux—cele mai vechi picturi rupestre 
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Iată-mă, sunt primăvara! 
Şi-am împodobit întreaga ţară, 
Cu buchete mari de flori 
Într-o mie de culori, 
Buchete de toporaşi 
De la dragii fecioraşi. 
               Şipoş Ioana, cl.IV-a A  

Primăvara a venit 
Totu-n jur a înflorit 
Copilaşii bucuroşi 
Ghiocei adună-n coş. 
 
Satele au prins iar viaţă. 
Izvoraşe, pârâiaşe, 
Susură iar bucuroase, 
Păsările au venit 
Totu-n jur e fericit! 
         Hiriş Carmen,cl.a IV-a A 

Azi în sufletele noastre 
Zările se fac albastre 
Şi vin păsări călătoare 
Albine din floare-n floare. 
 
Primăvară, primăvară, 
Să vii şi la noi la şcoală! 
Îţi cântăm cu bucurie 
Cum îţi cântă-o ciocârlie. 
    Argyelan Călin, cl. a IV-a A 

Page 8 Frecvenţa GRI 

Pagina de creaţie a celor mici 
                        Primăvara 
 

Să ne jucăm folosind cuvinte! 
Haiku (Cvintetul) 

înv.Jipa Mihaela 
     În acest tip de poezie, fiecare linie re-
prezintă un cuvânt. Cuvintele nu trebuie 
să fie neapărat dintr-un text. Nu se repetă 
nici un cuvânt din cele scrise şi nici un 
cuvânt derivat dintr-un cuvânt deja scris. 
Forma cvintetului arată astfel: 1-2-3-4-1 
(un cuvânt în primul vers, două în al doi-
lea, trei în al treilea, patru în al patrulea 
şi unul în ultimul vers).Iată câteva poezii 
Haiku scrise de elevii clasei a IV-a A. 
 
Furnica 
harnică, curajoasă 
gospdărind, muncind, înţepând, 
ea este un model, 
lucrătoare. 
 
Ştefan cel Mare 
puternic, viteaz, 
luptând, învingând, omorând. 
Domnitorul este foarte curajos. 
Biruitorul. 
 
Ciocârlia 
veselă, măiastră, 
zburând, ciripind, bucurând, 
vine din ţările calde 
primăvara. 
 
Furtuna 
vijelioasă, năpraznică, 
speriind, bubuind, trăznind. 
Eu mă rog neîncetat – 
Soare. 

T 
ă 
u 
t 
R 
a 
l 
u 
c 
a 

Bandic Iasmina, clasa a III-a A 

Tăut Raluca, clasa a III-a A 

Hosu Denisa, clasa a IV-a A 
Desen în creion 
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     În ultima vreme s-au înmulţit 
abaterile disciplinare în şcoala noas-
tră: elevi care fug de la ore, care 
întârzie, care aduc jugniri pro-
fesorului, care îşi folosesc telefonul 
mobil în timpul orei sau care adoptă 
o ţinută necorespunzătoare. Din 
acest motiv, Consiliul profesoral al 
GRI Suplacu de Barcău , întrunit în 
data de 29 martie 2011, a decis o 
serie de sancţiuni care au fost 
aduse la cunoştinţa elevilor şi care 
au intrat în vigoare din data de 4 
aprilie 2011. Credem că e bine ca şi 
părinţii care vor citi această revistă 
să fie la curent cu ceea ce s-a decis 
în consiliul profesoral.  
 

1.Vor fi amendaţi 
cu 10 lei elevii 
care vor fi prinşi 
fumând în incinta 
şcolii. Suma va fi eliberată contra 
unei chitanţe şi va fi plătitiă în 
decurs de 24 de ore. 
2.Vor fi sancţionaţi cu scăderea 
notei la purtare cu 1 punct: 

elevii care vor fugi de la ore sau 
care vor pleca de la ore în pofida 
interdicţiei profesorului, elevii care 
nu vor purta uniforma în mod 
repetat sau care vor avea ţinută in-
decentă: păr lung, piercinguri, cer-
cei în urechi—băieţii, machiaj şi 
manichiură stridentă—fetele. 
3.Vor fi sancţionaţi cu scăderea 
notei la purtare cu 2 puncte 
elevii care vor aduce injurii la 
adresa profesorului. 
4.Vor fi sancţionaţi cu confis-
carea telefonului mobil elevii al 
căror telefon va suna la oră, care îl 
vor folosi pentru convorbiri sau 
pentru a face fotografii. Telefonul 
va fi confiscat pe baza unui 
proces-verbal şi va fi înapoiat la 
sfârşitul anului şcolar. 
5.Elevii care întârzie şi intră după 
profesor nu vor mai fi primiţi la 
ore şi vor fi trecuţi absenţi. 
6.Purtarea uniformei şi aducerea 
carnetului de elev la şcoală sunt 
obligatorii. 

Paştele a fost marcat la GRI 
Suplacu de Barcău prin câteva 
activităţi coordonate de domnul 
profesor de religie Scurt Viorel, 
de doamna profesoară de desen 
Moldovan Oana şi de doamna 
profesor documentarist Chira 
Brînduşa. 12 elevi din clasa a 
VII-a B, care efectuează ora de 
religie ortodoxă cu domnul Scurt 
Viorel au realizat un proiect te-
matic intitulat ,,Sfintele Paşti 
oglindite în tradiţiile şi obiceiuri-
le românilor”. Orele de cerceta-
re s-au desfăşurat în cadrul CDI, 
apelându-se la surse documenta-
re oferite de acest centru.Elevii 
au participat şi la un concurs 
distractiv  pe teme pascale, în ca-
drul căruia au fost premiaţi pen-
tru activitatea depusă.  
     De asemenea, doamna profe-
soară de desen Moldovan Oana 
a realizat cu elevii claselor de 
gimnaziu o bogată expoziţie de 
icoane pe sticlă ce au fost expuse 
în CDI.  

     În urma unui sondaj efectuat 
în rândul a 45 de elevi de la cla-
sele a XI-a şi a XII-a, 35 de elevi 
s-au pronunţat în favoarea sancţi-
unilor votate de Consiliul pro-
fesoral, iar unii dintre ei consi-
deră că, având în vederea gravi-
tatea unor fapte comise de colegii 
lor, acestea ar fi trebuit să fie şi 
mai dure. 
     Deja acestea au fost aplicate. 
Au fost scăzute mai multe note la 
purtare, un mobil a fost confiscat, 
iar mai mult de 10 elevi au fost 
amendaţi, fiind prinşi fumând. 

 

Sancţiuni pentru elevii  
ce săvârşesc abateri disciplinare 
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de icoane pe sticlă 
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(La) Revedere…                           Busuioc Renata 

Frecvenţa GRI 

Clasa a VIII-a A ne spune ,,La revedere!” 
 

ra ne va fi dor de colegi, 
de locul acesta, chiar dacă 
unii nu recunosc asta pen-

tru a nu părea sentimentali. Mie nu 
mi-e frică de acest lucru, deci pot 
spune tare şi răspicat că-mi va lipsi 
totul. Am trăit aici, împreună cu 
colegii mei, momente pe care nu le 
voi uita niciodată şi de asemenea 
am cunoscut persoane care nu vor 
fi uitate niciodată, deoarece fiecare 
din cei 25 de elevi se remarcă prin 
ceva aparte. Au fost colegi de care 
am fost mai apropiată şi colegi mai 
retraşi, dar care erau dezinhibaţi 
într-un cerc mai restrâns. Un lucru 
e clar, nici unul nu suntem la fel, 
motiv pentru care, sperăm noi, nu 
vom fi uitaţi de profesori. Momen-
tan, zeci de întrebări ne invadează 
gândurile: ne vom mai vedea vreo-
dată, ne vom mai suna de sărbă-
tori, de zile de naştere? Nu ştim. 

Aşteptăm să vedem ce surprize 
ne mai rezervă soarta. 
     În final, aş vrea să dau un sfat 
claselor care încă nu au ajuns în 
situaţia noastră, spunându-le că, 
deşi acum nu-şi tolerează colegii 
şi abia aşteaptă să se despartă de 
ei, le sugerez să-i aprecieze cât 
mai pot, căci le vor duce dorul, 
chiar dacă ei nu cred asta acum. 

     Clasa a VIII-a A cuprin-
de 25 de elevi…25 de elevi 
cu vise măreţe. Nu credeam 
vreodată că mă voi despărţi atât 
de greu de aceşti colegi visători 
atunci când i-am cunoscut în cla-
sa a V-a, I-a sau chiar la grădini-
ţă. Am fost obligaţi de împreju-
rări să ne împrietenim, fie că vo-
iam, fie că nu, căci aveam de 
gând să fim împreună pentru ur-
mătorii ani. Cu certuri şi bătăi, 
am ajuns în final în clasa a VIII-a 
teferi şi nevătămaţi, deşi uneori 
nu credeam că va fi aşa. 
     Dar să nu credeţi că am par-
curs aceşti patru ani de gimnaziu 
uşor. Prieteniile s-au schimbat, 
notele au scăzut sau s-au mărit, 
după caz. În ansamblu, mediile 
sunt bune. Şi am ajuns în situaţia 
critică în care gândurile şi emoţii-
le de final ne acaparează. Tuturo-
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Cel mai…. Cea mai….  
                 Nemeş George 
După patru ani petrecuţi în 
aceeaşi clasă, ne cunoaştem 
destul de bine pentru a alcă-
tui un top al ,,celor mai…” 
elevi din clasă. 
-cel mai înalt: Ciordaş Raul 
-cea mai înaltă: Cătălinoiu Andreea 
-cea mai comică: Hiriş Miruna 
-cea mai guralivă: Manciu Vivien 
-cel mai în vârstă: Haraga Marius 
-cel mai bun fotbalist: Secară Flavius 
-cea mai timidă: Hoşco Maria 
-cea mai talentată la pictat: Silaghi Andreea 
-cea mai la modă: Chira Cătălina 
-cea mai bună la geometrie: Blaga Mădălina 
-cea mai bună la engleză: Busuioc Renata 

Nostalgii   
            Manciu   Vivien  
     Au mai rămas doar câteva săptămâni până la 
sfârşitul anului şcolar şi nostalgia îşi face deja 
simţită prezenţa în atmosfera clasei a VIII-a A. 
Gimnaziul va fi în curând pentru ei o amintire şi 
multora dintre lucrurile considerate odinioară ba-
nale, le vor duce dorul. Întrebaţi ce le va lipsi cel 
mai mult din anii de gimnaziu, viitorii absolvenţi 
au dat următoarele răspunsuri: 
-băncile care scârţâiau 
-fetele frumoase 
-clasa şi colegii 
-orele de informatică 
-pauzele 
-liniştea de la ore, tabla care se mişca până stătea 
să cadă de pe perete 
-ţipetele şefei de clasă 
-orele libere când se mâncau seminţe şi se arun-
cau cojile pe fereastră 
-pauzele când se copiau temele unul de la altul Epigrame 

Aşa crede el 

Pe elev de-l prinde dorul 
De distracţii şi chiuleşte, 
E convins că profesorul 
"Ori e prost, ori nu gân-
deşte". 

Unui elev "as" la geo-
grafie 

Când profesoru-a-ntrebat 
Unde-s munţii Retezat 
El răspunse dintr-o dată 
Că sunt negreşit... pe 
hartă. 

 

 

Elev precoce 

Un elev venit cu şatra,  
Având destui anişori, 
Cum a ajuns în a patra,  
A cerut la... fumători. 

Gânduri pentru viitor  
Cătălinoiu Andreea 
 
     Dacă întrebi un elev oarecare ce vrea să se fa-
că atunci când va creşte, nu va şti ce să-ţi răspun-
dă. I-am întrebat şi eu pe colegii mei la ce se gân-
desc pentru viitor. Unii au ales să studieze medi-
cina, practicând meseriile de doctor veterinar sau 
farmacist. Alţii au ales domeniul finanţelor şi 
contabilităţii. O parte s-a orientat spre arta cine-
matografică şi spre fotografiat, domeniu ce stâr-
neşte interesul multor colegi. Altă parte  vrea să 
abordeze justiţia, prin meseriile de poliţist sau ca-
dru militar. Ce m-a 
impresionat, a fost 
un coleg care ar 
vrea să abordeze 
meseria de tracto-
rist. 
     Le urez  noroc 
şi sper ca peste câţiva ani să ne mai auzim, să 
mergem să vizionăm piese de teatru minunate, să 
fim trataţi de medici adevăraţi şi să angajăm, da-
că avem nevoie, cei mai buni tractorişti. 

Despărţiri 
 
Frumoşii ani de şcoală  
Nu vin a doua oară. 
Ei vin uşor şi pleacă 
Fără să se întoarcă. 
 
Iar noi, de altădată 
Prin vântul ce ne poartă, 
Am ajuns adolescenţi 
Din copii inocenţi. 
 
Acum stăm alături 
Şi aşteptăm tăcuţi, 
Dar parcă adineauri 
Am fost şi mai micuţi. 
 
Ne aşteptăm plecarea 
În alt ţinut de vis, 
Ce grea e despărţirea 
Şi e atât de trist! 
 
Adolescenţi noi suntem, 
Spre viitor privim, 
Sperând la altă lume 
În care vom trăi. 
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Găseşte drumul oiţei spre suratele ei 

1.Marea dragoste şi marile realizări implică  
un marerisc.  
2. Când pierzi să-ţi fie învăţătură.  
3. Urmează cei 3 R : respect pentru tine, respect 
pentru altii, responsabilitatea pentru toate acţiunile 
tale.  
4. Aminteşte-ţi că atunci când nu obţii ceea ce vrei 
este minunată uneori o lovitură de noroc.  
5. Învaţă regulile astfel încât să ştii cum să le 
încalci cum se cuvine.  
6. Nu lăsa o dispută nesemnificativă să rupă o mare 
prietenie.  
7. Atunci când realizezi că ai greşit, imediat ia 
măsuri sa te corectezi.  
8. In fiecare zi petrece ceva timp cu tine.  
9. Deschide braţele spre schimbare, dar nu-ţi pierde 
din valorile tale.  
10. Ţine minte că tăcerea este uneori cel mai bun 
răspuns.  
11. O atmosferă plăcută în casă este baza vieţii tale. 
12. In neînţelegerile cu cei dragi ia seama numai de 
situaţia prezentă. Nu invoca trecutul.  
13. Fii gentil cu pământul.  
14. O dată pe an, pleacă undeva unde nu ai fost 
niciodată.  
15. Ţine minte: cea mai bună relaţie este cea în care 
iubirea reciprocă depăşeşte nevoia fiecăruia.  
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Învăţături de viaţă 

Frecvenţa GRI 

Curiozităţi  
despre animale 

mişca limba şi 
nici mesteca? 
*Păsările nu transpiră? 
*Delfinii dorm cu un ochi 
deschis ? 
*Elefanţii nu pot 
sări? 

*Fluturii percep 
gustul cu pi-
cioarele ? 
*Bufniţa e una dintre 
puţinele păsări care pot 
distinge culoarea albastră? 
*Hipopotamii nu înoată? 

     Materiale: două pahare iden-
tice, umplute egal, două paie 
dungate, un ac drept. 
    Atenţie: întrecerea pe care ţi-
o propunem este doar de amu-
zament, dar dacă vrei să provoci 
pe cineva, să ştii că va pierde. 
     Ce ai de făcut: Înaintea în-
trecerii, foloseşte un ac pentru a 
perfora vreo 15 sau 20 de găuri 
mici spre unul din capetele paiului ,,capcană”. 
Fă găurile acolo unde culorile se schimbă pe pai, 
pentru a fi mai greu de observat. Pune paiul cu 
partea găurită în sus, în băutura prietenului tău şi 
spune: ,,Hai să vedem cine termină primul de 
băut.” 
     Ce se întâmplă: În timp ce paharul tău se 
goleşte rapid, o mare parte din băutura prietenu-
lui tău va rămâne în pahar. 
    De ce: Prin sugerea paiului, cobori presiunea 
aerului din interiorul lui, aşa că băutura urcă în 

susul paiului şi în gura ta. În pa-
iul ,,capcană”, aerul intră prin gă-
urile paiului, iar prietenul tău nu 
poate coborî presiunea aerului din 
interior , cel puţin nu suficient 
pentru a câştiga întrecerea. 

Ştiaţi că… 
*Inima unei balene al-
bastre este la fel de 
mare cât o maşină? 
*Animalul cu cel mai 
mare creier în proporţie 
cu corpul său e furnica ? 
*Pisicile au câte 
32 de muşchi în 
fiecare ureche ? 
*Ochiul unui 
struţ e mai 
mare decât creierul său? 
*Un crocodil nu-şi poate Capcana paiului înşelător 
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Iluzie optică: un om cu pălărie sau o imagine de circ? 

     Cum ghiceşti din ce se compune 
familia unuia dintre prietenii tăi? Ai 
nevoie doar de un calculator mic.  
     Roagă un prieten să-ţi urmeze in-
strucţiunile, fără să-ţi arate ce scrie:  
-să scrie pe calculator numărul fraţi-
lor, să-l înmulţească cu 2, să adauge 3 
şi să înmulţească totul cu 5;  
-să adune numărul surorilor şi să în-
mulţească rezultatul cu 10;  
-să adune numărul bunicilor;  
-în fine, să adune 125 la rezultat…şi 
să-ţi dea calculatorul.  
     La rândul tău, scade 275 şi numă-
rul de fraţi, surori şi bunici apare pe 
ecran exact în 
această ordine. 
De exemplu, 
dacă numărul 
este 302, tre-
buie să citeşti: 
3 fraţi, 0 surori 
şi 2 bunici. 

Şcoala - Castelul groazei  
Dirigintele şi elevii - Ali Baba şi 
cei 40 de hoţi  
Profesorii - Haiducii din Rio-Frio  
Şedinta cu părinţii - Mult zgomot 
pentru nimic  
Anul şcolar - Calvarul în serii  
Lipsa profesorului - O întâmplare 
extraordinară  
Perioada tezelor - Curg ape tul-
buri  

Şcoala definită prin ti-
tluri de 
filme şi 

cărţi 
Ora de teză - Contraspionaj  
Corijenţa - Soarta unui om  
Extemporal - Alarmă în munţi  
Elevul la tablă - Cadavrul viu  
Elevul ce vine de la tablă - Omul 
care a văzut moartea  
Cei ce nu suflă - Mizerabilii  
Suflatul - Vânt de libertate  
Fiţuica - Reţeta fericirii  
Nota 4 - Salariul groazei  
Examenul - Procesul maimuţelor 

Ca antrenament, iată câteva exerciţii, 
pe care să le pronunţi clar, de mai 
multe ori pe zi.  
*Şase saşi în şase saci.  
*Un vultur stă pe pisc cu un pix în 
plisc.  
*Un tâmplar dintr-o întâmplare a lovit 
o tâmplărească drept în tâmplă de-a 
tâmpit-o.  
*Din Sicilia, Cecilia şi-a trimis fami-
lia la Marsilia.  
*Capra sare piatra, iada crapă piatra, 
crăpa-i-ar capul pietrei, cum a crăpat 
iada piatra. 

*Cele mai vechi 
calendare  
s-au făcut în 
Egipt şi Babilon. 
Calendarul din Egipt, vechi de 
peste 5.000 de ani e împărţit în 
365 de zile şi în 3 anotimpuri: 
revărsarea, iarna sau acoperi-
rea şi vara sau anotimpul us-
cat. 
*Calendarul se repetă la 28 de 
ani. 
*Februarie şi martie încep în 
aceeaşi zi a săptămânii. 
*Anul se termină întotdeauna 
în ziua în care a început. 
*Nici un secol nu începe mier-
curi, vineri sau sâmbătă. 
*Zilele săptămânii au nume 
împrumutate de la planete: 
luni – Luna, marţi – Marte, 
miercuri – Mercur, joi – 
Jupiter, vineri – Venus. Sâm-
băta e zi de sabat la evrei, iar 
duminica este ziua Domnului. 

 

Secrete de familie 

Dezleagă-ţi limba! 
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          Un ardelean cosea liniştit, pe un 
deal de lângă satul lui. Şi cum muncea 
el, aude o voce : 
-Măăăi, Vasilee ! Hai acasă că ţi-o 
murit sora ! 
     Ardeleanul lasă liniştit munca şi 
pleacă spre casă. După vreo 500 de 
metri se opreşte şi exclamă : 
-O, ce ţeapă am luat, doară io n-am 
nici o soră! aşa că se întoarce la cosit. 
După câteva minute, iar aude o voce : 
-Măăăi, Vasilee ! Hai acasă că ţi-o 
perit soacra ! 
     Stă ardeleanul şi se gândeşte puţin, 
apoi se îndreaptă spre casă. După 
vreo zece minute îşi dă seama că nu 
are nici soacră, aşa că se reîntoarce 
la cosit. După alte câteva minute, Va-
sile iar aude o voce: 
-Vasilee, hai repede că ţi-o luat foc 
casa ! 
     Stă ardeleanul şi-şi spune în gând: 
”Eu soră n-am, soacră n-am, că nu-s 
însurat, da casă sigur am.” Aşa că se 
duce spre sat. După câteva minute de 
mers agale se opreşte şi exclamă: 
”Bă, da prost îs, că pă mine nu mă 
cheamă Vasile !” 

Bancuri de pe la noi 
     Doi ardeleni stau de vorbă într-un bar. 
-Cum să mă las de fumat ? 
-Eu încerc de două luni şi nu reuşesc. 
-Cu pastile ai încercat ? 
-Da, dar nu pot să le aprind. 

 
   Badea Gheorghe era la cosit pe marginea şan-
ţului. Deodată, trece cu viteză o maşină şi îi calcă 
o găină care mergea pe stradă. Şoferul, speriat, 
opreşte şi încearcă să-şi repare greşeala, plătin-

du-i omului găina. Ridică de jos găina moartă şi se duce spre 
badea Gheorghe care privea nepăsător scena şi-i spune : 
-Bade, a matale-i găina asta? 
Badea Gheorghe se uită insistent la găină şi zice: 
-No, io   n-am aşe găini late.   
 
Un ardelean ajunge cu Dacia la o benzinărie. Neavând prea 
mulţi bani la el, îl întreabă pe vânzător : 
-Cât costă litrul de benzină ? 
-10.000 de lei vechi. 
-Dar o picătură cât costă ? 
-O picătură ? Păi…nimic. 
-Atunci picuraţi-mi şi mie 20 de litri în rezervor! 

     Badea Gheorghe pleacă la cosit. Spre seară, e găsit leşinat 
de către nişte vecini şi stropit cu apă. Când îşi revine, e între-
bat : 
-Ce-i, bade Gheorghe, eşti bolnav ? De ce 
ai leşinat ? 
-De foame. 
-De foame ? 
-Da’ lelea Mărie nu ţi-o pus de mâncare ? 
-Ba mi-o pus, pită şi slană, da’ mi-am fost 
uitată brişca acasă. 
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Găseşte deosebirile! 

     Un pictor 
vestit, aflat 
într-o drume-
ţie în munţi, 
întâlneşte o 
turmă de oi 
şi-i spune ciobanului: 
-Bade, îmi dai voie să-ţi pictez 
oile? 
-Eşti nebun, omule? Lasă-le 
aşa albe cum sunt… 
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