
     Altădată, dacă voiai să vezi 
lumea cu susul în jos, ajungea 
să te apleci, să-ţi pui capul în-
tre picioare şi să priveşti. 
Acum nu mai e nevoie. Poţi 
sta în poziţie verticală, pentru 
că lumea s-a 
întors singu-
ră cu capul 
în jos. Valo-
rile s-au răs-
turnat, iar 
lucrurile au 
alte denu-
miri: conti-
nentele au 
devenit 
puncte car-
dinale – N, 
S, E, V – iar greşeala se face , 
,din greşeală”, cum altfel?  
     Să te joci frumos înseamnă 
să iei un copil de picioare şi 
să-l scuturi cu capul în jos pâ-
nă-i ajunge sângele la creier 
şi-l ameţeşte. Să-l iei pe altul 
şi să-l bagi cu capul în tombe-

ron, să dai după cei mici cu fla-
coane goale ori să-i pui să cânte 
şi să spună poezii, pentru a le 
permite accesul pe culoar. 
     De aceea, când, după toate 
acestea (unde altundeva decât în 

şcoala noastră?), 
am văzut un bă-
iat din clasa a 
VI-a că a ajutat o 
fetiţă din clasele 
primare să-şi du-
că în clasă cutia 
de alimente care 
devenise prea 
grea pentru ea, 
am rămas sur-
prinsă şi m-am 
bucurat, ca 

atunci când, după mai multe zile 
de ploaie, vezi o rază de soare.  
     Gesturile frumoase şi dezinte-
resate au devenit rare. Poate cei 
care vor citi aceste rânduri, vor fi 
motivaţi să se transforme şi ei 
într-o rază de soare pentru cine-
va. 

Lumea cu susul în jos 
             prof. Laura Razi 
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Ministerul Educaţiei vrea sa intro-
ducă din anul şcolar 2012-2013  
cazierul scolar.  
 
     Ce presu-
pune acest 
lucru? Fie-
care elev va 
avea o fişă 
standard 
unde vor fi 
trecute inci-
dentele în 
care copilul a fost implicat in anii de 
studiu. 
     În felul acesta, la terminarea 
şcolii, elevii vor avea o evidenţă a 
infracţiunilor. Printre faptele care pot 
fi consemnate în fişă se numără: 
tâlhărie, furt, incendiere, agresiune 
sexuală, lovire. Se doreste, aşadar 
scăderea violenţei în şcoli.  
     În ultimele 3 luni ale anului şcolar 
precedent au fost înregistrate peste 
4.000 de acte de violenţă în învăţă-
mântul românesc. 

Adolescenţii vor un lider comu-
nicativ şi rsponsabil 
 
     Funda ia LEADERS a realizat 
în cadrul programului naţional de 
educaţie în leadership pentru 
liceeni, Leadership Autentic, o 
cercetare care relevă cum arată 
liderul pe care tânăra generaţie l-ar 
urma. 
     Liderul, în viziunea adolescen-
ţilor este, în primul rând: comuni-
cativ (30%), apoi responsabil, am-
biţios şi încrezător (28%). Ur-
mătoarele  caracteristici nominali-
zate au fost spiritul de echipă şi 
răbdarea.  
     La programul Leadership Au-
tentic desfăşurat în şcoli anul tre-
cut, au participat şi elevi din actua-
la clasă a X-a A, din şcoala noas-
tră. Studiul integral privind portretul 
robot al liderului în viziunea ado-
lescenţilor, poate fi descărcat de la 
linkul: www.leaders.ro/caracteristi-
cile-liderului/. 

cu o sticlă de apă iau o notă cu până la 
10% mai mare decât cei care nu beau 
apă. În sistemul de învăţământ româ-
nesc, 10% corespunde unui punct în 
plus. Apa a îmbunătăţit notele în special 
în cazul studenţilor din pri-
mul an, care au avut, în me-
die, o creştere de 5%.  
     Oamenii de ştiinţă spun 
că studiile în acest domeniu 
trebuie aprofundate, mai 
ales în rândul tinerilor din 
primul an de facultate, la 

    O cercetare amplă realizată la 
universităţile East London si West-
minster din Marea Britanie îi poate 
ajuta pe elevii şi studenţii din întrea-
ga lume.  
     Dacă bei apă în timpul unui exa-
men, primeşti o notă mai bună. Aşa 
sună concluzia surprinzătoare a 
unei cercetari realizate de univer-
sităţile East London şi Westminster 
din Marea Britanie pe 447 de stu-
denţi. Oamenii de ştiinţă au desco-
perit că tinerii care intră în examen 

care s-a constatat cea mai mare 
imbunătăţire a notelor în urma 
consumului de apa. Unul dintre 
psihologii care au participat la cer-
cetare susţine că o posibilă expli-

caţie ar putea fi fap-
tul că apa are un 
efect pozitiv în redu-
cerea stării de neli-
nişte, despre care se 
ştie că influenţează 
negativ performan-
ţele şcolare. 

Cum să iei note mai bune la examene 

                             Ştiri...ca să ştii mai mult 
Înlocuirea manualelor şcolare cu e-
book-uri, o dorinţă a  Ministerului 
Educatiei 
 
     Proiectul, care se vrea implementat 
începând de anul viitor, costă în total 
aproximativ 600 de milioane de euro. 
Secretarul de stat Stelian Fedorca este 
de parere că, datorită acestui sistem, se 
vor economisi 4 milioane de euro anual, 
bani care se cheltuie pe retipărirea unor 
manuale, în mare parte nefolositoare la 
clasă, pentru că sunt depăşite. 
     "Sperăm ca până în luna martie să 
terminam cu curriculum, iar din anul şco-
lar 2013-2014 să dăm unui număr cât 

mai mare de 
copii aceste 
e-book-uri, 
unde să aibă 
manualul în 
sistem elec-
tronic", a de-
clarat Stelian 
Fedorca. 
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DEX : vulgar = ordinar, grosolan, trivial 

     Producerea comportamen-
tul agresiv şi violent la tineri 
şi adolescenţi se află în strân-
să legătură cu limbajul utili-
zat de aceştia. Un comporta-
ment agresiv implică şi folosi-
rea unui limbaj dur, frust, 
subversiv, care în esenţă nu 
apără o idee, nu argumentea-
ză, ci doar atacă, jigneşte, îl 
trimite pe ,,adversar” la ori-
gini. 

     26 de elevi din şcoala noastră, 
din clasele a VIII-a A şi B au fost 
rugaţi să participe la un chestionar 
pe această temă: limbajul vulgar.Ei 
au răspuns la trei întrebări, şi anu-
me:  
1.De ce crezi că folosesc adolescen-
ţii şi tinerii un limbaj vulgar? 
2.Tu foloseşti acest limbaj? 
3.În cine sau în ce mai cred adoles-
cenţii şi tinerii din ziua de azi? 
 

Utilizarea limbajului vulgar de către adolescenţi şi tineri 
prof. Laura Razi 

DACĂ ÎNJUR, ÎS ŞMECHER 
     ,,Sus şmecherii, şmecherii, şmecherii 
       Jos cu fraierii, fraierii, fraierii. 
       Sus cu jmecherimea 
       La pământ cu fraierimea.”  
     (Nicolae Guţă, citat dintr-o manea,  
      cu greşeala de gramatică aferentă) 
 
     Aceasta este motivaţia cel mai des întâlnită: dacă vorbesc urât arăt 
că sunt tare, mă impun în faţa celorlalţi, ies în evidenţă: ,,Adolescenţii 
folosesc acest limbaj, deoarece ei cred că par mai şmecheri dacă în-
jură ca nişte maimuţe sau vor să impresioneze prin ,,isteţimea” lor 
mirifică, fără orizonturi” . 
     De unde pleacă totul? De la ceea ce se vede şi se aude, presă, tele-
viziune, internet, muzică, dar mai ales, de la anturaj care a dobândit 
limbajul urât tot de la aceleaşi surse la care sunt ,,conectaţi” şi cei-
lalţi.  
     ,,În primul rând, totul începe cu acel comportament ,,dacă înjur îs 
şmecher.”Cu siguranţă, anturajul are influenţele sale, deoarece când 
auzi în permanenţă pe cineva înjurând sau vorbind vulgar, la un mo-
ment dat ţi se pare normal chiar şi ţie să foloseşti acest limbaj. Dar 
revenind la limbajul vulgar folosit în preajma cuiva pentru a arăta 
cine eşti tu, la un moment dat îţi intră în reflex şi, involuntar, începi 
să spui astfel de cuvinte…” 
     Această părere nu e singulară.Un elev de 13 ani din clasa a VIII-a 
A, întrebat dacă foloseşte limbajul vulgar, ni se confesează: ,,Da. Sin-
cer, eu folosesc acest limbaj, dar nu pentru a-mi arăta ,,isteţimea”. 
În mine e deja pură obişnuinţă, deoarece am stat în preajma copiilor 

cu 4 ani mai mari decât mine de 
la o vârstă fragedă şi aşa mi-am    
,,îmbunătăţit” vocabularul…” 
     La rândul său, acest adoles-
cent, ca şi alţii, vorbind fără să se 
controleze în preajma altor copii 
mai mici, le va transmite acestora 
un limbaj viciat. E ca un flagel 
din care nu scapă nimeni, cei 
educaţi devin o minoritate, iar cei 
vulgari formează o majoritate. 
Evoluăm în prostie, lene, arogan-
ţă şi asta nu de azi, de ieri.  
     Vorba lui Creangă, hâtrul po-
vestitor al Amintirilor din copilă-
rie, este şi azi de actualitate:  
,,Ştiu că sunt prost, dar când mă 
uit în jur, prind curaj.”  
 
,,DA, EU FOLOSESC ACEST 
LIMBAJ, DAR ŞTIU CĂ NU 
AR TREBUI…” 
 
   ,Mesaju’, eu nu sunt ,,mata”, 
să-mi cenzurez în faţă limbaju’! 
(Paraziţii) 
 
     În majoritate covârşitoare, 22 
din cei 26 de elevi chestionaţi, au 
răspuns că vorbesc vulgar uneori, 
3 niciodată, iar unul a spus că 
vorbeşte astfel frecvent. Iată, aşa-
dar, cum ceea ce era anormal a 
devenit normal. Am ajuns să 
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avem parte de ,,Degeneraţia ur-
mătoare”, cum spune titlul unui 
cântec al grupului Paraziţii. E 
una din formaţiile care influen-
ţează adolescenţii de astăzi, prin 
mesajele aşa-zis sociale pe care 
le transmite, căci, de fapt, melo-
diile lor, după cum spune titlul 
alteia dintre ele, reclamă dreptul 
la ,,Exprimare liberă”. Prin asta 
se înţelege : ,,ating şi rup coarda 
sensibilă, un stil vulgar, brutal, 
direct…De ce rămâi în urmă, 
timpurile se schimbă.”  
     Atentie, dragii mei, un om 
educat, stilat, manierat, a devenit 
anacronic, e bun de aruncat la 
coşul istoriei. Ţineţi minte, voi 
cei care acceptaţi să vi se spu-
nă ,,Degeneraţia următoare”, că 
(citez din piesă):  
     ,,Viaţa-i mult 
prea scurtă şi mai 
ştiu ceva, frate, 
din viaţă scapă 
cine poate.”  
     În vir t utea 
acestei scurtimi a vieţii, totul e 
permis: beţia, amorul liber, ex-
primarea îndrăzneaţă, colorată 
cu cât mai multe înjurături spu-
moase şi sofisticate. De ce? Ne 
explică tot paraziţii (nu e nevoie 
de majusculă aici):  
 ,,Mesaju’, eu nu sunt mata,  
să-mi cenzurez în faţă limbaju’! 
(Adică, de ce să-ţi spun eu ţie  
,,dumneavoastră”, când pot  să te 
numesc ,,fraier, tâmpit, bou, han-
dicapat, prost, idiot, retardat”!) 
Şi mai apoi: ,,…Dau lecţii, nu 
pune-n practică ce te învaţă în 
şcoală o târfă didactică.”  
      
TINERII DE AZI NU PREA 
MAI CRED ÎN NIMIC 
 
,,Tot ce am adunat până acum au 

fost amenzi 
Lasă-le să curgă, 
Pentru viitor mi-am propus cear-
căne şi burtă, 
Nu mă întreba ce fac, 
Nu ştiu niciodată…” (Paraziţii) 
 
     Şi lecţiile au dat roade, pentru 
că la următoarea întrebare, în cine 
sau în ce mai cred tinerii de astăzi, 
iată ce răspunsuri am primit, pre-
ponderent: în tehnologie, în ei în-
şişi, în drepturile lor şi-n egoism, 
în lucrurile nega-
tive ce le influen-
ţează viaţa, în in-
vidie, minciună, 
în satanism, în 
emo,în vedete.  
    ,,Tinerii cred în invidie, egoism, 
încăpăţânare, dar nu şi în Dumne-
zeu. Ei îi au ca idoli pe Salam, 
Guţă, Ina şi toţi tâmpiţii din ziua 
de azi.”  
     ,,Tinerii şi adolescenţii de as-
tăzi cred numai în ei înşişi, cred 
că pot face orice.”  
     ,,Unii tineri cred în Dumnezeu, 
dar nu prea cred că mai sunt  
chiar aşa de mulţi…Şi mai cred în 
dreptate, dar dreptatea uneori ti-
nerii şi-o fac cu pumnul.”  
     ,,În general, tinerii cred în ve-
detele lor preferate, cântăreţi, ac-
tori, etc,dar din păcate aceste ve-
dete nu promovează onestitatea, 
bunul-simţ sau solidaritatea, ci 
vulgaritatea, prostia şi îngâmfa-
rea (nu toate, dar o mare parte 
dintre ele.) ” 
     ,,Tinerii din ziua de azi nu prea 
mai cred în nimic, le pasă doar să 
fumeze, să bea, pe scurt, să îşi im-
presioneze prietenii.” 
     ,,Majoritatea tinerilor de azi 
cred că elementul pentru o viaţă 
mai uşoară ar fi minciuna (la tes-
te, când se copiază; la teme, când 

le copiem, în pauze; scuzele in-
ventate pentru profesori); ei 
cred că minciuna bine spusă şi 
interpretată, ajută.”  
 
..EU MĂ GHIDEZ DUPĂ  
VALORILE ÎNVĂŢATE 
ACASĂ” 
 
,,E-atât de bine să ai vise, care se 
vor îndeplini” (Holograf) 
    
     Maturitatea cu care aceşti 
adolescenţi de 13-14 ani au tratat 
acest subiect, mă fac să sper că 
există o portiţă de salvare. Nu 
toţi cred în nonvalori, ci îi mai 
iau ca reper pe Dumnezeu, mulţi 
dintre ei, familia sau valorile în-
văţate acasă, deşi răzbate un ton 
amar la unii dintre aceştia. 
     ,,Eu nu mă ghidez după astfel 
de modele (vedetele), eu nu am 
un model anume. Mă ghidez du-
pă valorile învăţate acasă, valori 
care mi-au intrat în reflex.” 
     ,,Eu personal cred în Dumne-
zeu, pentru că el ne ajută mereu. 
Până acum, pentru orice m-am 
rugat am primit…Cred că el este 
cel care ne dă răspunsul la orice 
întrebare, care ne este aproape 
mereu.” 
     ,,Tinerii de azi cred în per-
soana iubită şi în dorinţele pe 
care şi le pun.” 
     ,,Eu cred în Dumnezeu şi, ca 
valoare, cred în dreptate, dar 
acest cuvânt este străin în Româ-
nia de azi. 
Adică o 
ţară co-
ruptă, pli-
nă de lăco-
mie şi min-
ciună.” 
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CARE SUNT SURSELE RĂU-
LUI? 
 
,,Iuda se plimbă nestingherit prin 
societate…”  
(Bartolomeu Anania) 
 
1.Internetul , necenzurat în lim-
baj, abundent în înjurături, cu 
site-uri pornografice nerestricţio-
nate, accesibile minorilor la ori-
ce oră. 
2.Televiziunea, cu reality-show-
uri şi cu emisiuni ce aduc în 
prim-plan certurile şi scandaluri-
le dintre ,,vedete”. 
3.Presa tabloid, ce expune la rân-
dul ei poveşti picante, imagini cu 
fete sau bărbaţi care sunt priviţi 
ca nişte obiecte sexuale.   
4.Muzica  ce promovează un 
antilimbaj,(vezi versurile de la 
grupurile cu nume nonconfor-
miste – B.U.G. Mafia, Grasu 
XXL, Paraziţii, etc.) ori un lim-
baj sărac în emoţii şi-n exprimări 
artistice (vezi manelele unde se 
vorbeşte doar despre suferinţa 
din amor, despre beţie, bani sau 
fraţi). 

     Toţi cei ,,abonaţi” la tehnolo-
gii, la media şi la muzică for-
mează anturajul care ne 
influenţeză negativ, din care, la 
rândul nostru, facem parte.
Uneori, mai rar, dar se întâmplă, 
chiar familia promovează nonva-
lorile (familii destrămate, părinţi 
violenţi, alcoolici, dependenţi de 

droguri ori de jocuri de noroc). 
Ori absenţa părinţilor de lângă co-
pilul care are nevoie de ei, îl de-
termină pe acesta să absoarbă toa-
te informaţiile din jurul lui, fără a 
mai avea măcar o restricţie formală. 
    Mitropolitul Bartolomeu Anania 
ne spune că Iuda, sub masca pro-
gresului  ştiinţific, tehnologic şi al 
libertăţii de orice fel, se plimbă 
nestingherit prin societate, răstur-
nând valorile şi pervertind limba-
jul.  
     Drept pentru care,,,anormalul 
devine normal, viciul devine virtu-
te, minciuna devine adevăr….
cuvinte nobile precum prietenie, 
prieten se degradează în conotaţii 
dubioase, pervertirea tineretului se 
intitulează program de sănătate 
antiSIDA, destrămarea familiei se 
numeşte planificare familială…” 
 
SOLUŢII POSIBILE? 
 
,,Raţiunea ne face vrednici să ne 
numim oameni” (Antonie cel Ma-
re) 
 
1.Accentul pe cei 7 ani de acasă, 
oricât de învechit ar părea acest 
sfat. Nimic nu îi poate înlocui. 
2.Supravegherea constantă a edu-
caţiei copilului şi cultivarea aces-
teia. 
3.Oferirea de modele în familie, 
folosirea cu atenţie a limbajului de 
zi cu zi. 
4.Cultivarea educaţiei religioase, a 
sentimentelor de milă, întrajutora-
re, generozitate, interes faţă de 
persoana de lângă tine, apelul la 
emoţii. 
5.Promovarea în şcoală a educaţiei 
formative, accentul pe formarea 
conştiinţei, desfăşurarea de activi-
tăţi sociale ori de caritate. 
     Toate acestea, în final, ar trebui 

să aibă ca scop să-l înveţe pe co-
pil să discearnă binele de rău.
Părinţii sau profesorii nu vor fi 
întotdeauna lângă el. Viaţa îl va 
pune la încercare, iar el ar trebui 
să aibă conştiinţa formată, astfel 
încât, atunci când va fi nevoie, 
să ştie singur cea are de făcut. 
      
CINE VA ÎNVINGE? 
 
,,Celălalt lup e bun” (povestire 
indiană) 

     Iată în acest sens, o frumoasă 
pildă cu care încheiem comenta-
riile la chestionarul nostru.  
    Un bătrân indian Cherokee i-a 
povestit nepotului său despre 
lupta care are loc în interiorul 
fiecărui om. 
-Fiule, lupta se dă între doi lupi 
care sunt în sufletul omului. Un 
lup e rău. Este furie, invidie, 
t r ist eţe,  regret ,  lăcomie, 
aroganţă, autocompăt imire, 
răzbunare, simţul inferiorităţii, 
minciună, falsă mândrie şi 
egoism.Celălat lup e bun. Este 
bucurie, pace, iubire, speranţă, 
seninătate, umilinţă, bunătate, 
empatie, generozitate, adevăr, 
compasiune şi credinţă. 
     

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

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


Revista şcolii Page 6 

Nepotul s-a gândit puţin, apoi l-a 
întrebat pe bunic: 
- Care lup va învinge? 
Bătrânul Cherokee i-a răspuns 
simplu: 
- Cel pe care îl hrăneşti tu. 

      Când vine vorba de examene, 
nu mai vorbim de un limbaj vul-
gar, ci de unul al ignoranţei, după 
cum veţi vedea din perlele de mai 
jos, extrase din lucrările elevilor, 
care sunt în acord cu timpurile 
moderne… 
 
 Semnificaţia mo-
tivului ploii : 
ploaia este moti-
vul ce produce 
noroiul. 
 Motivul soare-
lui : soarele ne 
arată iubita din toate părţile şi din 
toate laturile. 

 Pe fruntea iubitei, 
fierbinte, poți face 
popcorn. 
Iubita i-a intrat 
adânc în el și-n 
cap. 
 Ne-am îmbălsă-
mat de aerul de la 

nuntă. 
 Pe plajă era multe fete dezbrăcate 
indecent. 
 Spre fundul poeziei, el (poetul) ne 
arată ceva mai bun. 

 Poetul ne demonstrează multe şi 
de toate. Şi chiar interesante. 
 Poetul preferat- Ion Creangă, 
poezia preferată- Guguță. 
  Grigore Vieru s-a pornit la 
Chișinău la școala de aviație. 
Dar pentru că era prea slab, s-a 
făcut poet. A sfârșit așa ca și fiul 
luia, cu aleluia. 
 Eu v-aș descrie un tablou din 
natură deoarece să vedeți cum 
arată natura. 
 Eram foarte absolvit de acel pei-
saj miritim. 
 Primăvara înverzesc toate 
viețuitoarele. 
 În această viaţă avem de urmat 
3 paşi: trecut, 
prezent si vii-
tor. 
 Când te uiţi în 
oglindă, te vezi 
pe tine, dar 
uneori mai vezi 
şi alte lucruri: 
mobila. 
 Oglindă, oglin-
joară, încotro merge această 
ţară? Oglindă, oglinjoară, nu 
mai bine plecăm toţi afară ? 

Împăratul Carol cel Mare a pre-
scris  pentru înjurătură pedeap-
sa cu moartea, împăratul 
Frederic al IV-lea bătaia cu 
vergi, iar Sfântul Ludovic al 
Franţei îi marca buza de jos 
cu fierul roşu.celui care în-
jura. 
     O ordonanţă din anul 1347 
prevedea tăierea buzei supe-
rioare la a doua înjurătură şi tă-
ierea limbii la a patra. 

     Un designer industrial a in-
ventat dispozitivul care să com-
bată limbajul vulgar de pe inter-
net. Cu “Peper Mouth” oamenii 
se vor gândi de două ori înainte 
de a fi agresivi sau obsceni când 
folosesc un laptop sau un calcu-
lator. 
     “Pepper Mounth” este un dis-
pozitiv mic care va  fi de folos 
dacă îl conectezi la PC prin in-
termediul unui cablu USB. Ast-
fel, el va începe să monitorizeze 
ceea ce tastezi, iar în momentul 
în care dispozitivul detectează 
un “cuvânt murdar”, cât de mic, 
va începe să elibereze în aer un 
miros neplăcut. 
    Acest lucru nu se va întâmpla 
imediat, deoarece “Pepper 
Mouth” îţi oferă posibilitatea de 
a şterge ceea ce ai scris. Mai în-
tâi se va aprinde, pentru ca utili-
zatorul să-şi dea seama că a 
greşit, iar dacă de pe ecran nu va 
fi ştearsă insulta sau înjurătura, 
atunci dispozitivul e programat 

să elibereze miro-
sul neplăcut. 
El vrea să atragă 
atenţia asupra 
consecinţelor uti-
lizării unui limbaj 
obscen în reţelele 
de socializare. 

                                                                

Pepper Mouth  
combate limbajul vulgar 
pe Internet 

Perle de la examenele din anul trecut 

     În unele părţi, cei care înjurau 
erau închişi în coşuri şi lăsaţi de 

mai multe ori la fund în apă. 
În alte părţi erau purtaţi goi 
pe stradă în timp ce erau 
loviţi cu biciul sau chiar în-
semnaţi cu fier roşu pe 
frunte. 

     Cea mai eficientă a fost pe-
deapsa Mussolini : în Italia înjură-
tura în public se amenda cu 500 
de lire .  

Cum erau pedepsite pe vremuri înjurăturile 
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15 octombrie, 2012 
Holocaustul : cunoaşterea evenimentelor din cel de-al 
doilea război mondial şi a urmărilor lansării bombe-
lor la Hiroshima şi Nagasaki 
Responsabili : prof. Crăciun Iosif, prof. documenta-
rist 
Chira Brînduşa 
Participanţi : elevi din clasele de liceu 

25 noiembrie 2012 
Balul Bobocilor 
Responsabil : prof. Molnar Marta, prof. Nemeş Ioa-
na, prof. documentarist Chira Brînduşa 
Participanţi : elevii claselor a IX-a A şi a X-a A 
Câştigătorii titlului de Miss şi Mister Boboc: Bar-
bonţa Williams şi Balotă Ramona  

19 octombrie 2012 
Hrană sănătoasă pentru un organism sănătos – marcarea 
Zilei Mondiale a Alimentaţiei, prin preparea de hrană 
sănătoasă în laboratorul de gastronomie 
Responsabili : prof.Pop Adriana, prof. documentarist Chi-
ra Brînduşa 
Invitaţi : directorul liceului, prof. Tripon Octavian, medi-
cul de familie Purcaru Ioan 
Participanţi : elevii clasei a VI-a A 

Activităţi în imagini din şcoala noastră 

1 noiembrie 2012 
Marea Neagră, mereu albastră (marcarea Zilei in-
ternaţionale a Mării Negre, şi cunoaşterea modalită-
ţilor de protecţie a mediului din zona mării ) 
Responsabili: prof.Duma Raluca, prof. documenta-
rist Chira Brînduşa 
Participanţi: clasa a VII-a B 
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     În contextul în care Suplacu 
de Barcău este o zonă poluată, 
spaţiile verzi care să contribuie 
la curăţarea şi oxigenarea aerului 
nu sunt niciodată în plus. 
     Liceul Tehnologic nr.1 din 
localitatea noastră a câştigat un 
proiect în valoare de 5.000 de 
euro, sponsorizat de OMV Pe-
trom, privind amenajarea unui 
parc în faţa liceului. Costul final 

al proiectului se ridică la 10.000 
de euro, restul sumei fiind obţi-
nută din sposorizări oferite de 
Primăria comunei Suplacu de 
Barcău, de Liceul Tehnologic Su-
plac şi de Asociaţia Părinţilor şi 
Profesorilor din cadrul şcolii. 
     Elevii din clasele de liceu, 
coordonaţi de profesorul maistru 
Miron Dorel, participă şi ei, în pe-
rioadele de practică, la amenajarea 

spaţiului pe care se va afla viito-
rul parc. Acesta va cuprinde alei, 
bănci, corpuri stradale de ilumi-
nat şi arbuşti ornamentali. 
     Sperăm că parcul va fi un loc 
de recreere atractiv, atât pentru 
elevi cât şi pentru cadrele didac-
tice. Conducerea liceului doreşte 
să inaugureze acest parc cu oca-
zia Zilelor Şcolii, din primăvara 
anului viitor. 

suficiente pentru a reduce nivelul 
stresului cu peste două treimi.  
     Cercetătorii au probat rezisten-
ţa la stres a unei serii de voluntari.
Lectura s-a dovedit a fi cea mai 
eficientă metodă de relaxare, redu-
când stresul cu până la 68 la sută. 
Astfel, în doar şase minute, tensi-
unea din muşchi şi ritmul cardiac 

     Lectura este o metodă mai 
eficientă de a te relaxa şi de a 
scăpa de stresul cotidian faţă de 
ascultatul muzicii, plimbările 
prin parc sau servitul unei ceşti 
de cafea, spun cercetătorii de la 
Universitatea Mindlab din Sus-
sex. Oamenii de ştiinţă susţin că 
doar şase minute de lectură sunt 

al voluntarilor a scăzut simţitor.  
     Comparativ, ascultatul muzicii 
reduce stresul cu 61 la sută, o  
ceaşcă de ceai îl diminuează cu 54 
la sută, o plimbare pe jos contri-
buie la scăderea lui cu 42 la sută, 
iar jocurile video scad stresul cu 
21 la sută.  

Mai mult decât plimbarea prin parc, 6 minute de citit te scapă de stres 

Zonă verde de 10.000 de euro 
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 Dacă elevii 
au reguli, 
profesorii 
de ce n-ar 
avea ? Cei 

mai mici elevi din ciclul 
gimnazial, cei din clasa a  
V-a B, au fost rugaţi să se 
gândescă la câteva reguli pe 
care cadrele didactice ar 
trebui să le ia în conside-
rare în relaţia lor cu elevii şi 

iată ce au scris (menţionăm 
aceste reguli în ordinea 
frecvenţei în care ele au fost 
notate): 
1.Să explice lecţiile, dar şi 
temele. 
2.Să se comporte frumos cu 
elevii (să nu ţipe, să nu în-
jure, să fie buni cu ei) 
2.Să îi înţeleagă dacă au 
probleme. 
4.Să scrie frumos (citeţ) pe 

tablă. 
5.Să nu vorbească la tele-
fon. 
6.Să nu întârzie la ore. 
7.Să nu-şi descarce nervii 
pe copii. 
8.Să aprecieze munca în 
plus. 
9.Să nu favorizeze pe unii 
elevi. 
10.Să mai şi glumească cu 
ei. 

     Gândiţi-vă la un număr şi scrieţi-l. Înmulţiţi 
acest număr cu 2, după care adunaţi 1. Apoi în-
mulţiţi cu 5 şi scădeţi 5. Împărţiţi numărul obţinut 
la 10. Scrieţi rezultatul lângă primul număr gân-
dit. Ce număr aţi obţinut? (Veţi observa că rezulta-
tul e identic cu numărul la care v-aţi gândit) 
 
     Pe trei tineri îi cheamă Ion, Gheorghe şi Dumi-
tru. Interesant este că şi prenumele lor sunt Ion, 
Gheorghe şi Dumitru. Nici unul dintre cei trei nu 
are însă numele la fel ca prenumele. Dacă prenu-
mele lui Gheorghe nu este Dumitru puteţi afla nu-
mele şi prenumele celor trei tineri? (Găseşti 
răspunsul la pagina 18) 

Iluzii optice.  
Un bărbat care lucrează ori un craniu? 

Te distrează şi...gândeşte! 

     Decalogul profesorului 

pui! 
V-am jignit eu vreodată, 
tâmpiţilor ! 
Dacă eşti prea deschis la 
minte s-ar putea să-ţi cadă 
creierul… 
Stai mă, drept şi corect, o 
mie de ani ca statuile cu 
Mihai Viteazul ! 
Mai gândiţi şi cu picioarele, 

lăsaţi capul să se odih-
nească. 
Fetiţa, hai ieşi la tablă! 
Dar lasă, nu te mai ridica, 
vino aşa! 
E clară încur-
cătura? 
Gravitaţia există 
chiar şi în 
creier, să ştiţi. 

Dacă prostia ta s-ar trans-
forma în apă, nu ar mai 
exista uscat pe planeta as-
ta. 
Precum vedeţi, nu vedeţi 
nimic. De ce nu vedeţi ni-
mic, veţi vedea în-
dată ... 
Când îţi fată mintea, 
să îmi dai şi mie un 

Perle de la oră spuse de profesori (nu de la noi!) 

 

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

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


Revista şcolii Page 10 

Sunday, 14 October  2012 
Ora 8:06 PM si 53 de secunde. 
     Aceasta este prima postare a 
blogului meu, "Jurnalul unui re-
bel". Ei bine, cine sunt eu? Un 
homo-sapiens (nu vă gândiţi la 
prostii...) care are şi cap de ase-
menea. Mai am doi ochi, două 
urechi,un nas şi 13 ani, o vârstă 
ingrată. Mă rog, să  trecem 
peste detalii. M-am hotărât să 
fac acest blog din simplă lipsă 
de ocupaţie. De fapt, ăsta e unul 
dintre motive, dar mai e şi altul, 
mai profund. Prin acest blog pot 
să îmi transmit sentimentele şi 
restul ideilor din mintea mea, cu 
două-trei clickuri şi o tastatură. 
E mai uşor decât să îmi umplu 
folderele cu prostii. De ce să nu 
umplu internetul cu toată nebu-
nia existentă în mintea mea? 
Până la urmă, am prea multă şi 
se cam adună... Este deja 8:11 şi 
simt că am scris prea mult... 
     Dar staţi, nici măcar nu v-am 
explicat, deşi voi cu siguranţă  
v-aţi pus întrebarea… Ce este 
"Jurnalul unui rebel"? El este, 
mai degrabă, o deschidere a 
minţii. Prin acest blog vreau să 
văd câtă lume se regăseşte în 
rândurile mele, câtă lume e de 
acord cu mine. Dar hei, let's be 
happy… 
     Alte bloguri vor apărea cât se 
poate de repede :) 
     Multumesc publicului. Ciaos! 
     P.S.”Jurnalul ” se ia fără 
prescripţie medicală. O tabletă 
pe zi; în caz contrar, se poate să 
muriţi înecaţi cu internet. 
 

Monday, 15 october 2012 
Sugestii pentru Dumnezeu 
Al doilea blog după primul, a ve-
nit. Ei bine, ce să spun. O după-
amiază liniştită de luni. Ce poate 
fi mai relaxant decât eu, scriind 
compuneri la română (cel puţin 
aşa crede mama) ? 
     Totusi, gata cu introducerea, 
că doar suntem băieţ' mari… V-aţi 
întrebat vreodată de ce aveţi doi 
ochi? Adică nu ar fi 
mai uşor să avem un 
ochi mare în mijlo-
cul frunţii? Mi 
se pare că ar fi mai 
uşor de văzut. Oche-
larii ar fi făcuţi doar 
dintr-o lentilă, deci ar fi mai sim-
plu. Ar trebui ca toţi să ne rugăm 
la Dumnezeu sa fim ciclopi. Mi se 
pare corect, oameni buni, mi se 
pare corect... 
       În alte ştiri, încă respir! 
(yay!) 
     Şi de-acum, în fiecare blog, voi 
posta câte un citat celebru sau 
mai puţin celebru. Enjoy! 
     "Ştiu că sunt prost, dar când 
mă uit în jur, prind curaj". Ion 
Creangă 
      Ne vedem in blogul viitor, stay 
close! 
     P.S..Ştiu că ăsta a fost cam 
scurt, dar sunt în mare grabă, 
promit mari idei pe viitor. 
 
Tuesday, 16 October 2012 
Plăcerile vieţii 
     O seară placută de marti. Ora 
8 şi 25 de minute. Stau calm, înfipt 
în scaunul meu preferat (scaunul 
de la calculator) dupa o baie 

luuungă şi caldă; dar momentul  
preferat al băii a fost atunci 
cand m-am spălat pe cap şi am 
decapitat "mătreţile" din părul 
meu. Apoi mi-am pus căciula-n 
cap, mi-am luat ”chijamaua” şi 
m-am băgat la calculator, activi-
tatea mea preferată extraşco-
lară. Pot sa spun, cu mâna pe 
inimă, că mai mare plăcere pe 
lumea asta nu există în afara de 
băutul ciocolatei calde în faţa 
”feisbuc-ului”. Oh Doamne, fe-
reşte-mă de păcate, că nu mă pot 
abţine. O seară plăcută în faţa 
calculatorului vă doresc. 
   "Placerile sunt ca florile: dupa 
ce pui mâna pe ele, se ofi-
lesc." Ralph Waldo Emerson 
 
Tuesday, 23 October 2012 
Modelul nostru în viaţă 
     Fiecare are un model în 
viaţă, sau cel puţin aşa spun 
”adulţii” că ar trebui. Ei bine, 
aflaţi că nu tot ce spun aceştia 
este adevărat. Sunt prea multe 
modele oribile în viaţa asta, care 
nu au ce căuta în a noastră, dar, 
de fapt, noi îi căutăm pe ei. Nu 
este o regulă, dar, la ce muzică 
asculţi si la ce idoli ai, aşa vei fi 
şi tu. Ştiu deja prea multe exem-
ple...  
     Sincer, eu trăiesc după regu-
lile mele (sau cel puţin aşa mi-ar 
plăcea), după ideile mele, după 

Jurnalul unui rebel (fragmente) 
Razi Alexis, VIII-a A 

 

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

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


 Page 11 

părerile mele, nu să-mi dicteze 
cineva ce şi cum. Normal că te 
simţi controlat, că esti ţinut în 
frâu de părinţii tăi şi restul lu-
mii, care spune "eu ştiu ce e mai 
bine pentru tine". Dar stai frate, 
ŞTII CE GÂNDESC? Părinţii 
noştri cred că părerea noastră 
nu este deloc bună, deşi, în 
multe cazuri, gândim şi noi ma-
tur. N-aţi păţit asta niciodată? 
"Mami, înţelege-mă, ascultă 
măcar ce vreau să zic!". Şi ea, 
normal, va spune că "N-am ne-
voie să-mi zici nimic! Am în-
cheiat discuţia!". Şi pentru cei 
care nu ştiu, n-are rost să-i ex-
plici unui adult ce gândeşti, că  
,,suntem copii”, 
că ,,nu ştim ce 
vorbim”. Spre 
exemplu, mama 
mea zice că-s inte-
ligent şi nu ştiu ce, 
dar atunci de ce 
nu am niciodată 
dreptate? De ce niciodată nu mi 
se ia în calcul opinia? Există ca-

zuri, cam 1% dintre ele. 
     Nu uitaţi, roata se-ntoarce. Şi 
pentru cei care au renunţat la vi-
sele lor, la sentimentele lor, şi 
pentru toţi cei care s-au închis în 
propria lor lume: speraţi că într-o 
zi veţi reuşi, orice v-aţi propune. 
"Atâta timp cât nu încetezi să urci, 
treptele nu se vor termina; sub 
paşii tăi care urcă, ele se vor în-
mulţi la nesfârşit." - Franz Kafka 
 
Thursday, 25 october 2012 
Tocmai am căscat 
     Titlul n-are legatură cu post-
ul, ci cu mine, că tocmai am căs-
cat, de obosit ce sunt! 
     Şiiii, intru 
în scenă cu 
nişte cuvinte 
bine alese, 
strecurându-
mă printre sutele de aplauze care 
îmi desfată urechea stângă, că în 
aia dreaptă e prea multă ceară. 
Deci, sincer, a fost o zi lungă, dar 
tot am cedat inspiraţiei. Ioi maică, 
obosit îs! Aşe că închei cu o 

poezie, ,,Viata nu mai e de-a-
juns”. Scuzaţ' erorile gramati-
cale, dacă este vreuna! (vă rog) 
 
Viaţa nu mai e de-ajuns 
S-a dus totul şi nu mai e cale 
de-ntors 
Şi nimeni şi nimic nu mă poate 
schimba 
Totul e la fel, viaţa şi ura 
Tremur şi plâng când mă gân-
desc 
Că oamenii pe care acum îi 
privesc 
Se vor duce-ntr-o zi, dar şi eu.. 
Voi pleca, nu voi mai întoarce 
capul 
Nu mă voi uita înapoi, voi fi 
curajos 
Până la sfârsit, cu capul sus, 
Dar viaţa... Nu mai e de-ajuns 
 
     "Există întrebări pe care ni le 
punem nu pentru a da un 
răspuns, ci pentru a auzi între-
barea."  Octavian Paler  
     O seara plăcută de joi să a-
veţi! 
 

     Autor:Mihai Maitei    
                (preluare internet)                                     

     La ora de educaţie civică, 
profesoara vorbeşte mult despre 
scopul vieţii şi rolul omului în 
societate. Apoi intreabă: 
- Copii, ce aţi dori să auziţi în 
timpul înmormântarii voastre?  
Vasile: 
- Aş dori ca oamenii să spună că 
am fost un medic extraordinar, 
ca am salvat viaţa multor 
oameni...  
Maria: 
- Iar eu aş dori ca toţi să spună 
că am fost o soţie bună, o mamă 
şi o bunică extraordinară, să mă 
iubească toţi.  

Glume  

 -Dar tu, Ioane, ce ai dori să  
auzi?  
Ion: 
-Priviţi! Se mişcă, se mişcă!!! 
 
     Sir il cheamă pe John şi îl 
întreabă: 
-John, spune-mi câte grade mai 
exact se află în această cameră? 
John consultând termometrul 
zice: 
-21 de grade. 
-Şi afară? 
-6 grade, domnule. 
-Ok, atunci deschide geamul să 
intre şi celelalte! 
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1.Eşti capabil să păstrezi un se-
cret chiar dacă cineva te roagă să 
îl destăinui? 
2.Poţi număra până la 1001? 
(Încearcă) 
3.Realizezi tot ceea ce ţi-ai pro-
pus la şcoală? 
4.Prânzurile pe care le mănânci 
sunt copioase? 
5.Te superi uşor dacă cineva te 
ceartă?  
6.Consideri că e necesar să res-
pecţi zilnic un program de activi-
tate?  
7.Se întâmplă des să nu respecţi 
programul propus? 
8.Depui totuşi eforturi pentru a-l 
respecta? 
9.Poţi să taci cel puţin o oră? 
10.Dacă întâmpini greutăţi în re-

alizarea unui proiect, renunţi la el? 
11.Eşti constant (mereu acelaşi) în 
părerile tale personale? 
12.Renunţi să vizionezi spectaco-
lele sau emisunile pe care ţi le-ai 
propus? 
 
     Marchează câte 1 punct pentru 
fiecare răspuns DA la întrebările 
1,2,3,6,8,9,11 şi câte un punct 
pentru fiecare NU la întrebările 
4,5,7,10,12.Adună punctele astfel 
obţinute. 
   *Dacă ai 11-12 puncte obţi-
nute, atunci posezi voinţa necesară 
pentru a-ţi realiza scopurile pro-
puse şi eşti conştient de asta. Când 
întâlneşti unele tentaţii, ştii să le 
ocoleşti, să le observi şi nu te laşi 
uşor ademenit de ele. Ai păreri 

proprii despre tot 
ceea ce vezi în jur 
şi te ghidezi după ele. Familia, 
prietenii te cunosc şi te respectă 
pentru aceste lucruri. 
   *La 8-10 puncte obţinute, 
voinţa ta are unele minusuri, te-
melia ei există, dar te mai abaţi 
de la ceea ce ştii că trebuie să  
faci. Încearcă să eviţi astfel de 
situaţii şi să nu renunţi la realiza-
rea a tot ceea ce trebuie sau la 
ceea ce ţi-ai propus să faci. 
   *Pentru 7 puncte sau mai 
puţine, nu ai o voinţă puternică, 
eşti slab din fire, eşti influenţabil 
şi nehotărât. Cei din jur ştiu lu-
crul acesta şi profită din plin de 
el.Vei avea de pierdut dacă nu 
faci nimic să te schimbi! 

Oameni care au avut voinţă 

Chestionar—Ai voinţă? 

lui antirabic, Louis Pasteur, a fost 
slab la chimie şi pe punctul de a 
cădea la examenul de bac, Giu-
seppe Verdi a fost respins la ad-
miterea la conservator, iar marele 
filosof german Hegel a avut scris 
pe certificatul de absolvire a fa-
cultăţii: ,,incapabil în filosofie’’.  
     
Talentul nu are vârstă 
      Aptitudinile într-un domeniu 
pot apărea din fragedă copilărie, 
dar şi la maturitate, şi se pot mani-
festa chiar la o vârstă târzie.  
     Astfel, Mozart, la 
4-5 ani, improviza cu 
uşurinţă motive muzi-
cale. Enescu (foto) a 
dovedit auz muzical de 
la 3-4 ani şi la 5 ani 
compunea o lucrare 

pentru vioară şi pian intitulată  
,,Ţara Românească’’. La 16 ani, 
Nicolae Labiş scria nemuritoa-
rea poezie ,,Moartea căprioarei’’.  
     În anii 1980, o 
fetiţă din Anglia, 
Ruth Lawrence 
(foto) a susţinut la 
8 ani examenul de 
admitere la mate-
matică, la Univer-
sitatea din Oxford.
A reuşit prima din 
530 de candidaţi, 
toţi peste 18 ani.  
     După un studiu al cercetători-
lor americani, cei mai mulţi co-
pii minune au existat în muzică, 
matematică, şah, adică în dome-
nii care se bazează pe reguli 

     Voinţa înseamnă tenacitate. 
Marile personalităţi au făcut 
eforturi imense pentru a ajunge 
în top.La început, ele au avut 
mari insuccese în carieră, dar 
prin ambiţie şi efort au intrat în 
memoria omenirii. 
     Demostene, iniţial gângav, a 
a juns cel mai mare orator al 
Greciei antice. Charles Darwin, 
pentru care tatăl său se temea că 
va deveni ruşinea familiei, a de-
venit celebru cu cartea sa  
,,Originea speciilor’’,Newton, 
un geniu în fizică, a 
fost ultimul în 
clasă, Napoleon 
Bonaparte (foto) – 
un elev mediocru la 
şcoala militară, la 
fel şi Edison. Creatorul vaccinu-
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foarte severe şi mai puţin pe ex-
perienţa profesională şi de viaţă. 
     Alte personalităţi au creat 
până târziu. Spaniolul Miguel de 

Cervantes scrie  
,,Don Quijotte’’ 
la 59 de ani, 
Victor Hugo a 
creat 5 romane 
celebre între 75 
şi 80 de ani, 
marele lutier 
Stradivarius a 

construit viori până la 95 de ani, 
Goethe şi-a încheiat opera Faust 
la 83 de ani, iar pictorul italian 
Tiziano a creat 2 tablouri cele-
bre ,,Bătălia de la Lepanto’’ şi ,,
Coborârea de pe cruce ’’ la 95 şi 
respectiv, la 97 de ani. 

   Doctorii te sfătuiesc să consumi 
cât mai rar mâncare reîncălzită, 
să nu pui pe masă doar alimente 
ieftine şi să nu consumi produse 
închise ermetic la mai mult de câ-
teva zile după ce ai deschis cutia. 
Pe termen lung, obiceiurile ali-
mentare greşite te privează de vi-
tamine şi minerale esenţiale.  
       
    Nu consuma alimente 
mult timp după deschide-
rea cutiei sau flaconului. 
Odată deschisă, până şi 
apa se poate ,,strica” în câ-
teva zile.Din momentul în care are 
contact cu aerul, apa începe să 
se ,,colonizeze” cu germeni. Acest 
lucru se întâmplă cu orice produs 
închis ermetic din fabrică. Alege 
produsele care au scrisă pe cutie 
perioada în care ar trebui să fie 
consumate de la deschidere. 
     Nu mânca pe fugă, atunci 
când apuci. Ar  trebui să mâncăm 
trei mese pe zi şi una-două gustări 
(un fruct sau un iaurt). Nu e indi-
cat să înlocuim mesele principale 
cu hamburgeri sau pateuri cum-
părate de pe stradă, care nu oferă 
decât calorii din belşug. 
     Nu cumpăra 
produsele cele 
mai ieftine. 
Acest obicei îţi 
aduce în farfurie 
cele mai proaste 
alimente, cu va-
loare nutriţio-
nală scăzută. În 
loc să cumperi crenvurşti sau pari-
zer ieftin,de proastă calitate, mai 
bine alege carnea macră. Este bine 
ca şi conservele cumpărate, în 
special cele de peşte, să fie mai 

     Bulă şi mâncarea 
  
     La ora de 
religie preotul 
întreabă: 
-Bulă, îţi spui 
înainte de 
masă rugăciu-
nea? 
-Nu, domnule Părinte, numai 
atunci când avem ciuperci la 
masă… 
 

     La ora de aritme-
tică vine o profe-
soară nouă. Bulă 
este întrebat: 
-Ia zi, elev Bulă, ai 
45 de lei şi cheltui 

15. Cu câţi lei mai rămâi? 
-Cu 30 de lei. 
-Foarte bine, Bulă! Dar dacă ai 
10 cremvurşti şi mănânci 4, cu 
cât mai rămâi? 
-Nu vă suparaţi, cu cremvurşti 
nu am socotit încă! 

scumpe. Conservele ieftine e po-
sibil să fie ambalate în condiţii 
care nu sunt foarte igienice şi să 
conţină carne veche. 
     Nu reîncălzi mân-
carea. Deşi mult mai 
comod şi mai ieftin 
decât dacă ai cum-
păra la fiecare masă 
alte alimente, prin 
acest obicei pierzi tot ce e mai 
sănătos din mâncare. Ar trebui 
să preferăm alimentele  
proaspete, gătite cât mai simplu, 
pentru a le conserva calităţile nu-
triţionale.  
     Nu cumpăra produse care 
conţin fructe ,,naturale”. Nu-ţi 
lua doza zilnică de fructe din ast-
fel de alimente, iaurturi sau su-
curi. De exemplu, iaurturile cu 
fructe au o valoare calorică ase-
mănătoare cu a fructelor, dar nu 
au aceeaşi valoare nutriţională. 
Ele au aditivi alimentari, fructele 
nu sunt în stare proaspătă, iar vi-
taminele se pierd.     
 
Să râdem puţin      
      
     La ora prân-
zului, copiii 
stăteau cuminţi 
la coadă, 
în cantina şcolii elementare cato-
lice. În capul mesei era un coş 
mare cu mere. O călugăriţă scri-
sese un bilet: "Ia UN SINGUR 
măr. Domnul e cu ochii pe 
mere!" 
     Mai departe, pe linie, erau 
prăjiturile cu ciocolată. Un copil 
poznaş adăugase o notă: "Ia câte 
vrei! Domnul e cu ochii PE 
MERE! "  

Cinci obiceiuri alimentare care trebuie evitate 
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     Dacă eşti într-un autobuz, în oraş, 
ia bilet din timp, compostează-l şi 
ţine-l la îndemână pentru control. E 
extrem de ruşinos să fii prins fără bilet, chiar dacă te 
gândeşti că mergi doar o staţie şi nu ai nevoie de el. În 
caz că ţi se întâmplă, nu căuta scuze; plăteşte amenda 
şi trage concluziile. 

     În momentul în care a sosit autobuzul, 
dacă vrei să urci, aruncă la coş îngheţata, 
punga de chipsuri sau sendvişul din care 
tocmai mâncai. Într-un mijloc de transport 
nu e indicat să se mănânce. De asemenea, 

nu se fumează. 
     La urcare dă prioritate femeilor, persoanelor în 
vârstă şi superiorilor.La coborâre se procedează in-
vers. Mai întâi coboară călătorii din autobuz, după ca-
re urcă persoanele aflate în staţie. 
     Locul de onoare al femeii este lângă 
fereastră. Dacă este aglomerat, se cedează 
locul femeilor, fetelor, bătrânilor sau in-
firmilor. Chiar şi o tânără, în aceste con-
diţii, se cuvine să-şi cedeze locul.  
     Respectă toate regulile interne de comportare afi-
şate în mijlocul de transport pe care îl foloseşti. 
     Fă tot posibilul să nu deranjezi deplasarea călători-
lor. Dacă ai atins sau lovit pe cineva din greşeală, scu-
ză-te. Şi celălalt ar trebui să spună: „Nu-i nimic, se 
mai întâmplă.” 
     Dacă asculţi muzică, foloseşte un player cu căşti, 
pentru a nu deranja pe ceilalţi.       

     Zi Zhang îl întreabă pe Maestrul Kong ce 
este Omenia. 
     Maestrul răspunde: "Cel ce face ca în lume  
cinci lucruri să se împlinească atinge această 
supremă Virtute Omenească." 
     Zi Zhang: "Permiteţi să întreb care sînt cele 
cinci lucruri?" 
     Maestrul răspunde: "Politeţea faţă de celă-
lalt, îngăduinţa, buna-credinţă, zelul de a în-
făptui şi mărinimia.  
     Politeţea te fereşte de jigniri, îngăduinţa îţi 
aduce sprijinul multora, de bună-credinţă 
fiind şi pe ceilalţi te poţi bizui, zelul îţi asi-
gură reuşita, iar mărinimia îi face pe ceilalţi 
să se supună cînd îi vei guverna." 

     ,,Dacă fumezi 10 ţigări pe zi, devii dependent; dacă stai 
toată ziua la calculator, devii dependent. Or, eu merg la 
şcoală de 8 ani şi tot n-am devenit dependent de învăţat.” 

Ce gândeşte un elev din zilele noastre 

Povestire filosofică orientală 

Bune maniere 
Cum să ne comportăm în autobuz 
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     Pungi de plastic, caso-
lete pentru legume, sticle 
de bere, cutii de carton 
sau doze din aluminiu 
ajung, în cel mai scurt 
timp, la gunoi, pentru că 
nu sunt altceva decât deşeuri. 
Se folosesc mai multe ambalaje 
decât în trecut şi, în România, 
cele mai multe dintre ele sunt 
aruncate amestecat. Unele amba-
laje se degradează în sute de ani 
sau nu se degradează deloc 
(plasticul sau aluminiul).       
     Colectate separat, ambalajele 
pot fi reciclate, rezolvându-se 
astfel, parţial,  problema efectu-
lui de seră, şi se poate contribui 
la economisirea unor resurse na-
turale epuizabile, cum ar fi pe-
trolul, folosit la realizarea multor 
obiecte din plastic. 

     Pentru a contribui la un 
mediu sănătos, se separă 
ambalajele pe categorii: 
sticlă, hârtie şi carton, me-
tal, plastic. De asemenea, 
cantităţile mari de plastic 

şi hârtie sunt foarte căutate, astfel 
că pot fi colectate de la toţi 
vecinii din bloc şi, apoi, co-
mercializate firmelor de pro-
fil. 
     Chiar dacă magazinele îţi 
oferă pungi din plastic, le  
poţi refuza şi îţi poţi procura 
pungi textile. Vei fi şi în pas cu 
moda şi vei contribui şi la proteja-
rea mediului înconjurător. Amba-
lajele colectate sunt duse la cen-
trele de reciclare. 
     Hârtia şi cartonul sunt sortate 
pe categorii, în funcţie de calitatea 
lor: hârtia albă e de calitate supe-

rioară, în vreme ce cartonul on-
dulat e de calitate inferioară, iar 
ziarele şi o parte din hârtia de 
birou sunt de calitate medie. 
După un întreg proces de trans-
formare, hârtia de birou reciclată 
ajunge înapoi pe birouri. Cărţile 

de telefon şi cartonul se 
pot transforma în cofraje 
pentru ouă sau în alte ti-
puri de carton.  
     Materialele din sticlă 
se sortează pe culori: 
sticlă incoloră, verde şi 

maronie. Becurile, obiectele din 
porţelan, ceramică sau veiozele 
nu trebuie aruncate în acelaşi 
tomberon în care sunt depozitate 
sticlele şi borcanele.  
     Produsele din plastic sunt sor-
tate în funcţie de culoare şi  tipul 
polimerului. 

     Definiţia proverbelor: concluzii 
scurte scoase din experiente înde-
lungate. 
 
NU SUNT PROVERBE ! 
Este bine să laşi 
băutura….însă 
rău este să uiţi 
unde ai lăsat-o. 
 
Alcoolul omoară 
încet, încet……
nu contează, nu 
mă grăbesc. 
 
Poate că banii vorbesc, dar cu au-
zul nu stau prea bine, pentru ca 
niciodată nu vin când îi chem. 

 Banii nu fac feri-
cirea….o cum-
pără gata făcută. 
 
Inteligenţa mă 
urmăreşte….dar 
eu sunt mai rapid. 
 
Munca nu a omorât niciodată pe 
nimeni……dar de ce să rişti? 
 
Trăieşte fiecare zi ca şi cum ar fi 
ultima. Apoi, într-o zi, aşa se va 
şi întâmpla. 
 
Există două cuvinte care îţi des-
chid multe uşi: ”trage”şi… 
,,împinge”! 

Proverbe...cu urmări poznaşe 

Fă ceva pentru mediu: învaţă cum să reciclezi deşeurile 
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     Constantin Brâncuşi 
este cel mai mare sculp-
tor al secolului XX, fiind 
considerat părintele 
sculpturii moderne.  
     Sculpturile sale se re-
marcă printr-o formă 
elegantă şi prin materia-
lele utilizate: lemn, 
bronz, metal. Este repre-
zentat în diferite muzee 
din ţară şi din străină-
tate. Atelierul său este 
reconstituit în întregime 
în incinta centrului de 
artă modernă Georges 
Pompidou, din Paris.În 

Bucureşti, ca şi în Paris, 
există câte o piaţă care 
poartă numele sculptoru-
lui. 
     În ţară, oraşul Târgu-
Jiu găzduieşte un ansam-
blu de trei piese şi anume: 
Coloana Infinită, Poarta 
sărutului și Masa tăcerii. 
Coloana Infinită, cunoscu-
tă în mod greşit şi sub de-
numirea de Coloana Infi-
nitului, a fost inaugurată 
la 27 octombrie 1938. Are 
o înălțime de 29,35 metri 
și este compusă din 15  
,,mărgele”, cum le denu-

mea Brâncuşi, moduli cu opt 
feţe suprapuși unul peste altul.
Sculptura este o stilizare a co-
loanelor funerare specifice su-
dului României. Denumirea 
originală era „Coloana recu-
noștinței fără sfârșit” . Ea  a 
fost dedicată soldaților români 
din Primul Război Mondial 
căzuți în anul  1916, în luptele 
de pe malul Jiului. 

Răs 

pun 

sul  

în  

pa 

gi 

na 

18 

Personalităţi româneşti: Constantin Brâncuşi 

-Da, nu credeam că e chiar aşa. 
Dar acum văd că l-a spart pe 
amândouă părţile. 
 
La şcoală se aude un zgomot teri-
bil dintr-o clasă. Directorul intră 
în clasă şi vede îngrozit cum toată 
lumea ţipă, se bate, iar unii s-au 
urcat pe bănci. 
Directorul se repede la cel mai 

zgomotos şi îl dă afară din sală. 
Se face dintr- o dată  linişte. 
-Unde este profesorul vostru? 
Bulă: 
-Tocmai l-aţi dat afară... 
 
-Bulă, care e viitorul verbului "a 
fura"? 
-"Pârnaia", doamnă profesoară... 

Este ora de gramatică. 
-Bulă, când cânţi tu, spui "eu 
cânt". Când cântă fratele tău, 
cum spui? 
-Taci dracului odată! 
 
Tatăl lui Bulă e chemat la şcoală 
pentru ca fiul său a spart un 
geam. Privind rama goală, tatăl 
dă din cap cu gravitate: 

Bancuri cu Bulă 
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Fugi de tentaţii…..dar încet să te 
poată ajunge. 
Există o lume mai bună…dar 
este foarte scumpă. 
A studia înseamna a te îndoi de 
inteligenţa colegului de birou. 
Viata e aşa de tragică : azi eşti 
aici, mâine iarăşi… 
Timpul vindecă orice, însă nu e 
un bun chirurg plastician. 

Poţi învăţa o pi-
sică să facă orice 
vrea ea. 
Nu e destul să fii 
tu norocos, trebuie 
ca ceilalţi să nu 

fie. 
Nu contează dacă eşti sărac sau 
bogat. Conteaza să ai bani! 
Dacă ţi-e foame, mănâncă sare : 
o să îţi fie sete! 
Nu mă duce pe mine în ispită, 
găsesc drumul singur. 
Dacă ajuţi pe cineva, ai să vezi 
că îşi va aminti de tine si data 
viitoare când are nevoie de aju-
tor. 
Vacanţa de vară este 
perioada când părinţii 
îşi dau seama că pro-
fesorii nu sunt plătiţi 
suficient de bine. 

     Caragiale era un ade-
vărat miştocar al secolu-
lui 17. 
     "O scrisoare pier-
dută” are un su-
biect buclucaş. 
     În ”O scri-
soare pierdută” 
este vorba despre 
o scrisoare pier-
dută de poştasul 
din sat. 
     Într-un final, 
Ştefan Tipătescu pleacă 
în lume şi la un moment 
dat îi trimite o scrisoare 
adresată Zoei.  
     Zaharia Trahanache  
avea acest nume pus de 

 Caragiale, deoarece se 
ocupa cu traficul de 
zahăr. În mod similar, 
Farfuridi desfăşura afa-

ceri cu farfurii, iar 
Iordache Brânzo-
venescu rula afa-
ceri cu brânză.
Dupa numele lui 
Branzovenescu ne 
putem da seama că 
acesta era de la 
ţară şi avea rădă-

cini străvechi în cultiva-
rea brânzei. 
Stimată comisie de veri-
ficare, pe vârful peniţei 
dumneavoastră stă soarta 
a mii de copii. Ajutaţi-ne !

Perle despre piesa ,,O scrisoare 
pierdută”, de I.L.Caragiale 

Definiţii...cu zâmbet 

Perle de la limba franceză 
Il vient chez Passepartout = El îşi vinde paşa-
portul. (corect: El vine la Passepartout.) 
Plus proche = mai proşti (corect: mai aproa-
pe) 
Douce = duş (corect: dulce) 
Cache = caş (corect: se ascunde) 
Cedille = şedinţă (corect: sedilă) 

     1.O persoa-
nă locuieşte 
într-un bloc . 
Atunci când co-
boară, ia liftul 
de la etajul 13, 
dar atunci când 
urcă, se opreşte 
la etajul 7. Ştii de ce? (răspunsul 
la pagina 18) 
 
     2.Un bărbat are doi copii, din-
tre care ştim că unul este un băiat.  
Care sunt şansele ca acest bărbat 
să aiba un băiat şi o fată? 
(răspunsul la pagina 18) 

  Completează astfel încât rezultatul de pe fie-
care rând şi de pe fiecare coloană să fie 10. 
(rezolvarea, la pagina 18) 

Întrebări încuietoare 
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     Pagina 9. Care este numele ce-
lor 3 tineri?  Dacă prenumele lui 
Gheorghe nu este Dumitru, pe 
Gheorghe trebuie să-l mai cheme 
Ion, fiindcă, după cum s-a precizat, 
nu-l poate chema Gheorghe 
Gheorghe. În consecinţă, prenumele 
lui Dumitru va fi Gheorghe, iar cel 
al lui Ion va fi Dumitru. 
      Pagina 16.Câte maşini au fost 
implicate în accident ?Răspuns : 
13 maşini. 
Pagina 17. Întrebarea 1. persoana 
care urcă se opreşte la etajul 7, 
deoarece este copil şi doar la buto-
nul ce arată această cifră poate 
ajunge. 
Pagina 17. Întrebarea 2. Deşi  
răspunsul ar părea că şansele sunt 
de 1/2, acesta este în realitate greşit. 
Răspunsul corect este 2/3.  
Considerăm cei doi copii A şi B ai 
bărbatului. Sunt patru posibilităţi:  
A este băiat, B este băiat  
A este băiat, B este fată  
A este fată, B este băiat  
A este fată, B este fată  
Aşadar, ceea ce ştii din enunţul pro-
blemei, este că sigur nu vei avea  
de-a face cu ultimul caz. Rămân  
deci trei cazuri posibile, dintre care 
două sunt configuraţia căutată 
(băiat-fată, fată-băiat), iar unul nu 
(băiat-băiat). Răspunsul problemei 
este, aşadar, 2/3.  
Pagina 17.Completarea corectă a 
tabelului cu cifre. 

     Elevii clasei a V-a B s-au implicat într-o activitate umanitară. Ei au 
strâns hăinuţe şi jucării pentru două familii, una din Bucureşti şi alta 
din Iaşi, care au copii în vârstă de patru ani. Copiii fac parte din familii 
nevoiaşe, stau cu bunica şi le lipsesc jucăriile şi hăinuţele de joacă. Aşa 
că s-au strâns pentru ei mai multe pachete care au fost trimise prin poş-
tă, împreună cu o scrisoare semnată de toţi copiii. Activitatea a avut ca 
scop să-i obişnuiască pe copii să-i ajute pe cei mai puţin favorizaţi de 
soartă, să înveţe că mila şi compasiunea sunt sentimente care trebuie 
cultivate în permanenţă. 

,,Halloween în imagini” 
Desen de Ghiman Carla,  
clasa a V-a B 

     Halloween-ul este una dintre 
cele mai vechi sărbători din lume, 
de origine celtică, preluată astăzi 
de foarte multe ţări, printre care 
şi a noastră. Cu această ocazie, 
copiii, îmbrăcaţi în diferite costu-
me, merg la colindat pe la casele 
oamenilor şi cer bomboane sau 
chiar bani, folosind expresia ,,Ne 
daţi ori nu ne daţi?”.  

Un alt lucru specific acestei săr-
bători este dovleacul sculptat, cu 
lumânare în interior, care repre- 

Halloween cu pitici 
învăţător Ana-Maria Somogyi 

Răspunsuri la problemele 
şi jocurile din revistă Să-i ajutăm pe cei ce au nevoie! 
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zintă Lanterna lui Jack,lanterna unui irlandez care a ră-
mas să rătăcească prin lume cu ea, deoarece la moar-
te, nu a fost primit nici în rai, nici în iad. 
     În spiritul acestei sărbători, elevii clasei I-a A, au 
organizat în data de 1 noiembrie, împreună cu învăţă-
toarea lor, doamna Ana-Maria Somogyi, un frumos car-
naval al costumelor şi măştilor, încheiat cu o paradă a 
desenelor şi cu o expoziţie de desene şi de dovleci 
sculptaţi. Fiecare elev care a luat parte la paradă a fost 
premiat cu o diplomă de participare. La fel, au fost 
premiaţi elevii care au adus ce 5 dovleci sculptaţi.
Activitatea s-a desfăşurat în sala festivă a Centrului de 
Documentare şi Informare a liceului nostru.  

4. Puiul de cangur rămâne în „buzunarul" mamei 
timp de nouă luni şi se hrăneste cu laptele ei timp 
de un an, uneori chiar un an şi jumatate. La 
naştere, arată ca un viermişor de dimensiunea unui 
bob de cafea şi nu are blană. 
5. Ştiai că şi câinii au amprente? Doar că ale lor 
nu se află pe degete, ci pe nas. Fiecare câine are o 
amprentă unică pe nas şi poate fi identificat dupa 
aceasta. 
6. Tigrii au şi pielea în dungi, nu doar blana. În 
total au aproximativ 100 de dungi. Modelul lor 
este unic la fiecare tigru, la fel ca amprentele la 
oameni. 

1. Există nu mai puţin de 920.000 de insecte, 6.000 de 
reptile, 6.723 de amfibieni si 4.260 de mamifere pe 
pământ. La majoritatea speciilor, masculul este mai 
mare decât femela. Nu şi în cazul anacondelor, unde 
lucrurile stau exact pe dos: femela este de 3 până la 5 
ori mai mare decât masculul. 
2. Capul călugariţei are o poziţie cu totul specială. 
Este singura insectă care-şi poate roti capul 360 de 
grade. O altă ciudăţenie este faptul că are 2 ochi com-
puşi si 3 ochi simpli. 
3. Pe pământ există mai multe termite decât oameni. 
Oamenii de ştiinţă spun că numărul lor este de 10 ori 
mai mare decât al oamenilor. 

Curiozităţi despre animale 
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Perle despre scriitori şi 
diferite personalităţi 
     Nichita Stanescu 
este un poet care se 
miră de orice. El se 
miră şi de faptul că oa-
menii aud şi au urechi. 
Păi de ce? El n-a avut 
urechi? A văzut el vreun om fără 
urechi? Ma rog, da, se zice că aşa 
este în poezie, să te miri de toate şi 
să le pui pe toate unele sub altele, 
în rânduri scurte, ca să se vadă că 
sunt versuri. 
     În "Amintiri" apare copilăria fe-
ricită a puiului de ţăran Crenguţă 
Ionel.      
     Caragiale este autorul schiţelor 
şi nuvelelor sale, ca să nu mai vor-
bim de teatru. 
     Mihai Viteazul a murit,a înviat,
s-a luptat cu tătarii,apoi a murit la 
loc. 
     Decebal, în loc să moară, a pre-
ferat să se sinucidă. 
     Ştefan cel Mare era un barbat 
bine îmbrăcat, la costum, venea de 
la un război cu o mână în ghips 
pentru că căzuse de pe cal. 
     Iisus Hristos a intrat  
in Ierusalim pe un pui de  
asasin.  

Profesoara:'Să scrieti cu 
majuscule'. 
Eleva:'Dacă nu avem majus-
cule, putem să scriem cu 
pixu ?...' 

Slujba nu-i cârciumă să stai 
toata ziuă la ea, dar nici bi-
serică să te duci şi dumini-
ca. 

Caşcavalul este un caş ca 
un val! 
 
Noi trebuie să avem 
două nume pentru 
că dacă avem un 
nume urât să-l  
spunem pe celalalt. 

O bucată de hârtie este grea 
dacă o ridici de mai multe ori. 

Punctul se notează cu un 
creion bine ascuţit! 
 
Punctele de suspensie ne vor-
besc de faptul că după moar-
tea omului, lucrurile şi punc-
tele rămân pe pământ… 
 
Paranteza este o 
acoladă unde se in-
troduc cifrele. 

 
 
Triunghiul este 
un patrulater cu 
două laturi. 

Verbul este ceva care mişcă. 
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