
     Nu violenţei! Ne-am gândit că 
e cazul să reactivăm acest slogan 
şi să-i dăm conţinut, deoarece în 
ultima vreme, numărul abaterilor 
disciplinare din şcoala noastră s-a 
înmulţit considerabil. Mai mult de-
cât atât: vârsta de la care se pro-
duc acestea a scăzut tot mai mult. 
Dacă până acum 
vinovaţii proveneau 
mai mult din rândul 
elevilor de liceu, în 
prezent avem de a 
face cu elevi de 
clasa a V-a, care 
înjură profesorul 
sau îl ameninţă 
arătându-i pumnul. 
Fumătorii nu au 
doar 17-18 ani, ci 
şi 12 sau 13 ani. 
Unii recidivează şi 
sunt prinşi de mai 
multe ori.  
     Ce găsesc de cuviinţă să facă 
unii dintre noi? Să înjure, pentru 
că e cool şi e la ordinea zilei. Să 
fumeze, pentru că e un viciu ce-ţi 
ocupă pauzele în mod plăcut. Să 

lovească, deoarece aşa îţi de-
monstrezi puterea. Să chiulească 
de la ore, preferând să le mute pe 
stradă, în piaţă sau la restaurant. 
Ori, să mute restaurantul la şcoa-
lă, aducând băutura în sala de 
clasă.Într-un cuvânt, să fie mereu 

contra curentului, 
pentru că regula lor 
este: să nu respec-
tăm regulile.  
     Adolescenţii sunt 
în derivă. Ei confundă 
şcoala cu un spaţiu al 
libertăţii totale, în care 
fiecare poate face ce 
vrea, fără să existe 
teama de sancţiune, 
întrucât şcoala nu are 
prea multe pârghii 
pentru a institui pe-
depse care merită lu-
ate în seamă. Scăde-

rea notei la purtare nu mai sperie 
pe nimeni. Aşadar, ce e de făcut? 
     Cadrele didactice s-au gândit 
să ia măsuri. Vrem să arătăm că 
şcoala, prin definiţie, e un spaţiu 
(continuare in pagina 2)                        
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S t i r i  d in  ed u ca ţ i e  Alătură-te celor buni! 
(continuare din pagina 1) 
 
al educaţiei şi al bunului-simţ, nu al per-
vertirii de toate felurile. Aşadar, am insti-
tuit noi reguli, nu că unele dintre ele n-ar 
fi existat şi înainte, dar de data aceasta le 
vom pune în aplicare cu şi mai multă 
consecvenţă. Am pus la treabă Consiliul 
Elevilor, care a desfăşurat acţiuni de 
marcare a unor sărbători, cum ar fi: 1 De-
cembrie,Sfântul Nicolae, Crăciunul, Dra-
gobetele  - ocazie cu care a avut loc un 
Bal al Îndrăgostiţilor. Tot acest consiliu a 
demarat o campanie antifumat în rândul 

elevilor. 
     Doamna consilier şcolar Dragoş Olim-
pia, sprijinită de conducerea instituţiei, a 
iniţiat campania Nu violenţei, în cadrul 
căreia elevii de liceu au asistat la întreve-
deri cu un avocat, cu reprezentanţi ai Pe-
nitenciarului din Oradea şi cu şeful Pos-
tului de Poliţie din comuna noastră.  
     Alţi 50 de elevi din clasele V-VIII au 
fost cuprinşi într-un proiect al Fundaţiei 
Ruhama. Trei grupe de elevi, coordonaţi 
de profesori voluntari, au desfăşurat mai 
multe ore de activităţi în cadrul cercurilor 
Micii sanitari, Micii ecologişti şi Bunele 
maniere. 
    Toate aceste acţiuni au rolul să ne 
conştientizeze că educaţia se poate face 
şi că ea ne ajută să ne depăşim condiţia 
de ignoranţi. Putem să facem mai mult 
decât să înjurăm, să lovim sau să des-
considerăm oamenii din jurul nostru. Pu-
tem fi şi deschişi, interesaţi de ceea ce e 
bun şi util, amabili şi entuziaşti.  
     Arată că poţi! Cine stă pe marginea 

terenului, nu greşeşte, nu se murdăreşte, 

dar nici nu câştigă nimic. Cine intră în 
joc, însă, se va împiedica, poate va că-
dea, se va murdări, dar va avea şi şansa 
de a înscrie victorii în plasa vieţii. Alătură-
te celor buni! Nu te costă nimic. Nu vei 
pierde nimic, dar poţi câştiga ceva: res-
pectul de sine. 

Milioane de  absenţe si puţine competenţe 

      Elevii din învăţământul preuniversitar au înregis-

trat peste 47 milioane de absenţe în anul şcolar 2011-

2012, potrivit unei statistici a Ministerului Educa-

tiei.Cele mai multe  au fost înregistrate în luna 

noiembrie, iar cele mai puţine, în luna iunie..  

     Dintre absenţele  înregistrate în anul şcolar ante-

rior, mai mult de 80% au fost motivate. 

     Astel că, nu e de mirare dacă aflăm dintr-un raport 

al Comisie Europene, că peste 40% dintre adoles-

cenţii români de 15 ani nu au competenţe adecvate de 

citire, matematică sau ştiinţe. Potrivit raportului, în 

2011, 17, 5 % din copiii români au abandonat şcoala. 

 

Cum să fii motivat să iei 10 

    Ai luat nota 10, 

primeşti o plăcintă 

gratis. Este iniţiativa 

unei firme din comu-

na Telciu, judeţul 

Bistriţa-Năsăud. Con-

ducerea şcolii spune 

că elevii se străduiesc 

să ia 10 de când sunt 

răsplătiţi cu produse 

de patiserie. Patroana 

patiseriei este mândră 

de iniţiativa firmei: 

"Elevii sunt foarte 

fericiţi, ţinând cont de faptul că sunt elevi care învaţă 

foarte bine şi nu îşi pot permite în fiecare zi câte o 

plăcintă". 
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Fe ţe le  c o p i l ă r i e i  

Cum văd cei  mici  

problemele celor 

mari 
       Răspunsuri ale copi-

ilor la întrebări puse de 

profesorul şi pictorul 

Dorel Zaica şi adunate 

de acesta într-o carte, 

Experimentul Zaica. 

Ce sunt drogurile? 

Drogurile sunt nişte 

plante pe care le usucă 

gangsterii şi le iau ca pe 

niste medicamente, care 

îi amortizează, să nu-şi 

mai recunoască faptele.  

Ce este răscoala? 

Răscoala înseamnă, 

când părinţii noştri nu 

găsesc bani şi atunci 

răscolesc ca să 

găsească.  

Ce este economia? 

Economie înseamnă să 

nu mai cheltuim din sa-

lariu, ca sa-l punem la 

C.E.C. Cheltuim numai 

din ciubucul, care ni-l 

dă şeful.  

(continuare în pagina 4) 

 

     Deşi, oficial, sărbătorim 

ziua copilului la 1 iunie, zile-

le de peste an oferă destu-

le prilejuri de a ne reaminti 

ce drepturi au copiii şi în ce 

mod sunt ele sau nu respec-

tate. În acest an şcolar co-

piii din clasa a V-a A şi B  

s-au “bătut” într-un tribu-

nal improvizat, pentru 

drepturile copiilor. Ei au 

aniversat, astfel, la 19 

noiembrie 2012, 23 de ani 

de la adoptarea Declaraţiei 

Drepturilor Copilului. 

     Ca de la orice aniver-

sare, n-au lipsit bom-

boanele, care le-au captat 

atenţia copiilor prin 

răvaşele aflate în interiorul 

lor, ce conţineau câte unul 

din drepturile care li se cu-

vin. Vocile lor au răsunat clar şi 

răspicat, atunci când şi-au citit pe 

rând răvaşele, de parcă ar fi dorit 

să fie auzite de lumea întreagă: 

”Am dreptul la copilărie…”, ”Am 

dreptul la educaţie…”,  ”Am drep-

tul la o familie…”, etc. 

Activitatea a continuat cu jocul 

”Balonul UNICEF”, balon ce a 

trebuit încărcat cu drepturi 

pentru a fi duse copiilor din lumea 

întreagă. Dar…undeva pe traseu, 

balonul s-a defectat şi a trebuit 

uşurat. Le-a fost greu să decidă la  

care din drepturi ar putea renunţa, 

dar au făcut-o totuşi rămânând la 

final cel mai important, ”Dreptul la 

viaţă”.  

Ultima parte a activităţii, care 

le-a şi plăcut cel mai mult, a trans-

format sala de lectură într-o sală 

de tribunal. Puşi în postura de avo-

caţi ai drepturilor respectate, res-

pectiv încălcate, elevii au ”judecat” 

anumite cazuri prezentate la tribu-

nal, motivând şi argumentând ale-

gerea făcută, recunoscând dreptul 

respectat sau încălcat prezentat 

de  ”pârât” , dar au şi adus com-

pletări, scoţând în evidenţă faptul 

că fiecare drept are şi responsabi-

lităţi şi îndatoriri pe care ei 

trebuie să le respecte. 

 
P r of .d oc um en ta r i s t  Ch ir a  

Br în d uş a  ş i  p rof .  ps i ho lo g  

Dr a goş  Ol imp ia  

Dre p t u l  l a  v ia ţă  
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Lumea  noas t ră  în  o raşu l  t ău  
pro f .  Lau ra  Raz i  

     Treisprezece elevi din şcoa-

la noastră, din clasele a VII-a şi 

a VIII-a au participat, în 26 

noiembrie, 2012,  la Oradea, la 

o expoziţie care a prezentat 

condiţiile în care trăiesc copiii 

din ţările lumii a treia, respec-

tiv din Africa şi din America 

de Sud. Ei au fost însoţiţi de 

profesorii Laura Razi şi Iosif 

Crăciun. 

     Expoziţia s-a desfăşurat într

-un camion şi ea a cuprins vizi-

tarea mai multor secţiuni: co-

merţ echitabil, educaţie, sănă-

tate. Pe lângă obiectele şi afişe-

le expuse, elevii au putut afla 

informaţii cu ajutorul 

mijlocelor multimedia: MP3-

uri şi ecrane cu atingere tacti-

lă.Iată câteva din informaţiile 

pe care vizitatorii le-au putut 

afla şi pe care vi le împărtăşim 

şi vouă: 

-Există oameni care trăiesc cu 

un dolar pe zi 

-La fiecare 

cinci secun-

de, un copil 

moare din 

cauza sub-

nutriţiei sau 

a altor boli 

cauzate de 

aceasta 

-România se 

numără 

printre ţările 

cu rata cea 

mai ridicată 

a sărăciei 

din Europa 

(23%) 

-Unul din 

cinci copii 

din cele mai sărace ţări ale lumii 

nu merge la şcoală 

-Zece milioane de copii mor 

anual din cauza unor boli care se 

pot vindeca, de exemplu malaria 

sau diareea 

-În fiecare minut, o femeie moa-

re ca urmare a sarcinii sau a 

complicaţiilor la naştere 

-Cincisprezece milioane de copii 

au pierdut unul sau ambii părinţi, 

din cauza SIDA 

-Aproape un miliard de oameni 

din lume nu au acces permanent 

la apă potabilă şi două miliarde 

şi jumătate nu au acces la facili-

tăţi sanitare 

     Concluzia: sunt milioane de 

persoane care trăiesc mai rău 

decât noi şi la care avem obliga-

ţia să ne gândim din când în 

când. Putem să-i ajutăm, fie prin 

donaţii, fie desfăşurând activităţi 

de voluntariat, de îndată ce vâr-

sta ne-o va permite..  

 

Cum văd cei  mici   

problemele celor mari 

Ce este răbdarea? 

Răbdarea este când un om se 

duce la măcelarie şi trebuie să 

mai stea.  

Ce înseamna cuvântul 

"modern"? 

Modern e când vezi ceva fru-

mos şi e scump şi n-ai bani.  

Cum au ajuns pisicile nişte 

animale de casă? 

Oamenii de ştiinţă au luat tigri 

şi au înfiinţat din ei pisici, că 

pisicile sunt folositoare oame-

nilor, iar tigrii sunt răi.  

Ce este acela un testament? 

Testament este când la capita-

lişti moare unul şi lasă averea 

la copii.La noi nu este testa-

ment pentru ca nu are ce să 

lase omul.  

Ce este zâmbetul? 

A zâmbi înseamnă să râzi 

parcă în gândul tău.  

A zâmbi este când nişte oameni 

râd cu gura închisă, ca sa nu 

deranjeze oamenii de la bloc.  

Ce este secunda? 

Secunda este formată din linii 

mici cât microbii.  

Ce sunt amprentele? 

Amprentele e când punem mâ-

na pe o clanţă şi rămân dege-

tele acolo şi le găseşte miliţia.  

Ce este sufletul? 

Suflet e când îţi pune mama 

prăjituri pe farfurie şi îi laşi 

prăjituri şi lu ăla mic.  

Sufletul are formă de inimă. 
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   Vorbim mereu despre copii, despre cum să facem să-i educăm mai 

bine. Scoala e doar un auxiliar, deoarece primii care pot face din copiii 

lor oameni adevăraţi sunt părinţii. Un scriitor spunea că inima mamei e 

sala de clasă a copilului.  

     Pe de altă parte, un părinte bun este acela care învaţă cum să fie un 

părinte mai bun de la însuşi copilul lui. Iar cel mai important lucru ce 

poate fi învăţat este dragostea necondiţionată… 

Dragos tea  necond i ţ iona tă  sau  ce  ne  

înva ţă  pe  no i  cop i i i  
Poveştile copilăriei 

 
Cum să fiu cuminte?!  
De mic îl vedeam pe Tarzan 
plimbându-se dezbrăcat.  

Cenuşăreasa venea acasă la 
12 noaptea.  
Pinocchio zicea minciuni.  
Aladin era hoţ.  
Batman mergea cu 320 km la 
oră.  
Albă ca Zăpada locuia cu 7 
bărbaţi.  

Popeye fuma şi era tatuat.  

Pacman alerga într-o sală în-
tunecată cu muzică electro-
nică, mâncând pastile care-l 
agitau.  
Prea târziu! Nu e vina mea, 
este vina copilariei mele! 

     Povestea spune că a fost 

odată un om, care şi-a pedepsit 

fetiţa în vârstă de 5 ani, pentru 

că a risipit o hârtie aurie de îm-

pachetat, foarte scumpă. Omul 

stătea rău cu banii şi a devenit 

şi mai supărat când a văzut că 

fetiţa a folosit hârtia respec-

tivă ca să decoreze o cutie şi să 

o pună sub bradul de Craciun. 

     Cu toate acestea, fetiţa a 

adus tatălui ei cadoul în dimi-

neaţa următoare spunându-i:  

-Acesta este pentru tine, tăti-

cule.  

     Tatăl a fost ruşinat de 

reacţia lui furioasă cu o zi în 

urmă, dar supararea lui se arătă 

din nou cand văzu că, de fapt, 

cutia era goală. El i-a spus pe un 

ton răspicat:  

-Nu ştiai, domnişoară, că atunci 

când dai un cadou cuiva, trebuie 

să pui ceva în el? 

     Fetiţa s-a uitat în sus spre 

tatăl său, cu lacrimi în ochi, şi a 

zis: 

-Tăticule, cutia nu este goală. 

Am suflat în ea atâtea săruturi 

până când s-a umplut! 

     Tatăl a rămas perplex. În 

genunchi, şi-a îmbrăţisat fetiţa 

rugând-o să-l ierte pentru 

supărarea lui fără rost. 

     La scurt timp dupa aceasta, 

micuţa a murit într-un accident 

şi se spune că tatăl ei a ţinut 

acea cutie aurie lângă patul 

său, tot restul vieţii. Şi, de 

câte ori se simţea descurajat 

sau avea de înfruntat situaţii 

dificile, deschidea cutia şi lua 

un sărut imaginar care-i dădea 

putere. 

    Fiecare dintre noi primim o 

cutie aurie cu dragoste necon-

diţionata şi săruturi de la copiii 

noştri, de la familie, de la prie-

teni. Nu putem avea altceva 

mai preţios decât asta. 
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Copi i  ş i  pă r in ţ i  

Mama 

 

Dumnezeu nu a putut fi pretutin-
deni, aşa că a creat mamele. 
(Proverb evreiesc) 
Mama este banca la care ne depu-
nem toate rănile şi toate grijile. 
(Thomas de Witt Talmage) 
O mamă bună preţuieşte cât o sută 
de profesori. (Johann Friedrich 
Herbart) 
O mamă e acea persoană care 
poate lua locul oricui, dar care nu 
poate fi înlocuită cu nimeni.
(Cardinal Mermillod) 
 

Ce ştie mama?  

 

La 4 ani : Mama mea ştie totul. 
La 8 ani : Mama ştie enorm.  
La 12 ani : Mama nu ştie totul.  
La 14 ani : Mama mea nu ştie 
nimic.  
La 16 ani : Mama mea? Ştie ea 
ceva?  
La 18 ani : Baba asta este o 
fosilă.  
La 25 ani : S-ar putea ca mama 
să ştie ceva.  
La 35 ani : Înainte de a mă ho- 
tărî mă voi sfătui cu mama.  
La 45 ani - Sunt convins că ma-
ma poate să-mi dea un sfat . 
La 55 ani - Ce ar fi făcut mama 
într-o situaţie similară ?  
La 65 ani - Păcat că nu mă mai 
pot sfătui cu mama ! 

     Fără copii, un bărbat şi o femeie ar fi doar atât : soţ şi soţie. Copiii îi fac 
părinţi. Ei devin tată şi mamă. De obicei ne gândim mai mult la mame, le şi 
aniversăm în luna martie, dar cine poate spune că un tată este mai pre-
jos ? De altfel, ziua de 12 mai, de anul acesta, este dedicată aniversării 
tatălui. Rândurile următoare sunt, aşadar, dedicate părinţilor şi copiilor.  

Părinţii 
Îţi dai seama cât datorezi părinţilor numai atunci când ai şi tu un copil. (Proverb 
japonez) 
Ca să se simtă fericiţi, părinţii trebuie să dea mereu. (Honore de Balzac) 
Pe lume de orice poţi face rost, afară de tată şi de mamă. (Proverb arab) 

Părinţi  şi  copii 

 

Gigel trebuie să scrie o compunere la 
şcoală, legată de naşterea lui.  
- Cum m-am nascut? îşi întreabă aces-
ta mama.  
- Dragul meu, pe tine te-a 
adus barza, îi răspunde ea 
fâstâcindu-se.  
- Dar tu şi cu tata? Voi cum 
v-aţi născut?  
- Şi pe noi ne-a adus bar-
za.  
- Dar bunicii cum s-au nas-
cut?  
- Tot barza i-a adus şi pe ei.  
     A doua zi, Gigel îşi prezintă compu-
nerea la şcoală, care conţinea un singur 
rând: "Această temă a fost dificil de 
făcut pentru că în familia mea, de trei 
generaţii, nu a mai fost nici o naştere 
normală". 
 
-De ce plângi, copile? 
-Mămica l-a numit pe tăticu 
măgar.Tăticul i-a răspuns că ea e o 
oaie. 
-Ei, şi ce? 
-Dar atunci, eu cine sunt ? 
 
Tatăl este chemat la şcoală:  
- Fiul dumneavoastră a desenat pe 
bancă o muscă, de parcă era vie şi  
mi-am zdrobit pumnul încercând să o 
omor...  
- Ha... Să mă fi văzut pe 
mine, când am intrat în baie 
şi, văzând în cadă un crocodil 
pictat, ca şi cum era viu, de 
frică, am ieşit printr-o uşă pic-
tată ! 

Dor de  tata 

 
 
Când sunt co-
piii nostri mici, 
Noi pentru ei 
suntem 
TĂTICI, 
Ce gingaş e şi 
sună bine: 
TĂTICULE, mi-e dor de tine! 
 
Dar anii trec şi, deodată, 
Nu esti TĂTIC, acum eşti 
TATĂ, 
Dar şi aşa tot sună bine: 
TATĂ… îmi este dor de tine! 
 
Dar cresc, nu le mai eşti pe 
plac, 
Din TATĂ, tu devii BABAC 
Si vorba sună trist si gol: 
BABACULE… mai dă-mi un 
pol! 
 
Dar viata e un foc de paie 
Şi vrei nu vrei, ajungi TA-
TAIE, 
Iar vorba ta în râs e luată: 
TATAIE… ia mai las-o baltă! 
 
Şi-n anii care-ti mai rămân, 
Te vor numi doar ĂL 
BĂTRÂN 
Si vorba lor te năuceste: 
BĂTRÂNE… ce-ti mai 
trebuieşte? 
 
Copile, tu să ai ştiintă, 
Am fost un tată cu credintă 
Şi din puţin, de-a fost să fie, 
Eu am răbdat şi ţi-am dat tie. 
- 
Dar fă-mi, te rog, o bucurie. 
La cimitir, de vii la mine, 
Să-mi zici ca în copilărie: 
TĂTICULE, mi-e dor de tine! 
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Şi  oamen i i  ce leb r i  au  fos t  cop i i  

Tra ian  Vuia  

mai bune. 

     Ajuns la liceu, Vuia 

îşi însuşeşte noţiuni 

de fizică şi mecanică 

şi încearcă să explice 

ce se petrece în jurul 

aparatului de zbor, 

forţele necesare pen-

tru lansarea şi menţi-

nerea lui în aer, con-

diţiile de echilibru, 

etc.  

     După terminarea 

facultaţii, continuă să 

studieze problema 

zborului uman şi în-

cepe să-şi cons-

truiască primul apa-

rat de zbor, pe care-l 

numeste aero-plan-

automobil. Vuia incepe 

construcţia aparatu-

lui, perfec-ţionând 

până în cele mai mici 

detalii planurile origi-

nale la care lucrase 

până atunci. 

     Primul zbor cu 

avionul creat de 

Traian are loc pe ce-

rul Parisului, la 18 

martie 1906. 

     În continuare, va 

mai breveta şi va 

construi diferite in-

venţii: între 1918 si 

1922 va construi două 

elicoptere, iar în 1925 

un generator de abur.  

“Avion cu motor, ia-

mă şi pe mine-n zbor 

şi mă fă aviator!” 

  

Ce-şi doresc să de-

vină copiii atunci 

cand sunt mici? 

Dacă-i întrebi acest 

lucru, cu siguranţă 

vei auzi nişte ras-

punsuri foarte ha-

zlii: cântăreaţă, as-

tronaut, agricultor, 

pilot etc.  

 Traian Vuia este 

copilul despre a 

cărui viaţă vreau să 

vă spun câte ceva. 

Cine este? Ce a 

făcut? Cum a deve-

nit atât de celebru 

în domeniul 

aviaţiei?  

     Pionier al aviaţiei 

mondiale, Traian 

Vuia rămâne în isto-

ria invenţiilor ca pri-

mul om care a zburat 

cu un aparat mai greu 

decât aerul, echipat 

cu sisteme proprii de 

decolare, propulsie şi 

aterizare. 

Traian Vuia a provenit 

dintr-o familie mo-

destă. Părea un copil 

obişnuit, însă, din mo-

mentul în care a înce-

put cursurile primare, 

şi apoi cele secun-

dare, a dovedit o 

atracţie irezistibilă şi 

o înclinare pentru me-

canica aplicată. La 10 

ani a asistat la pri-

mele manifestari cu 

caracter aviatic si 

dezvoltă, de atunci, o 

pasiune pentru zmeie. 

Urmăreşte atent de-

taliile lor şi încear-că 

să construiască altele 
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Glume...în zbor 

 

Trei nebuni făceau gălăgie 

într-un avion. 

Pilotul îi spune copilotului:  

-Du-te să vezi ce e cu ei. 

Copilotul vorbeşte cu 

nebunii şi se întoarce în 

carlingă. 

Pilotul îl întreabă: 

-Ce ai facut de i-ai liniştit? 

-Ne-am jucat de-a şcoala şi i

-am trimis să-şi facă temele. 

Dupa cinci minute, nebunii 

încep din nou să facă gălă-

gie şi pilotul îi spune 

copilotului: 

-Du-te să vezi ce mai vor de 

data asta. 

Copilotul se duce la ei şi 

când se întoarce pilotul îl 

întreabă: 

-Ce ai făcut? 

-Le-am corectat temele si 

deoarece le făcuseră bine, le

-am deschis uşa si au ieşit 

toţi în pauză! 

 

 

Ion şi Gheorghe merg la 

vânat de păsări. 

Ion vede o raţă 

şi trage în ea. 

Gheorghe vede 

şi el o raţă şi 

trage, la rândul lui, în ea. 

Apoi, peste ei trece un 

deltaplan. Ion arată spre el 

şi zice : 

-Gheo, ştii ce pasăre e aia ? 

-Nu, da’ eu o împuşc. Pac ! 

-Şi eu !...Pac ! 

-Ei, Gheorghe, ştii ce-a fost 

aia ? 

-Nu ştiu, da’ măcar i-a dat 

drumul bietului om ! 



Arta  fo togra f ică  

Franco is  Rober t   

     Copiii nu se dau în vânt după 

artă, iar dacă vrei să le vorbeşti 

despre cultură, li se pare un su-

biect plictisitor. Dar nu e chiar 

aşa, pentru că arta stimulează 

imaginaţia şi poţi vedea astăzi 

lucruri care sunt nu doar intere-

sante, ci şi şocante sau pe care 

imaginaţia ta nici nu le concepea. 

     În numărul de azi, vrem să-ţi 

prezentăm opera unui fotograf 

elveţian, Francois Robert, care 

trăieşte în Statele Unite şi face 

artă din oase umane. 

    La mijlocul anilor '90, acesta a 

fost prezent la o licitaţie dintr-un 

sat din statul Michigan. Întâm-

plarea făcea ca o şcoală să renunţe 

la mai multe bunuri, iar Robert 

căuta mobilă pentru studioul său 

foto. El a gasit aici trei dulapuri 

pe care le-a cumpărat, iar în unul 

din ele a dat de un schelet uman, 

ce fusese folosit cu siguranţă pen-

tru predarea anatomiei. 

     Au trecut câţiva ani până 

cand şi-a dat seama ce ar putea  

face cu acel schelet. A realizat 

că oasele nu pot fi despărţite şi a 

comandat online schelete umane 

ale căror părţi le putea dezasam-

bla. A primit o cutie cu 206 oase 

umane separate.A petrecut mult 

timp aranjându-le în diferite fe-

luri, iar rezultatul a fost spectac-

ulos. 

     Creaţiile lui, pe care le-a fo-

tografiat, au fost încadrate într-o 

colecţie numită ,,Opriţi vio-

lenţa!” Ceea ce vezi sunt  ope-

rele sale. 

 

 

 

     De-a lungul timpului, au existat diferite arte care au fost consi-

derate importante. Cele 7 arte contemporane sunt : muzica, lite-

ratura, sculptura, teatrul, pictura, fotografia, cinematografia.  
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Bune maniere 

Cum să ne comportăm 

în magazine  
     La intrare, nu uita să declari 

produse similare pe care le ai în 

sacoşă sau să le laşi în 

compartimentul rezervat 

bagajelor. Oricum, e bine să 

păstrezi bonurile pentru 

cumpărăturile făcute în alte 

magazine. 

     În magazinele mici, salută atât 

la intrare cât şi la ieşire. 

     La uşa de la intrare au 

prioritate cei care ies, pentru a 

elibera spaţiul din magazin, cu 

excepţia situaţiei în care plouă. 

      În magazin nu se mănâncă 

nimic, nici măcar îngheţată. 

     Dacă trebuie să aştepţi mult la 

coadă, învaţă să-ţi stăpâneşti 

nerăbdarea şi nu vocifera. E o 

dovadă de bună-creştere să 

cedezi rândul unei persoane în 

vârstă, bolnave, gravide sau cu 

handicap locomotor serios. 

     Pe scările rulante se merge cu 

prudenţă. Nu te juca, nu te aşeza, 

nu sări peste trepte ca să ajungi 

mai repede. 

     Adresează-te politicos când 

ceri ceva vânzatorului şi 

mulţumeşte-i pentru serviciul 

făcut, chiar dacă nu ai cumpărat 

nimic.  

     Dacă eşti nemulţumit de 

calitatea produselor, nu-l certa pe 

vânzător. Apelează la condica de 

reclamaţii sau la OPC (Oficiul 

pentru Protecţia 

Consumatorului). 

     Dacă ai stricat ceva din 

greşeală, plăteşte fără comentarii 

dauna produsă. 



Uni ta t e  în  d i ver s i t a t e  

A discrimina = a deosebi, 
a distinge 

Discriminare rasială = su-

punerea cetăţenilor de o 
anumită rasă la tratamen-

te diferite, la persecuţii 

     Discriminarea înseamnă 

încălcarea dreptului la ega-

litate. În şcoală, un copil 

poate fi discriminat dacă 

este exclus de la participa-

rea la anumite activităţi 

pentru că este de altă reli-

gie, de altă etnie sau de altă 

culoare. 

    Nici societatea noastră  

nu este ferită de discrimi-

nare. O cercetare desfăşu-

rată în perioada decembrie 

2011-ianuarie 2012, la co-

manda Consiliului Naţional 

pentru combaterea Discri-

minării, arată că 49% dintre 

români consideră că acest 

fenomen este foarte des 

întâlnit şi în România.Cele 

mai discriminate categorii 

sociale, conform partici-

panţilor la chestionar sunt 

reprezentate de:  

 persoanele de etnie 

romă,  

 persoanele cu 

dizabilităţi fizice 

sau psihice,  

 persoanele infectate 

cu HIV/SIDA,  

 persoanele fără adă-

post,  

 orfanii,   

 persoanele depen-

dente de droguri. 

     Depinde de noi toţi să 

nu lăsăm acest fenomen să 

se răspândească atât în 

şcoală cât şi în societate. 

Povestirea alăturată de-

monstrează acest lucru. 

 

 Râs... alb-negru 

     Un negru vorbeşte cu un alb: 

- La lumină sunt negru, la întuneric 

sunt negru, când mi-e frig sunt ne-

gru, cand mi-e rău sunt negru, pe 

când tu, la lumină eşti alb, la întune-

ric eşti negru, când ţi-e frig eşti al-

bastru, cand ţi-e rău eşti verde. 

Şi mă numesti pe mine ,,colorat”? 

Să  ne  fe r im de  d i sc r imina re  

spus că nu sunt locuri nici la clasa 
executivă. Totuşi, mai avem un loc la 

clasa întâi. 

     Înainte ca doamna să apuce să 
spună ceva, stewardesa a continuat : 

-E cu totul neobişnuit în cadrul com-
paniei noastre să permitem unei per-

soane de la clasa economică să se 
aşeze la clasa întâi, dar având în ve-

dere împrejurările, comandantul de 

zbor crede că ar fi scandalos să obligi 
pe cineva să se aşeze lângă o per-

soană atât de dezagreabilă. 
     Şi, adresându-se negrului, ste-

wardesa i-a spus : 

-Domnule, dacă doriţi, luaţi-vă ba-
gajul de mână, căci este un loc la 

clasa întâi care vă aşteaptă. 
     Şi toţi pasagerii din jurul lui, care 

asistaseră şocaţi la această scenă,  
s-au ridicat şi au aplaudat. 
 

Negru sau alb? 

     Scena care urmează are loc pe 
durata unui zbor al companiei British 

Airways, între Johannesburg şi Lon-

dra. 
O femeie albă, de circa 50 de ani, se 

aşează lângă un negru. Vizibil de-
ranjată, ea cheamă stewardesa : 

-Ce problemă aveţi ? întreabă ste-
wardesa. 

-Dar nu vedeţi ? răspunde doamna. 

Mi-aţi dat loc lângă un negru.Nu 
suport să stau lângă un om atât de 

respingător. Daţi-mi un alt loc. 
-Vă rog, calmaţi-vă, spuse stewarde-

sa. Aproape toate locurile sunt ocu-

pate. O să văd dacă mai e vreun loc 
disponibil… 

     Stewardesa pleacă şi revine câte-
va minute mai târziu. 

-Doamnă, aşa cum am spus, nu este 
nici un loc liber la clasa economică. 

Am vorbit cu comandantul şi mi-a 

Cristos al tău este evreu,  

maşina ta este japoneză,  

pizza ta este italiană,                           

capota ta este englezească                

şi cuşcuşul tău este algerian.            

 

Democraţia ta este grecească,  

cafeaua ta este braziliană, 

ceasul tău este eleveţian, 

cămaşa ta e indiană 

şi radioul tău e coreean. 

 

Vacanţele tale sunt turceşti, 

tunisiene sau marocane 

Cifrele tale sunt arabe 

Scrierea ta este latină 

Dar… tu-i reproşezi  

vecinului tău că este  

un străin! 

 

P a g e  9  F r e c v e n ţ a  G r i  



In te rne tu l  e s t e  p re tu t inden i ,   

i a r  că r ţ i l e  n ică ie r i  

      Pe măsura răspândirii internetului, 

copiii şi tinerii, în general, îi acordă 

acestuia o atenţie tot mai mare. Oame-

nii devin tot mai dependenţi de inter-

net, de telefonul mobil.Studii efectuate 

din anul 2005 încoace, în America de Nord, au relevat date în-

grijorătoare : 

 tinerii în vârstă de 20 de ani petrec pe Internet peste 19 ore pe 

săptămână 

 privitul la televizor e înlocuit cu privitul la show-uri TV de pe 

computer 

 cei mai mulţi dintre americani, indiferent de vârstă, petrec cel 

puţin 8 ore şi jumătate pe zi privind la televizor, la monitorul com-

puterului sau la ecranul telefonului mobil ; adesea ei folosesc două 

dintre aceste dispozitive sau chiar trei, simultan 

    În aceste condiţii, timpul alocat lecturii s-a micşorat considerabil, ajun-

gând pe ultimul loc, cu mult după televiziune, computere şi radio. În ul-

timii ani, tinerii americani cu vârste cuprinse între 25 şi 34 de ani, abia 

dacă mai citesc, în medie, 7 minute pe zi. 

     Iată câteva dintre consecinţele acestei dependenţe, pe care deja unii din 

noi o trăiesc, exprimată într-un mod umoristic. Deşi vă veţi distra, depen-

denţa de Internet, nu e o glumă. 

Consecinţă : relaţiile 

dintre oameni sunt 

falsificate, bazate pe 

minciună 

Un român încearcă 
să agaţe o străină 

pe Facebook:  
- Hello!  
- Hello!  

- Where are you 
from? (de unde 

eşti?)  
- France!  
- Du-te bă, nu te 

cred!  
- Pe bune! 

Consecinţă : oamenii au 

pierdut contactul cu 

realitatea, trăiesc într-o 

lume virtuală 

     

Bunica, pe patul de 
moarte, îşi cheamă 

nepotul şi îi spune:  
- Eu pot muri în 

orice moment, aşa 
că vreau ca tu să 
moşteneşti toată 

averea mea. Vila, 
ferma, herghelia de 

cai, tractorul şi 
toate animalele de 

pe lângă casă, plus 

cele 22 de milioane, 
toate vor fi ale 
tale...  

- Wowww!!! ex-
clamă nepotul, 

mulţumesc bunico, 
nu ştiam că ai aşa o 
avere. Unde este 

ferma de care 
vorbeşti?  

Bunica, dându-şi 
ultima suflare:  
- Pe Facebook... 
 

Doi calculatorişti 

împătimiţi vorbesc 
pe mess:  
- Ai văzut? Ninge 

afară!  
- Dă un link să văd 

şi eu. 

Facebook-ul ne face 

viaţa mai grea 
 

    Un studiu realizat la 

o universitate britanică 

vorbeşte despre impac-

tul pe care îl are Face-

book asupra noastră.  

Reţelele sociale ar 

putea să ne faca mai 

mult rău decât bine, 

dacă e să dăm crezare 

unui studiu realizat la 

Universitatea din Sal-

ford, Marea Britanie. 

Jumătate dintre cei 298 

de participanţi, cu toţii 

fani ai reţelelor sociale, 

au declarat că site-urile 

precum Facebook sau 

Twitter le fac viaţa mai 

grea. Concret, subiecţii 

au spus că au un sen-

timent negativ deoa-

rece îşi compara rea-

lizările cu cele ale prie-

tenilor din mediul on-

line, fapt care le sca-de 

încrederea în forţele 

proprii şi îi face să aibă 

o părere proastă despre 

ei înşişi. 

În plus, două treimi 

dintre participanţii la 

studiu susţin că le este 

greu să se relaxeze sau 

să doarmă după ce pe-

trec timp în reţelele 

sociale, iar un sfert au 

vorbit despre dificultăţi 

la muncă sau în relaţii, 

din cauza Facebook. 
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TINE MINTE 

 

   În România există 

serviciul Helpline, ce 

oferă informaţii pri-

vind beneficiile şi ris-

curile utilizării Inter-

netului.  

    În perioada aprilie 

2009 – septembrie 

2011, de la copiii din 

România şi de la pă-

rinţii acestora au fost 

primite peste 650 de 

apeluri şi sesizări. 

Printre problemele 

semnalate frecvent, 

amintim: hărţuirea şi 

abuzul pe Internet 

(218 apeluri), furtul 

de date personale 

(149), cazurile de fra-

udă şi/ sau spam (35), 

pornografie (24) şi 

şantaj (20).  Sursa 

www.sigur.info  

Dar…cineva le are pe 

toate la degetul mic! 

 

Wikipedia: Eu ştiu to-

tul!  

Google: Eu am de 

toate!  

Internet: Fără mine nu 

aveţi valoare!  

Curentul: Serios?  

Sfârşitul lumii: I-auzi!  

Dumnezeu: - Măi copii, 

să nu… 

Consecinţă : tehnologiile devin mai 

importante ca persoana de lângă noi. 

O tânără intră într-un magazin 
de cosmetice şi începe să stu-

dieze cu atenţie rafturile cu par-
fumuri. 

-Aş putea să vă ajut ? întreabă 
vânzătoarea amabilă. 
- Aş dori ca bărbatul meu să îmi 

acorde mai multă atenţie. Aveţi 
cumva un parfum care miroase 

ca un computer? 
 

Consecinţă : vom deveni idioţi 

Un pusti vine revoltat de la 
scoală şi îi spune tatălui său că 
acolo îl pun sa înveţe numai 

inutilităţi. Tatal îl întreaba 
uimit:  

- Cum adica?  
- Păi, la istorie ne pune să me-
morăm nişte ani: 1848 / 1877-

1878 / 1907 / 1944 / 1989. 
Cică sunt importanţi!  

- Altceva...  
- Păi, la geografie tot aşa; 
trebuie să reţinem tot felul de 

denumiri, ca de exemplu: Car-
paţii „Scurburii“, Strâmtoarea 

„Fosfor“ şi Dardanele, de parcă 
mi-ar folosi la ceva chestiile 
astea! Daca ma întreabă care-

va, merg repede la un Internet 
Cafe, dau search pe Google şi 

aflu... simplu, nu?  
- Da, fiule, dar sa zicem că ieşi 

si tu cu o fată, şi cum vă tineţi 
voi aşa, de mână, ea te în-
treabă ce înălţime are vârful  

,,Chomolugma”?  

- Nu-i problemă! Merg re-

pede la un Internet Cafe, că-i 
deschis non-stop, dau search 
pe Google, aflu şi mă întorc 

să-i spun...  
- Da, dar până te întorci tu  

să-i spui că are 8848 m s-ar 
putea să o găseşti ocupată!  
- Cu cine?  

- Păi, tot cu un prost aşa ca 
tine, dar care are laptop! 

 
Copilul unui maniac de inter-
net îl întreabă pe tatăl său: 

-Tată, noi de ce avem cinci 
degete la mână, dacă mouse-

ul are doar două butoane? 
 
Întrebare la radio : 

-Este adevărat că Osama Bin 
Laden este rudă cu Recycle 

Bin ? 
 
Consecinţă : limbajul va fi perver-

tit 

De la atata Facebook o sa 

ajungem sa zicem:  

"Sa-ti dea Dumnezeu Like!" 

Cum te vei căsători peste 20 

de ani: 
  

- Ion Ionescu, de bună voie 
şi nesilit de status, o iei în 
relationship pe Căprioara Ma-

ria, la bine şi la rău, la friend 
request şi la check-in, la like 

şi la tag-uială, la poke şi pe 
chat, până când sign out-ul 
vă va despărţi? 
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Lec tu ra  e  cool - tu ră !  
Pro f .  Lau ra  Raz i  

Tehnologic Nr.1 Su-

placu de Barcău. 

     Tot în cadrul 

acestei acţiuni, ele-

vii şcolii au strâns, 

din donaţii, peste 

120 de cărţi, pe ca-

re le vor dărui unei 

şcoli defavorizate 

din judeţul Bihor. 

     Întreg evenimen-

tul a fost organizat 

sub  egida Consiliului 

Judeţean al Elevilor 

Bihor,de către 

doamnele profesoa-

re Dubacs Sonia-

Liana, Pop Livia şi a 

doamnei profesor 

documentarist Chira 

Brînduşa. 

      Concluzia aces-

tuia a fost că lectu-

ra, sub orice formă, 

e darnică: e ca o 

floare ce-şi dăruieş-

te tuturor culoarea 

şi parfumul ei.  

     Sub acest slogan  

s-a desfăşurat în 19 

aprilie, 2013, la Liceul 

Tehnologic nr.1  Su-

placu de Barcău, o 

activitate literar-

artistică ce a marcat, 

cu anticipaţie, Ziua 

Internaţională a Căr-

ţii, care are loc, în 

fiecare an, în data de 

23 aprilie. Circa 40 

de elevi, din clasele a 

VII-a, a VIII-a şi a  

X-a au participat la 

un eveniment interac-

tiv, in cadrul căruia au 

aflat date despre is-

toria cărţii, au fost 

îndemnaţi să citească, 

au participat la un 

concurs în urma căru-

ia au fost premiaţi cu 

cărţi, l-au adus în ac-

tualitate pe Caragiale 

cu al său „Un pedagog 

de şcoală nouă” şi au 

persiflat neştiinţa de 

carte în mici scenete  

sau în monologuri 

umoristice.  

     Două generaţii, 

cea a adulţilor şi cea 

a adolescenţilor şi-au 

prezentat poziţia de-

spre lectură, vorbind 

despre cartea prefe-

rată şi despre impac-

tul lecturii asupra 

formării caracterului 

lor. Experienţa elevi-

lor a fost îmbogăţită 

prin prezenţa în mij-

locul lor a scriitorului 

Dumitru Buţoi, care a 

vorbit despre experi-

enţa sa ca artist şi şi-

a prezentat placheta 

de versuri  

,,Femei….răsărituri de 

soare,, care cuprinde 

poezii în limba româ-

nă, dar şi în limba ma-

ghiară, traduse de 

dl.Tarnokyi Botond, 

profesor la Liceul 
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Istoria cărţii 
 

Cartea, un sul de papi-

rus 

     Papirusul este un tip 

de hârtie produs de vechii 

egipteni, obţinut prin lipi-

rea laolaltă a circa 20 de 

foi din măduva de papirus 

sau trestie de hârtie.  

     Egiptenii au scris căr-

ţile pe papirus. Acestea 

erau socotite cărţi sfinte şi 

de aceea egiptenii au păs-

trat timp de două mii de 

ani secretul fabricării hâr-

tiei de papirus, conside-

rând-o şi pe ea ca obiect 

sacru.  

     După ce se scria car-

tea, sulul de papirus era 

înfăşurat în jurul unei ba-

ghete făcute din lemn de 

cedru, din os sau din fil-

deş. Când sulul era înfă-

şurat în jurul ei, bagheta 

rămânea în centrul rulou-

lui. Cărţile sub formă de 

sul de păstrau, mai multe 

la un loc, intr-o casetă 

cilindrică lucrată din lemn 

sau metal. 



Curiozităţi 
     Cea mai mare carte din lume este "Atlasul 

Klencke" şi pentru a o ridica, este nevoie de şase 

persoane. 

     Cea mai renumită librărie de pe mapamond se 

numeşte ,,Shakespeare and Company’’. 

     Cartea"Gadsby", de Ernest Vincent Wright nu 

conţine nici măcar o singură literă ,,e’’, deşi 

aceasta este cea mai folosită literă în limba 

engleză. 

     Cea mai vestită bibliotecă antică a fost 

Biblioteca din Alexandria,Egipt. În anul 300 î.Hr. 

acolo existau aproape 1 milion de papirusuri. 

     Cea mai vândută carte din lume este Biblia, 

vândută în 3,9 miliarde de copii în toate 

variantele ei. Popularitatea Bibliei este datorată 

credinţei oamenilor potrivit 

căreia Biblia a fost scrisă sub 

harul şi influenţa Divinităţii. 

     Cea mai vândută operă 

literară din lume, după Biblie, 

este Micul Prinţ, de Antoine de 

Saint-Exupery. De la apariţia 

sa, în 1946, s-a vândut în peste 

145 de milioane de exemplare. 

 Cartea tipărită 

 Cartea tipărită se-

măna la început cu 

un manuscris. Primii 

tipografi au luat ca 

model formatul pa-

ginilor, caracterul 

literelor, ilustraţiile şi 

ornamentele celor 

mai frumoase manu-

scrise. În timp, ne-

cesităţile noii teh-

nici au dus la înde-

părtarea cărţii de modelul său iniţial,ajungând 

în jurul anilor 1530-1550 la forma de prezen-

tare pe care o cunoaştem astăzi. Primele cărţi 

tipărite, până în 1500 inclusiv, sunt numite 

incunabule. Până acum au fost identificate 

circa 40.000, valoare lor fiind considerabilă.  

Manuscrisul – car-

tea Evului Mediu 

Orice text scris de 

mână se numeşte ma-

nuscris. Termenul 

provine din limba 

latină, 

din ,,manus’’ (mână) 

şi ,,scriptus’’ (scris). 

Dar în istoria cărţii, 

acest cuvânt desem-

nează mai ales cărţile 

copiate de mână în 

Evul Mediu. Unele 

dintre ele sunt adevă-

rate opere de artă. 

Literele sunt scrise cu 

o regularitate perfectă 

cu alternări armoni-

oase de trăsături sub-

ţiri şi groase. Iniţiale-

le, ornamentele şi ilus-

traţiile denotă o artă 

desăvârşită, neegalată 

până astăzi. Ilustraţiile 

şi ornamentele manu-

scrisului erau făcute de 

alţi meşteri, desenatori 

si pictori. Ei lucrau cu 

o vopsea roşie, numită 

miniu. Decăderea artei 

manuscrisului a înce-

put spre sfârşitul Evu-

lui Mediu, când preţul 

mauscriselor continua 

să fie foarte ridicat şi 

puţini oameni îşi per-

miteau luxul cumpără-

rii unei cărţi. Inventa-

rea şi răspândirea tipa-

rului va încheia epoca 

manuscriselor. 
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Cartea în zilele noastre 

     Cartea tipărită împlineşte mai mult de cinci 

veacuri de existenţă.S-a vorbit foarte mult despre 

faptul că omul modern, stăpân al tehnicii, al auto-

matizării, va renunta la carte, o va înlocui prin pre

-să, film, radio, televiziune sau de ce nu audio-

book-uri sau E-Book-uri. Cu toate acestea, cartea 

tipărită îşi are locul bine stabilit în bibliotecile din 

întreaga lume şi în viaţa fiecăruia dintre noi, după 

cum o spun şi statisticile.  

     Audiobook-urile sau E-Book-urile sunt metode 

alternative de a te bucura de lectură citind sau 

chiar ascultand cărţile prefe-rate.  

     Audiobook-ul  este o înregistrare a unui text 

citit. A apărut odată cu dezvoltarea și populariza-

rea mijloacelor de înregistrare şi de reproducere a 

sunetelor și a fost utilizată frecvent, în ajutorarea 

orbilor, sau celor cu probleme de vedere.  

  E-Book-ul (carte electronică) este un fiși-

er electronic digital ce conține textul și imaginile 

unei cărți, între timp chiar și clipuri video. Cărțile 

electronice sunt cărți virtuale. 



Despre  l ec tu ră ,  în  va r ian ta  nese r ioasă  
mo men t  p rezen t a t  în  cad ru l  ac t i v i t ă ţ i i  Lec tu ra  e  coo l - t u ră  

cel pe 

care o 

să vi-l 

spun, Dumnezeu vă poate aju-

ta. 

   Se zice că Dumnezeu îl tri-

mite pe Sfântul Petru să vadă 

ce fac elevii înainte de bac. 

Sf.Petru dă o raită şi zice: 

-Păi, ăia de la liceele bune în-

vaţă de rup, ăia de la liceele 

mediocre la fel, iar ăia de la 

liceele industriale …ăia pe-

trec. 

Nu trece mult timp şi Dumne-

zeu îl trimite iar pe Sf.Petru 

sa vadă ce mai fac elevii înain-

te de bac. Sf. Petru mai mer-

ge o dată în inspecţie şi la 

intoarcere repetă acelaşi 

text: 

-Păi, ăia de la liceele bune în-

vaţă de rup, ăia de la liceele 

mediocre la fel, iar ăia de la 

liceele industriale … petrec. 

Se mai întâmplă acelaşi lucru 

de câteva ori. Cu câteva zile 

înainte de bac, Dumnezeu il 

mai trimite pentru ultima dată 

pe Sf. Petru să verifice cum 

se pregătesc elevii. 

Sf. Petru dă o ultimă raită, se 

întoarce şi spune: 

-Păi, ăia de la liceele bune în-

vaţă de rup, ăia de la liceele 

mediocre la fel, dar ăia de la 

liceele industriale …să ştii că 

se roagă! 

-Bun, zice Dumnezeu, pe ăia ii 

trecem!  

     De ce să citim, se întreabă 

mulţi dintre noi? La ce bun atâ-

tea cărţi? De ce să ştiu eu cine 

este Ion Creangă, de ce să aflu 

cum a murit Nechifor Lipan, de 

ce să-i urmăresc pe Farfuridi şi 

Brânzovenescu cum se dau in 

spectacol? Mai bine citesc un 

banc haios pe net sau ce mai 

scriu fraierii pe feisbuc. De la 

atâta feisbuc, o să ajungem să 

zicem : „Să-ţi dea Dumnezeu 

like!” 

   Şi-apoi, cititul nu e pentru cei 

sensibili. Gigi Becali însuşi a  

spus-o: “Mie nu-mi place să ci-

tesc, că-mi lăcrimează ochii,  

mă-nţelegi, mă dor ochii.” 

     Mai degrabă m-aş duce la un 

film bun. Şi câte n-am văzut!  

Mi-au plăcut atât de mult încât 

le-am asociat cu momentele de 

la şcoală. Vi le spun şi vouă. 

Şcoala = Casa groazei  

Cancelaria = Academia de poliţie 

Sala de clasă = Zona crepuscula-

ră 

Substanţele de chimie = Dosare-

le X 

Ora de mate = La limita imposi-

bilului 

Ora de sport = Imperiul contra-

atacă 

Ora de fizică = Războiul stelelor 

Ora de română = Arta conversa-

ţiei 

Elevul chiulangiu = Tânăr şi neli-

niştit 

Elevul la tablă = Tăcerea mieilor 

Eleva corigentă = Sărmana Ma-

ria 

Elevul nou = Sunt timid, dar 

mă tratez 

Elevii = Familia Bundy 

Caietul de teză = Verdict: 

crimă! 

Şedinţa cu părinţii = Procesul 

maimuţelor 

După şedinţă = Spitalul de 

urgenţă 

Vacanţa = Visul unei nopţi de 

vară 

 

     

Dar sa nu uitam că vine evalu-

area naţională si, mai apoi, 

bacul. Şi dacă n-o să ştim ni-

mic, o să păţim ca şi elevul 

care s-a dus la examenul oral 

de limba română, dar care n-a 

ştiut o boabă din subiect. 

Atunci, profu’ l-a-ntrebat: 

-Băiete, nota pe care ţi-o pot 

da e doar una şi începe cu P. 

Ştii care e? 

-PINCI, domnule, PINCI! 

Se putea si patru, dar, după 

cum vedeţi, aici elevul a fost 

pe fază. 

 

Sfatul meu e să vă treziţi din 

amorţeală până nu e prea târ-

ziu. Poate că mai aveţi o şan-

să la examene. Şi nu vă cul-

caţi pe-o ureche, pentru că 

numai in bancuri, aşa cum e 

F r e c v e n ţ a  G R I  P a g e  1 4  



Avantajele reciclării 
 
- Un televizor poate funcţiona 

3 ore, iar un bec de 100 W 

poate funcţiona 20 de ore cu 

energia economisită prin reci-

clarea unei singure cutii din 

aluminiu. Aluminiul este cel 

mai valoros material reciclabil, 

de zece ori mai valoros decât 

oţelul. 

- Din 10-15 PET-uri reciclate 

se poate confecţiona un tricou, 

iar din 50 de PET-uri se poate 

face un pulover. 

- Fiecare tonă de plastic reci-

clat înseamnă o economie de 

1,8 tone de petrol. 

- Reciclarea sticlei economi-

seşte energie electrică şi apă. 

Fabricarea unui produs nou din 

metal reciclat economiseşte 

între 74 şi 95% din energia 

electrică necesară realizării 

acelui produs din materii 

prime. 

- O tonă de oţel reciclat repre-

zintă o tonă de minereu de fier 

economisit iar metalul poate fi 

reciclat la infinit. 

- De asemenea, o tonă de  

hârtie reciclată salvează 17 co-

paci, iar reciclarea unei tone de 

hârtie reduce emisiile de car-

bon cu 95% şi înseamnă un 

consum de apă cu 3.000 de litri 

mai mic decât este necesar 

pentru a produce o tonă de hâr-

tie. 

     Atunci când putrezeşte, hâr-

tia emite metan, gaz cu efect de 

seră, respon-

sabil pentru 

încălzirea glo-

bală. Pe de 

altă parte, re-

ciclând hârtia 

şi cartonul, 

salvăm şi copaci şi economi-

sim şi apă. 
Colegii noştri la ecologizarea barajului 

50  de  sac i  de  deşeur i  adunaţ i  de  e lev i i  

şco l i i  noas t re ,  l a  eco log iza rea  

ba ra ju lu i  d in  Sup lacu  de  Barcău  
                              Muşa t  B ianca ,  VI I -B  

     Ecologizarea zonei Barcăului 
e o preocupare constantă a ele-
vilor LiceuluiTehnologic Nr.1 
Suplacu de Barcău care, de câţi-
va ani încoace, organizează acţi-
uni de curăţare a malurilor Bar-
caului în fiecare primăvară. De 
această dată, în 18 aprilie, 40 
de elevi, coordonaţi de d-l 
profesor Syekrenzes Vasile, îm-
preună cu reprezentanţi ai 
Fundaţiei Ruhama, au curăţat 
malurile barajului de acumulare 
de la marginea comunei 
Suplacu de Barcău. Nu a fost o 
muncă uşoară, deoarece ba-
rajul, inaugurat în anul 2010, se 
întinde pe o suprafaţă de 1.725 
de metri, are 11 metri înălţime 
şi 6 metri lăţime şi poate avea 
un volum de maxim 15 milioane 
metri cubi de apă. 
     Întrucât a plouat mult înain-
te de 18 aprilie, apele râului 

Bacău au adus înspre baraj o 
mulţime de deşeuri care, după 
scăderea nivelului apei, au  
,,eşuat,, apoi pe margini. În circa 
două ore de activitate, am strâns 
cu toţii 50 de saci cu deşeuri - 
flacoane de plastic în principal, 
dar şi alte obiecte  - care au fost 
predate reprezentanţilor admi-
nistraţiei locale, în vederea re-
ciclării. 
      În final, Fundaţia Ruhama, 
care a avut initiativa acestei 
acţiuni, în cadrul unui proiect 
mai amplu, denumit,,Activi pen-
tru comunitate,,  ne-a acordat 
diplome pentru activitatea 
desfăşurată şi diferite suveniruri, 
constând în şepci şi tricouri. A 
fost o ieşire în aer liber bine-
venită pentru colegii mei care au 
demonstrat entuziasm şi voie 
bună pe tot parcursul acesteia. 
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Ches t iona r  

Cât  de  soc iab i l  e ş t i ?  

1.Dacă la şcoală ţi se întâmplă 

o neplăcere, obişnuieşti să o 

faci cunoscută şi celor de 

acasă?  

2.Când cineva apropiat te so-

licită să-l ajuţi la rezolvarea 

unei probleme, accepţi din 

primul moment? 

3.Îţi place să mergi în grup 

undeva?  

4.Ţi se întâmplă să legi cu-

noştinţe în mijloacele de 

transport în comun, pornind 

discuţia de la un subiect ba-

nal?  

5.La ziua onomastică, inviţi 

colegi şi prieteni?  

6.Te bucuri văzând copiii 

jucându-se şi făcând 

ghiduşii? 

7.Se întâmplă deseori să vor-

beşti părinţilor despre faptul 

că în compania colegilor te 

simţi bine?  

8.Îţi place să primeşti mu-

safiri?  

9.Participi cu plăcere la ex-

cursiile în grup? 

10.Te bucură întâlnirile cu 

foştii colegi de clasă?  

11.Eşti gata să renunţi la o 

emisiune TV sau la 

ceva agreabil ce 

voiai să faci  pen-

tru a fi alături de prieteni sau 

colegi?  

12.Ţi-ar plăcea să lucrezi într

-o firmă cu un număr mare de 

salariaţi? 

 

   Dacă ai răspuns DA la toa-

te întrebările, înseamnă că 

eşti un om neobişnuit de co-

municativ, foarte iubit de cei 

din jur.Totuşi se pune între-

barea dacă o asemenea socia-

bilitate nu păgubeşte cu nimic 

trăsăturile individualităţii ta-

le (adică să îţi ştirbească pu-

ţin personalitatea). 

   Un rezultat de 10-11 

răspunsuri afirmative arată 

că activezi în bună înţelegere 

cu toţi. 

   Un total de 9 afirmaţii sau 

mai puţine trebuie să consti-

tuie un semnal de alarmă pen-

tru tine, în sensul că eşti mai 

puţin sociabil,  

nu-ţi place colectivul. Va 

trebui să te schimbi, altfel 

oamenii te vor ocoli. 

 

Probleme de logică 
1.Coşul cu mere 
Nastratin Hogea aduce unor 

copii un coş cu 6 mere pen-
tru  6 copii. Fiecare ia câte 

un mar. În coş mai ramâne 
un măr! Este posibil? 
 

 
 

 
 
 

 
2.Câte 

ouă poate mânca un om pe 
stomacul gol? 
 

3.Daţi exemple de două luni 
consecutive cu câte 31 de 

zile. 
 
4.Doi oameni s-au apropiat 

de un râu. De unul din ma-
luri era legată o barcă cu un 

singur loc. 
Amândoi au trecut singuri 

râul cu această barcă şi  
şi-au continuat drumul. 
Cum au putut face aceasta? 

 
5.Un frizer 

newyorkez  
a afirmat re-
cent că  

mai degrabă 
ar tunde trei 

canadieni 
decât un ne-
wyorkez. De 

ce? 
 

6.Un ofiţer de poliţie vede 
un şofer de camion mer-
gând în direcţia greşită pe o 

stradă cu sens unic, dar nu 
încearcă să-l oprească. De 

ce? 
(răspunsurile, în pagina 18) 

Socoteli...socoteli 

Completează operaţiile matematice 

 (+, -, x) astfel încât rezultatele să fie 

exacte. 

5…..2 = 6…..4 

7…..3 = 2…..2 

8…..2 = 7…..3 

4…..4 = 8…..2 

9…..3 = 3…..2 

7…..3 = 8…..4 
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Răspunsuri la problemele de la pagi-

na 16 

1.E posibil, atunci când copilul care ia 

ultimul măr, îl ia cu tot cu coş. 

2.Unul singur, pentru că următoarele nu 

vor mai fi mâncate pe ”stomacul gol”. 

3.1) iulie şi august; 2) decembrie şi 

ianuarie. 

4.Cei doi oameni s-au apropiat de râu 

venind fiecare de pe maluri diferite, au 

traversat pe rând râul cu barca şi şi-au 

continuat apoi drumul. 

5.Pentru că ar câştiga de trei ori mai 

mult! 

6.Şoferul de camion merge pe jos. 

Per le  desp re  romanu l  Ba l tagu l  

-Baltagul este un roman dureros că 
nu mai vine soţul acasă 
-Capodopera a apărut în 
1930, prin ea Sadoveanul 
realizând o nouă inter-
pretare a mitingului mioritic. 
-Soţul o lăsase singură 
acasă pe Victoria şi femeia 
nu înţelegea pe unde umblă 
de atâta vreme, aşa că a 
încălecat pe cal şi a mers să 
îl caute. Îi era teamă că o sa
-l prindă cu o femeie, dar l-a găsit 
mort. 
-Victoria era, de fapt, o ţărancă fără 
viziune despre lume. Dar nu putea 
sa stea liniştită, pentru că calul Ba-
tor nu oferea iubire şi mângâieri, la 

fel ca soţul ei. 
-Vitoria l-a căutat şi până la 

urmă l-a găsit într-o 
stâncă cu capul rupt de 
baltag. 
-Neavându-i ce să-i mai 
facă, l-a îngropat. La 
serbarea organizată a 
venit şi Geo Bogza (de 
fapt, boierul Bozga) care 
acesta avea un baltag 
Baltagul este un fel de 

topor folosit şi în zilele noastre 
pentru comiterea crimelor. După 
acest topor a plecat Victoria Li-
pan, probabil că avea nevoie de 
el pentru muncile câmpului sau 
ca să taie lemne. 

Cur ioz i t ă ţ i  an ima le  

1. Gândacii decapitaţi pot trăi mai mult de o săptămână (cam 
10 zile). 
2. Girafa este cel mai înalt animal de pe 
planetă, dar are şi o limbă deosebit de 
lungă (aproximativ 50 cm), pe care o 
foloseşte să se cureţe în urechi. 
3. Câinii şi pisicile sunt stângaci sau drep-
taci, la fel ca oamenii. In schimb toti urşii 
polari sunt stângaci. 
4. Pasarea colibri este cea mai mică pasăre 
din lume. Unele cântăresc mai puţin de 1 gram. 
5. Cârtiţa este capabilă să sape un tunel de peste 90 m într-o 
singură noapte. 
6. Gura larg deschisă a unui hipopotam depăşeşte 1 m. Cu toate 
acestea, hipopotamul e o fiinţă paşnică. 
7. Peştii sabie au cea mai mare viteză de înot: 109 km/h. Cel 
mai încet înotător este căluţul de mare, care se deplasează cu o 
viteză de 0,16 km/h. 
8. Papilele gustative ale fluturilor se află pe pi-
cioruşe. Astfel îşi caută frunzele cele mai potrivite, 
pe care să poată depune ouă şi care să poate fi apoi 
consumate de omizi. 
9. Struţul este o pasăre care nu poate zbura, dar 
poate alerga cu o viteză de peste 110 km/h. Ochii 
acestei păsări sunt la fel de mari ca şi bilele de biliard, iar creie-
rul este mai mic decât ochii. 

Găseşte cele 7 erori ale tiranozaurului, 

apoi află drumul gâştei către cârd 
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Per le  în  imag in i  

Un profesor l-a chemat pe un 

elev în faţa clasei: 

-Aveţi in faţa voastră un porc 

şi un măgar!!! 

Dupa ce îl ceartă, îi spune: 

-Treci la loc, măgarule!  

 

 

 

 

 

 

 

Pescuitul calmează pe om,dar 

enervează peştii. 
 
Creierul este un 

organ de care 

capul are nevoie. 

 

Ce e o poezie 

postumă? 

O poezie pe care poetul a scri-

s-o după ce a murit. 

 
 

 

 

Numărul 223 e mai mult par 

decât impar deoarece are doi 

de 2 si un singur 3. 

 

Fracţiile trebuiesc simplificate 

pentru a nu atinge proporţii 

gastronomice ! 

Înalţimea Everestului este de 

8848 km pătraţi ! 
 

 

Toma 

Alimoş 

era vi-

teaz, 

pentru 

că cu o 

mână 

condu-

cea ca-

lul, cu o mână îşi ţinea matzele 

şi cu o mână se bătea cu Manea.  

 
 

 

 

 

 

Lucian Blaga a 

ştiut să îşi folo-

sească calităţile 

şi azi îl sărbătorim pe bancnota 

de 200 lei. Este una dintre cele 

mai mari bancnote româneşti, şi 

a fost răpus doar de 500 lei cu 

Eminescu, care e artist.  

 
SFAT -Mai bine să taci şi să 

pari prost, decât să vorbeşti şi 

să înlături orice dubiu !!! 

Perlele  

             profilor 

Nu tre' să notaţi tot ce spun 

eu. Eu mai spun şi prostii. 

Eu mă bucur că vă fac să vă 

simţiţi bine, dar hai totuşi să 

nu ne simtţm chiar aşa de 

bine! 

De ce am impresia că vă uitaţi 

la mine ca la o construcţie 

maramureşeană ? 

Budiş, plimbă-ţi ochelarii 

până la tablă! 

Săptămâna viitoare dăm lu-

crare neanunţată! 

Dacă vrei să faci pe prostu', te 

rog să vii în locul meu!  

Dacă nu v-am spus-o, v-o 

repet! 

Măi, voi sunteţi patruzeci de 

idioţi ,iar eu sunt unul sin-

gur.... 

Dacă sunteţi oameni cu mine, 

sunt şi eu om cu voi...dacă 

sunteţi animale cu mine .....vă 

las repetenţi !  

De ce ai cap , ca să nu-ţi 

plouă-n gât ?  

Mesteci gumă?..păi pune-o în 

nas, să vezi ce franceză nazală 

o sa vorbesti atunci! 

Ce porturi cu vedere la mare 

ştiţi? 

Nesimţiţii nu dispar nicioada-

tă , deşi sunt biodegradabili.  
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