
          Chiar înainte de sărbătorile 

de Crăciun, guvernul a adus, 

printr-o ordonanţă de urgenţă, 

mai multe modificări la Legea 

Educaţiei, care vor intra în vigoa-

re începând cu noul an şcolar 

2014-2015. 

        

 

*Durata învăţământului obligato-

riu va creşte de la 10 la 11 ani. 

Acesta va cuprinde clasa 

pregatitoare, clasele I-VIII şi 

clasele IX-X, pentru cei care aleg 

traseul liceal, respectiv primii doi 

ani ai şcolii profesionale pentru 

cei care aleg învăţământul profe-

sional şi tehnic. Ordonanţa de 

urgenţă elimină prevederea Legii 

Educaţiei Naţionale potrivit căre-

ia clasa a XI-a trebuia să treacă 

la învăţământul gimnazial şi li-

ceul să se reducă la o durată 

de 3 ani. 

*Învăţământul profesional va 

începe de anul viitor după ter-

minarea clasei a VIII-a,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iar durata acestuia va fi de 

trei ani. Elevii care vor da eva-

luarea naţională, vor putea opta 

în clasa a IX-a pentru învăţă-

mânt la liceu sau pentru învăţă-

mânt la şcoala profesională. 

Absolvenţii învăţământului pro-

fesional vor putea continua 

studiile liceale în clasa a XI-a, 

cu posibilitatea de a urma cur-

surile la forma de zi, nu doar la 

seral. 
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     A doua sesiune va fi 
în perioada 20 — 29 mai:  

 

-clasa a II-a: 20 mai - Limba română - 
scris și citit, 21 mai - Limba maternă - 
scris și citit, 22 mai - Matematică 

 

-clasa a IV-a: 28 mai - Limba română  
Limba maternă, 29 mai - Matematică 

 
-clasa a VI-a: 27 mai -Limbă și comuni-
care, 28 mai - Matematică și științe 

 

  Prima sesiune va fi în perioada  
6 — 15 mai:  

 

-clasa a II-a: 6 mai - Limba română -

scris și citit ,7 mai - Limba maternă -
scris și citit , 8 mai - Matematică 

 

-clasa a IV-a:13 mai -Limba română -
Limba maternă, 14 mai - Matematică 

 
-clasa a VI-a:14 mai -Limbă și comuni-
care, 15 mai - Matematică și științe 

*Totodată, elevii din învă-

ţământul profesional vor 

avea tarif redus cu 50% 

pentru transportul local în 

comun, facilitate care până 

acum era acordată doar 

elevilor din învăţământul 

obligatoriu şi liceal. 

*Din anul şcolar 

2015-2016, elevii 

care vor lua sub 5 

la examenul de 

evaluare din clasa 

a VIII-a, nu se vor 

mai putea înscrie 

la liceu, ci doar la 

şcoala profesion-

ală. 

*Elevii care vor fi 

în clasa a V-a, res-

pectiv în clasa a 

IX-a, începând cu 

anul şcolar 2015-2016, vor 

da teste transdisciplinare 

la evaluarea naţională, la 

admiterea la liceu şi la ba-

calaureat, în anul 2019. 

Conform minstrului educa-

ţiei, Remus Pricopie, teste-

le transdisciplinare înseam-

nă: "că nu mai dai subiecte 

la examen, de exemplu, 

strict de matematică, fizi-

că sau chimie, ci poţi să dai 

subiecte care abordează în 

egală măsură fiecare disci-

plină. Prac-

tic, le dai 

probleme de 

viaţă şi nu 

probleme de 

discipline." 

*Începând 

din acest an 

şcolar, elevii 

din clasele a 

II-a, a IV-a 

şi a VI-a dau 

evaluări na-

ţionale la unele discipline. 

Evaluările vor avea loc la 

nivel naţional, cu subiecte 

unice. Mai jos, iată datele 

de desfăşurare a acestora. 

 Simularea evaluării 
naţionale pentru clasa  

a VIII-a 

Limba şi literatura ro-
mână (18 februarie) 

Limba şi literatura mag-
hiară  
(19 februarie) 

Matematică (20 februarie) 
Afişarea rezultatelor este 
programată pentru data de 
7 martie. 
 
Simularea eva-

luării naţio-
nale pentru 
clasele a XI-a 

şi a XII-a 

Limba şi litera-
tura română  
(3 martie) 

Matematică (5 martie)  
Fizică sau biologie  

(7 martie)-doar pentru 
elevii clasei a XII-a  
Toate probele sunt scrise, 
iar rezultatele vor fi afisate 
in 14 martie. 
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Evaluarea naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a 

Evaluări şi simulări 

-calendar- 
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       Suntem deja în luna de-
cembrie şi ce altceva să-ţi 
bucure inima, dacă nu gân-
dul la cei dragi: părinți și bu-
nici. Astfel, profesorul de re-
ligie Viorel Scurt, profesorul 
documentarist Brînduşa Chi-
ra și consilierul școlar Olim-
pia Dragoș s-au gândit la 
organizarea unui moment 
cultural cu elevii clasei         
a VII-a A, sub forma unei şe-
zători populare, cu scopul de 
a face cunoscut copiilor felul 
în care trăiau părinții și buni-
cii noştri. 

     După îndelungi pregătiri 
și repetiții, într-un decor 
amenajat în stil popular, ne-
poții și-au primit bunicii, pă-
rinții și invitații cu emoții și cu 
dorința de a se reîntoarce pe 
tărâmurile copilăriei, când 

erau mai naivi, mai nevino-
vați şi fără atâtea griji. Mo-
mentul cultural pregătit în 
cinstea lor a fost presărat cu 
încercări de a descrie buni-
cii, cu gânduri transmise de 
copii, cu cântece dedicate 
bunicilor, glume și o scenetă 
care a redat situația comică 
iscată între o bunică și ne-
poata nonconformistă. Lacri-
mile din ochii bunici-
lor,zâmbetele şi laudele adu-
se nepoţilor  

i-au făcut să creadă că me-
sajele au ajuns la sufletul 
celor dragi.  

     În partea a doua a întâlni-
rii a fost lansata provocarea 
către bunici, nepoţii dorind 
să audă poveştile lor atât de 
vestite. Astfel, au aflat cum 
se distrau bunicii  pe vremea 
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În cerc cu bunicii 

    Prof.documentarist Chira Brînduşa 

mâncau (mămăligă cu gem!) 
și alte povești care i-au în-
cântat.  

     Activitatea s-a încheiat în 
acordurile unor colinde, care 
au fost cântate de toți cei 
prezenți, aducând bucurie în 
sală și în suflete. Copiii     
le-au înmânat bunicilor o 
diplomă de excelență, ca 
mulțumire și prețuire pentru 
tot ceea ce-au făcut pentru 
ei.  

     Partea finală, cea mai 
așteptată probabil de copii, 
a fost degustarea prepara-
telor "a la bunica": sarmale, 
plăcinte și gogoși. Deși în- 
cărcată de emoții, zâmbete 
și lacrimi, activitatea a fost o 
sărbătoare a bucuriei și a 
familiei.  



     Privind prin gaura din 
perete,un şoricel văzu pe fer-
mier şi pe soţia sa desfăcând 
un pachet: 
"Oare ce se află acolo?" se 
întrebă şoricelul. A fost în-
grozit să vadă că în pachet 
era o capcană pentru şoareci. 

Întorcându-se la fermă, şori-
celul dădu de veste tuturor 
despre ceea ce văzuse: 
-Este o capcană pentru şori-
cei în casă! Este o capcană 
pentru şoricei în casă! 
     Găina a cloncănit, şi-a ri-
dicat capul şi a 
spus:  

-Domnule şoa-
rece, îţi pot 
spune doar 
atât. Înţeleg că 
este o proble-
mă gravă pen-
tru dumneata, 
dar nu are nici o consecinţă 
asupra mea. Nu pot fi deran-
jată de această informaţie. 
     Atunci şoricelul se duse la 
porc şi îi spuse:  

-Este o capcană pentru şori-
cei în casă! 
     Porcul a fost impresionat, 
dar a răspuns: 

-Regret domnule şoarece, nu 

pot face 
nimic, 
poate doar 
să mă rog 
pentru 
tine. Poţi 
să fii sigur 
că eşti în rugăciunile mele 
viitoare. 
     Şoricelul s-a dus apoi la 
vacă şi i-a spus şi ei:  

-Este o capcană pentru şori-
cei în casă! 
     Vaca i-a raspuns:  

-Wow, 
domnule 
şoricel, îmi 
pare rău 
pentru tine, 
dar în ceea 
ce mă pri-
veşte pe 
mine, această capcană nu mă 
poate răni în nici un fel. 
     În cele din urmă, şoricelul 
s-a întors în casă foarte dez-
nădăjduit şi s-a decis să în-
frunte de unul singur capca-
na. În acea noapte, s-a auzit 
un sunet care vestea că ceva 
fusese prins în capcană. So-
ţia fermierului se grăbi să 
vadă despre ce este vorba, 
dar din cauza intunericului 
nu obser-
vă ca în 
capcană 
se prinse-
se coada 
unui şar-
pe mare şi 
veninos. 
Aşa că acesta o muşcă. Fer-
mierul se grăbi să mergă cu 

soţia sa la spital, apoi, după 
ce fu consultată de medic, o 
aduse acasă cu febră mare. 
     Toata lumea ştie că un 
bun remediu împotriva 
febrei este supa de pui, aşa 
că fermierul se duse şi sacri-
fică găina. Cu toate acestea, 
starea soţiei sale se 
înrăutăţea. Prietenii şi veci-
nii veniseră să stea cu ea, iar 
ca să îi poată hrăni, fermie-
rul tăie şi porcul. Soţia fer-
mierului nu se însănătoşi, iar 
în cele din urmă se stinse din 
viaţă.  

     La înmormantare au venit 
atât de multe persoane încât 
fermierul a sacrificat şi vaca 
pentru a-i hrăni pe toţi. 
     Şoricelul, rămas fără cei-
lalţi tovarăşi de la fermă, pri-
vea acum prin gaura din pe-
rete cu multă tristeţe… 

 
                Morala:  

Toţi suntem  

într-o călătorie numită 
viaţă. Atunci când auzi că 
cineva are o problemă şi  
crezi că nu te priveşte,             

  adu-ţi aminte că dacă unul 
dintre noi este ameninţat, 
noi toţi suntem în pericol!  
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Povestire cu tâlc—Ai grijă de ceilalţi ca să poţi avea grijă de tine 
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     Purceluşul superagresiv, la 

restaurant, către chelner: 

- Aici se primesc comenzi? 

- Da! 

- ŞEZI! 

 

     Doi şoareci se uită printr-o 

ţeavă, unul de la un capat ,   

celălalt de la alt capăt. 

Întrebare: De ce nu se văd? 

Răspuns: Pentru că unul se uită 

marţi şi celălalt miercuri.    

 

-Ce trebuie să îi faci 

unui hipopotam 

care  are diaree? 

-Loc!!! 

1. Rechinii au mi-

rosul foarte bine 

dezvoltat şi sunt 

capabili să detec-

teze un strop de 

sânge într-un mi-

lion de stropi de apă. Daca se 

rănesc, se vindecă foarte rapid. 

Rareori rămân cu cicatrici şi 

sunt rezistenţi la tumori. 

2. Titlul de cel mai mâncăcios 

animal i-ar reveni, probabil, 

furnicarului gigant. Acesta 

mănâncă peste 30.000 de furni-

ci pe zi. 

3. Scarabeul poate ridica 

un obiect de 800 de ori 

mai greu decât el. 

4. Chow chow este sin-

gura rasă de câini cu limba 

mov. Toţi ceilalti câini au 

limba roz. 

5. Ochii măgarului 

sunt astfel ampla-

saţi încât animalul 

poate să 

îşi vadă toate cele 

patru picioare. 

6. Cel mai mare crab din 

lume poate atinge o greutate 

de 15 kg, iar cel mai mic are 

dimensiunea unui bob de 

mazăre. 

7. Melcii pot hiber-

na şi dormi 3 ani, 

fără întrerupere.  

implicat în acest fel în acţiu-

ne. Suma strânsă a fost în 

valoare de aproape 5.400 de 

lei. 

       În paralel, un alt târg 

de obiecte, organizat pentru 

prima dată în şcoală de că-

tre doamnele Brînduşa Chira  

şi Olimpia Dragoş,  

şi-a dovedit 

utilitatea. Copiii 

şi cadrele di-

dactice au adus 

de acasă diver-

se obiecte în 

bună stare pe 

care le-au do-

nat pentru 

vânzare. La 

           Luna decembrie a fost 

una cu multe roade pentru elevii 

şcolii noastre. Ca-n fiecare an, e 

luna dedicată celor pe care 

soarta nu i-a fericit îndeajuns: 

copii sau bătrâni defavorizaţi. 

Domnul profesor Crăciun Iosif a 

pornit  la colindat prin sat, cu 

un grup pregătit de doamna 

profesoară Popoviciu Elena, 

pentru a strânge fonduri desti-

nate unui număr de 105 copii 

de la Casa de copii din Şimleu 

Silvaniei. De asemenea, a orga-

nizat un târg de jucării tot în 

scop caritabil, care a avut succes 

la elevi. Jucăriile rămase au fost 

vândute în marţea următoare la 

piaţă de către elevii clasei a XI-

a B, pe care îi felicităm că s-au 

târg s-au mai vândut felicitări 

hand-made realizate de eleva 

Manea Andrea, din clasa a V-

a A, sucuri şi băuturi calde, 

precum şi cozonaci. Suma 

strânsă, 300 de lei, va fi utili-

zată în beneficiul copiilor cu 

diverse nevoi din şcoala noas-

tră.    
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Glume cu animale Curiozităţi animale 

Crăciunul celor buni la suflet 



     Thomas Alva Edison era un 

miracol de curiozitate. La cinci 

ani a întrebat-o pe mama sa de 

ce raţa doarme pe ouă. Mama 

sa l-a lămurit că o făcea pentru 

ca să le incubeze cu căldura ei 

şi, astfel, să se nască răţuştele. 

La câteva zile după aceea, l-a 

găsit pe fiul său şezând pe un 

coş cu ouă. După ce s-a plictisit 

de aşteptat, fără ca răţuştele să 

iasă din găoace, se gândi că 

mamei i-a scăpat un anumit 

detaliu. 

     La zece ani se gândi că, 

dacă oamenii s-ar alimenta cu 

mâncarea păsărilor, ar zbura şi 

ei. Pregăti un amestec de vier-

mişori şi resturi şi-l convinse pe 

un prieten să mănânce. Nu 

dădu rezultat; prietenul nu 

zbură. 

     Era un elev mediocru. Însă 

cheful lui de muncă, curiozi-

tatea şi talentul său l-au dus la 

reuşită: a inventat telegraful, a 

îmbunătăţit telefonul, a creat 

fonograful şi lampa electrică. 

Bătrân fiind deja, obişnuia să 

spună: 

«Nu ştim nimic. Abia am înce-

tat de a fi maimuţe. Genialita-

tea constă în unu la sută inspi-

raţie şi nouăzeci şi nouă la sută 

transpiraţie. Pentru a triumfa 

este de ajuns să munceşti fără a 

te uita la ceas şi fără a coborî 

garda. Asta am făcut toată 

viaţa mea.»  

     O amplă acţiune de 

educaţie rutieră, care a 

implicat în jur de 900 de 

elevi din cadrul Liceului 

Tehnologic Nr.1  a avut 

loc în data de 14 noiem-

brie, 2013, în toate şcoli-

le care fac parte din re-

ţeaua şcolară a comunei 

Suplacu de Barcău. 

Aceasta a fost organiza-

tă cu sprijinul Petrom, de 

către firma Graffiti PR şi 

a implicat cadre didacti-

ce, animatori pentru cei 

mici, ofiţeri de poliţie de 

la Poliţia Rutieră Marghi-

ta şi de la postul de poli-

ţie din comună, dar şi in-

vitaţi de marcă, precum 

piloţii de raliu Bogdan 

Marişca şi Daniel Ungu-

rean. Cei doi piloţi, repre-

zentând  Napoca Rally 

Team, echipa campioană 

naţională la raliuri în Ro-

mânia, au susţinut un ateli-

er de discuţii pe tema con-

ducerii defensive, cu elevii 

din clasele de liceu. 

     Copiii au participat la 

diferite activităţi pe teme 

de educaţie rutieră, adap-

tate vârstei lor, pe cicluri 

de învăţământ şi au bene-

ficiat de materiale promo-

ţionale: afişe, broşuri, de 

cărţi de poveşti, de mate-

riale didactice reprezen-

tând semne de circulaţie, 

dar şi de recompense sub-

stanţiale: banderole şi 

veste reflectorizante, 

căşti de biciclişti, tricouri 

cu mesaje ce făceau refe-

rire la tema evenimentului, 

precum şi de diplome. 
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Şi oamenii celebri 
au fost copii... 
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     Ziua de 10 decembrie a 

prilejuit elevilor din cadrul 

Liceului Tehnologic Nr.1 Su-

placu de Barcau intalnirea cu 

salvatorii voluntari din cadrul 

Romanian Rescue Association, 

din Bucureşti,  o organizaţie 

nonguvernamentală care in-

tervine în zonele calamitate 

cu ajutorul voluntarilor. Mem-

brii acesteia au demonstrat 

cum pot salva victime de la 

înălţime, în cadrul unei ample 

acţiuni de simulare de incen-

diu în incinta liceului, organi-

zată în colaborare cu Servi-

ciul Privat pentru Situaţii de 

Urgenţă al OMV Petrom, filia-

la Suplac, cu Serviciul de Vo-

luntariat pentru Situaţii de 

Urgenţă al comunei Suplacu 

de Barcău şi cu agenţia de re-

laţii publice Grafitti PR, din 

Bucureşti. 

      Fiecare a avut rolul său în 

această demonstraţie. Mem-

brii echipei SPSU Petrom au 

simulat o stingere de incendiu 

la centrala de gaz a şcolii, du-

pă care au participat la salva-

rea unor vic-

time – patru 

elevi – care 

au fost 

transportate 

cu targa la 

un punct de 

prim-ajutor. 

Pe de altă 

parte, mem-

brii Romani-

an Rescue 

Association, 

dând dovadă de  profesiona-

lism, au făcut o demonstraţie 

în care au prezentat trei mo-

duri diferite de de salvare a 

unor victime blocate la etajul 

întâi al uneia din clădirile şco-

lii, pe care le-au coborât de-a 

lungul zidului, legate de o tar-

gă sau prinse de un salvator. 

Momentul a stârnit curiozita-

tea şi emoţia copiilor care, la 

final, şi-au exprimat admira-

ţia prin aplauze. 

 S-au împărţit tuturor copiilor 

de la ciclul primar şi de la 

gimnaziu broşuri şi fluiere, iar 

elevilor de liceu lanterne şi 

brelocuri, cu sfaturi de com-

portament în diferite situaţii 

de urgenţă. 

      Întreaga operaţiune a 

fost supervizată de domnul 

colonel Temian Gavril, inspec-

tor şef-adjunct al  ISU Crişa-

na al judeţului Bihor, care s-a 

declarat mulţumit de modul 

de desfăşurare a acesteia şi 

de impactul pozitiv asupra co-

piilor. 

     Două fire de nisip "zburau" 

deasupra Saharei. La un mo-

ment dat una dintre ele îi spune 

celeilalte:  

- Ce faci, soro? Mai zburăm? 

Cealaltă: 

-Eşti nebună ? În aglomeraţia 

asta?  

 

     Un om foarte 

gras stătea în faţa 

unei grădiniţe de 

copii. La un mo-

ment dat vine la el 

o educatoare şi-l întreabă:  

-Nu vă supăraţi, aşteptaţi un 

copil? 

În replică, barbatul gras spune: 

-Nuu...aşa sunt eu, mai gras! 

 

     Merge Bulă la poştă şi îi 

spune poştaşului: 

-Nu vă supăraţi, 

aştept o scrisoare! 

-Nu mă supăr, 

aşteptaţi!  

 

     Un om disperat 

se adresează unui alt om de pe 

stradă :  

- Nu vă supăraţi ! Spuneţi-mi, 

vă rog, unde este fabrica de 

pâine: 

- Nu mă supăr. Este lângă fa-

brica de confecţii. 

- Şi vă mai rog sa-mi spuneţi 

unde este fabrica de confecţii . 

- Lângă fabrica de pâine. 

     Omul nostru, nervos, în-

treabă : 

- Bine măi, dar 

fabrica de 

pâine şi cea de 

confecţii unde 

le pot găsi ? 

      Celălat, foarte calm: 

- Una lângă alta!  
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Întâlnire cu curajul 

Prof. Laura Razi 

Întâlnire cu... 

 hazul 



     Un băiat de 7 ani se 

plimba pe plajă 

împreună cu mama sa. 

Deodată, a întrebat: 

-Mamă, cum să fac să 

păstrez un prieten pe 

care l-am găsit deja? 

     Mama s-a gândit 

câteva clipe, s-a lăsat în 

jos şi a luat în fiecare 

pumn puţin nisip. Ţi-

nând palmele în sus, ea 

a închis una dintre mâini 

şi a apăsat cu putere: ni-

sipul s-a scurs printre 

degete. Cu cât mai tare 

strângea, cu atât mai 

tare nisipul curgea. Ma-

ma a ţinut cealaltă 

mână deschisă: nisipul a 

rămas acolo şi nici un fir 

nu s-a scurs.  

     Copilul a luat seama 

la ceea ce văzuse şi a 

spus: 

-Acum înţeleg.  

     A fi inteligent presupune a 
folosi şi inteligenţa altora. 

     Când apare un om deştept 
pe lume, poţi să-l recunoşti 
după faptul că toţi oamenii îl 
urăsc. 

     Inteligenţa nu înseamnă să 
nu faci greşeli, ci să vezi repede 
cum le poţi îndrepta. 

     Inteligenţa este ceea ce 
foloseşti când nu ştii ce să faci. 

     Vezi să nu consideri inteli-
genţi doar pe cei care gândesc 
ca tine. 

     Diferenţa dintre un om 
prost si inteligent este că pros-
tul face mereu aceeaşi 

Ce este revelionul? 

Revelion înseamnă când unul 
se duce la altul, mănâncă, bea 
şi se îmbată. (7 ani) 

Ce este libertatea? 

Libertatea este cînd te învoieşti 
duminica de la servici. (6 ani) 

Cum ştiu cei de la televizor că 
mâine va fi vreme urâtă sau 
frumoasă? 

Omul de la tele-
vizor ştie că mâine 
plouă, că are un 
bilet şi citeşte. Bi-
letul i l-a scris ma-
ma lui. (6 ani) 

Daca pământul se învârteşte, 
cum de nu cădem de pe el? 

Nu se învârteşte decât Pămân-
tul, asfaltul nu se învârteşte. (6 
ani) 

Pământul are formă rotundă, 
noi nu cădem de pe el, că noi 
nu mergem acolo, unde se face 
el rotund. (7 ani) 

Ce înseamnă să 
fii nemuritor? 

Nemuritor e 
când sunt doi 
bandiţi şi trag 
cu pistolul, 
unul moare şi 

celălalt rămâne în picioare ne-
muritor. (7 ani) 

La ce foloseşte steagul? 

Steagul foloseşte, că atunci 
când veneau turcii peste noi, ei 
nu ştiau peste ce ţară veneau şi 
atunci noi le arătam steagul şi 
după aia ei ştiau. (7 ani) 

Ce este sifonul? 

Sifonul este o 
apă cu picăţele. 
(7 ani)  
Ce este respectul? 

Respect înseamnă 
să te scoli şi să stea babele pe 
scaun. (9 ani) 

   Crezi că e vorba de gramatică 

aici ? Aşa crede oricine când 

citeşte prima dată frazele de mai 

jos. Dar nu, e vorba să ştii cum 

să-ţi exprimi corect lenea de a 

face sau de a afla ceva. 

Spre exemplu: 

“Nu am ştiut!” se zice CORECT 
“Nu m-am obosit să aflu!” 

“Nu am putut!” se zice CORECT 
“Mi-a fost lene să caut o so-
luţie!” 

“Nu înţeleg!” se zice CORECT 
“Mi-e greu să gândesc singur!” 

“Am uitat!” se zice CORECT “Nu 
mi-a păsat suficient!”    
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Prietenii sunt ca 
nisipul... 
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Să ne exprimăm 

corect...neputinţele 

Citate  

inteligente 

Răspunsuri…(ne) 

aşteptate de la copii 
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                            Urăsc oamenii care... 

1. Urăsc oamenii care mă întreabă: “A venit 

autobuzul?” Dacă ar fi ve-

nit, de ce oare aş mai fi stat 

în staţie ? 

2. Urăsc oamenii care mă 

întreabă : “Pot să-ţi pun o 

întrebare?” Nu prea-mi dai 

de ales, nu-i aşa ? 

3. Urăsc oamenii care se 

uită la film şi întreabă: “Ai vazut?”. Nu, omule, 

am venit la cinema ca să mă uit la podea ! 

 

     Fenomenul violenţei în şcoală pare 
să fie încă o problemă insuficient conşti-
entizată în şcoala românească sau poa-

te doar un subiect incomod.  În general, 

faptele antisociale cele mai întâlnite în 
școală sunt agresiunile exprimate prin 
injurii, jigniri, îmbrânceli sau intimidări și 
pornind de la acestea de cele mai multe 
ori, izbucnesc conflicte care pot culmina 
cu agresiuni fizice cu consecințe din 
cele mai grave. Prevenirea violenţei 
şcolare este cel mai important aspect în 
răspunsul pe care societatea îl poate da 
acestui fenomen social.  

         În acest sens, consilierul școlar 
Dragoș Olimpia și prof. documentarist 
Chira Brîndușa s-au gândit la derularea 
unor activităţi comune de combatere a 
violenţei în şcoală şi a delincvenţei juve-
nile.     Proiectul, organizat pentru lice-
eni, s-a desfășurat pe parcursul a trei 
zile, în perioada 18-20 noiembrie.2013 și a cuprins activități diverse: aplicarea unui chestionar despre  formele de ma-
nifestare ale violenţei și măsuri propuse pentru ameliorarea situațiilor; concurs de desene cu tema anti-violență, pentru 
elevii claselor V-VIII , vizionarea filmului educativ motivațional ”Scriitorii libertăţii”, meci de fotbal între elevi de liceu și  
profesori alături de reprezentanți ai Poliției; vizionarea unor filme de scurt metraj pe tema violenței școlare realizate de 
liceeni de la diverse licee din țară; jocuri interactive şi  dialog deschis cu doi foști elevi ai școlii, condamnați pentru un 
act de violență, care și-au ispășit pedeapsa în penitenciar.  
          Deși tema activității a fost violența școlară, impactul discuției cu cei doi foști elevi ai școlii, trecuți printr-o experi-
ență care i-a maturizat mai devreme și care găsesc bucuria vieții în lucrurile cele mai mărunte, a fost atât de puternic 
încât mesajele de final ale participanților, care s-au dorit sfaturi pentru colegii lor privitor la modul de aplanare a conflic-
telor, au fost doar: ”Ai grijă de tot ce primești până nu e prea târziu”, ”Prețuiește-ți familia, ea te va susține necondițio-
nat!” , ”Ai grijă de viața ta!”sau ”Gândește-te de două ori!”.  
          Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a proiectului : direcțiunii liceului, Postului de poliție 
al comunei, prof. Dondoș Codruța, prof. Marcu Patricia, prof. Szekrenyes Vasile, Consiliui elevilor și colectivului de 
cadre didactice al liceului.  
           Salutăm prezența la activitate a reprezentantului Casei Corpului Didactic Oradea, profesor metodist Szabo Flo-
rina, care a avut aprecieri pozitive la inițiativa noastră. 
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 Te vrem în siguranţă—proiect de prevenire a violenţei şcolare 

                                                                             Consilier școlar Dragoș Olimpia 

4. Urăsc oamenii care spun: “E ultimul loc în care 

l-ai căuta”. Păi, normal că e ultimul. Dupa ce  

l-am găsit, de ce l-aş mai căuta? Oamenii chiar 

fac lucrul acesta ? 

 

5. Urăsc oamenii care se ridică şi caută disperaţi 

prin toata casa telecomanda în loc să meargă să 

schimbe canalul manual. Ar fi mai uşor . 

 

6. Urăsc oamenii care arată spre 

încheietură când mă întreabă cât e 

ceasul. Ştiu unde mi-e ceasul, dar 

unde, oare, e al tău ?  



     I.Doi oameni au petrecut o zi întreagă tăind lemne. Unul dintre 

ei munci cu sârguinţă, fără a se opri să se odihnească. Celălalt, la 

fiecare oră, muncea cincizeci de minute şi se odihnea alte zece. 

La sfârşitul zilei, acesta din urmă tăiase o cantitate de lemne mult 

mai mare decât celălalt. 

Cel care muncise fără întrerupere îl întrebă: 

-«Cum de ai reuşit să tai atâtea lemne? Pe lângă asta, te-am văzut 

deseori odihnindu-te.» 

-«Păi» – răspunse celălalt – «în timp ce mă odihneam îmi ascu-

ţeam toporul.»  

      II.Un om călătorea într-un tren care 

traversează întreaga Indie. Vagonul, dintr-o 

dată, se zgudui puternic şi omul scăpă din 

picior una din sandale care-i căzu afară. 

Imediat apucă cealaltă sandală şi o aruncă. 

Omul care stătea lângă el rămase surprins 

văzând aceasta, la care el îi spuse: 

-«Nu pot să fac mare lucru cu o singură sandală şi dacă cineva o 

va găsi pe cealaltă care a căzut, cu atât mai puţin. Aşa că, mai 

bine să le găsească pe amândouă.»  

       În timp ce un om îşi 

schimba roata la maşina 

nouă, băieţelul lui de 4 ani a 

luat o piatră ascuţită şi a 

început să zgârie aripa 

maşinii. Mânios, barbatul a 

luat mâna copilului şi l-a 

lovit peste ea de multe ori, 

fără să-şi dea seama că 

avea în mână o cheie. 

     La spital, copilul şi-a 

pierdut toate degetele din 

cauza numeroaselor fracturi. 

Când şi-a văzut tatăl, 

copilul a întrebat cu ochii 

plini de durere: „Tati, îmi 

vor creşte degetele la loc?”. 

     Barbatul a rămas 

împietrit de durere; s-a 

întors la maşină şi a lovit-o 

de mai multe ori. Stând în 

faţa masinii, s-a uitat la 

zgârieturi; băieţelul scrisese: 

„TATI, TE IUBESC”. 

     Mânia si Dragostea nu 

au limite; alege-o pe cea din 

urmă pentru a avea o viaţă 

minunată… Lucrurile sunt 

pentru a fi folosite, iar oa-

menii pentru a fi iubiţi.  
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Povestea unui băieţel 
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     Era odată o bătrână căreia Dumnezeu îi pro-
misese că o va vizita “astăzi”.Ea se mobiliză 
îndată pentru a se pregăti cum se cuvine. 
Mătură şi şterse praful prin casă, găti bucate de-
licioase şi pregăti masa. Apoi se aşeză să-l 
aştepte pe Dumnezeu. Deodată cineva bătu la 
uşă. Numaidecât bătrâna sări să-i deschidă, dar 
când văzu că afară era doar un biet cerşetor 
spuse: “Nu, pentru Dumnezeu! Du-te unde vrei 
astăzi. Tocmai îl aştept pe Domnul, nu te pot 
primi la mine!”. Şi-l lăsă pe cerşetor să plece cu 
mâna goală.  

     După câtva timp bătu din nou cineva la uşă. Acum bătrâna deschise 
uşa mai repede decât prima dată. Dar pe cine văzu ea afară? Pe nimeni 
altul decât pe un bătrân zdrenţăros. “Astăzi îl aştept pe Dumnezeu. Nu 
mă pot ocupa de tine”, spuse ea şi-i închise uşa în nas.   

    După câteva ore mai bătu cineva. Când bătrâna se repezi să-i 
deschidă, văzu din nou un cerşetor slab şi zgribulit care o rugă insistent 
să-i dea un colţ de pâine şi un loc de dormit sub acoperişul casei ei.“Hai, 
lasă-mă în pace! Îl aştept pe Dumnezeu! Nu te pot primi la mine!” Şi 
bătrânul trebui să meargă mai departe, iar bătrâna se puse din nou să 
aştepte. 
     Timpul trecea oră după oră. Se făcu seară şi Dumnezeu încă nu 
venise. Bătrâna deveni din ce în ce mai îngrijorată. “Unde o fi rămas 
Dumnezeu? Sau unde s-o fi rătăcit?” În cele din urmă bătrâna se duse la 
culcare şi imediat adormi. Dumnezeu îi apăru bătrânei în vis şi-i spuse: 

Bătrânica şi vizita lui Dumnezeu 

Povestioare cu tâlc 
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Aspecte ...din activități desfășurate pe parcursul semestrului I 
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Educație sexuală pentru adolescenți - 15.11.2013 

-elevi liceu- 

Cerc pedagogic lb.română—8.11.2013 

Ore deschise susținute de prof.Costea Mihaela/gimnaziu 

și Dubacs Sonia/liceu ( scurtă ecanizare după Amintiri 

din copilărie - Ion Creangă, cls.VI B) 

Concurs Halloween (dovleci, costume, desene și moment 

artistic)– 30.10.2013- coord. prof. Crăciun Delia, Marcu 

Patricia, prof. documentarist Chira Brîndușa 

Educație sanitară – 4.12.2013 

”Cum să ne îngrijim dinții?” 

1 Decembrie, Ziua Națională a României – 1.12 2013 

Proiect educațional 

1 Decembrie, Ziua Națională a României – 1.12 2013 

Activitate culturală 
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Aspecte ...din activități desfășurate pe parcursul semestrului I 

Inaugurarea parcului școlii—13.12.2013 

Ziua drepturilor omului – 17.12.2013 

coord. prof. Duma Raluca , prof. documentarist Chira 

Ziua culturii maghiare, Ziua Imnului – 22.01.2014 

coord. prof. Simon Erika,Toth Gyongyi, Molnar Reka, Kanya 

Edith, Szekrenyes Vasile ,  

Serbarea școlii de Crăciun , 19.12.2013 - coord.prof. Dubacs Sonia, Dondoș Codruța, Scurt Viorel, Popoviciu 

Elena, Toth Gyongyi, Simon Erika, înv. Jipa Mihaela, Liț Dorina 
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David Foster e un artist ce 

creează imagini cu ajutorul 

ciocanului şi al cuielor. Ima-

ginea pare formată din 

puncte, care sunt, de fapt 

cuie. Mai jos poţi vedea  

două din creaţiile sale.  

     Ştefan Luchian este unul din cei mai renumiţi pictori 

români, care s-a născut la Botoşani, în anul 1868. Este 

denumit în mod plastic, "poet al florilor", deoarece, în-

drăgostit de natură, s-a remarcat prin peisajele şi natu-

ra moartă cu flori, cărora le-a surpins delicateţea, flui-

ditatea şi coloritul. 

      A studiat pictura la Bucureşti, precum şi în Germania 

şi Franţa. A participat la numeroase expoziţii, dar, în 

1909 s-a îmbolnăvit de scleroză multiplă. Boala l-a ţintui 

în scaun până la moarte, în 1916. Spre sfârşitul vieţii, nu 

mai putea ţine penelul cu degetele paralizate şi punea pe 

cineva să i-l lege de încheietura mâinii pentru a putea 

picta. 

     Ştefan Luchian s-a situat anul trecut pe locul trei în 

topul celor mai bine vânduţi pictori români, cu zece ope-

re, având o valoare de 743.200 de euro. În plus, pictura 

sa intitulată 

"Două fete" a 

fost cel mai 

vândut tablou 

al anului 2013 

pe piaţa de ar-

tă românească, 

el fiind achizi-

ţionat cu suma 

de 300.000 de 

euro.  
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Românii au valoare—Ştefan Luchian 

Artă în cuie 
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De ce nu se duc ardelenii sâmbăta 
la spectacol? 

-Pentru că îi apucă râsul duminica  
în biserică. 

 
       Un scoţian vine acasă şi îi spu-
ne nevestei: 

-Am economisit 10 penny astăzi! 

-Cum aşa? 

-Nu am luat tramvaiul, ci am fugit 
după el. 

-Vai! Vai...Puteai să economiseşti 2 
lire! 

-Cum? 

-Trebuia să fugi după taxi!  
 

 

 

 

 

 

-De ce în Scoţia, în fiecare castel se 
află o stafie? 

-Este mult mai ieftină decât un sis-
tem de alarmă. 

- De ce ardelenii nu se î-
neaca niciodata? 
- Pentru că au capul sec.  
 
- De ce pun 
ardelenii 
pâine în 
ciorbă ?  
- Ca sa nu 
deschidă 
gura de doua ori!   
 
Doi ardeleni într-un bar. 
-Cum să fac să mă las de 
fumat? 
-Eu încerc de două luni.Cu 
pastile ai încercat? 
-Da, dar nu 
pot să le 
aprind!  
 
   La ora de 
psihologie 
profesorul, un 
ardelean, întreabă: 
- Ştiţi de ce nu folosesc in-
dienii degetul acesta? şi 
arată al treilea deget de la 
mâna dreaptă. 
Nimeni nu răspunde la în-
trebare. 
- Fiindcă este al meu! 

Abur: O apă înnebunită de căldură. 

Bibliotecă: Un loc în care mai trăiesc încă cei 

morţi. 

Călătorie: O experienţă care ne umple sufletul în 

timp ce ne goleşte buzunarele. 

Degetul mare de la picior: O parte a picio-

rului folosită în întuneric pentru găsirea mobilei. 

Doctor: Unul care ia plata când Dumnezeu vindecă. 

Educaţie: Ceva ce-i ajuta sa reuseasca pe cei fara inteligenta. 

Gradina zoologică: Un loc unde animalele sunt duse ca să studieze obi-

ceiurile oamenilor. 

Vara: Anotimpul în care copiii trântesc cu putere uşa pe care au     

lăsat-o deschisă toată iarna. 

Viaţa la oraş: Câteva milioane de oameni care-şi trăiesc singurătatea 

împreună!  
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Definiţii...cu zâmbet 
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Bancuri cu 

ardeleni şi scoţieni 

     Un scoţian, împreuna cu soţia 
şi copilaşul, merg la un concert de 
muzică clasică. Plasatoarea îi spu-
ne: 
- Dacă zbiară cumva copilaşul, tre-
buie să părăsiţi sala. Bineînţeles 
banii pentru bilete îi veţi primi 
înapoi... 
     Către sfârşitul concertului, sco-
ţianul i se adresează soţiei: 
- Mai e mult?  
- Câteva minute doar...  
- Bine, atunci smuceşte-l un pic pe 
junior de nas.     
    

   Un scoţian taie o 
creangă din copa-
cul din faţa casei, 
se dezechilibrează 
şi, în cădere, o stri-
gă pe soţia lui: 
- Dragă, astăzi găteşte doar pen-
tru tine, eu mănânc la spital! 

 

-De ce nu îşi cumpără scoţienii 
frigidere? 

- Nu sunt siguri că atunci când se 
închide uşa, se stinge becul.    


