
EDITORIAL 

Generaţia de mâine a României: emigranţi sau patrioţi? 

 

Prima zi de liceu este importantă şi 

emoţionantă pentru orice elev. Noii 

colegi şi noua şcoală provoacă 

adolescentului sentimente puternice. Cu 

timpul însă adolescenţa mai urcă o 

treaptă şi personalitatea elevului începe a 

se contura tot mai mult. Este capabil să 

ia decizii importante şi să deosebească 

binele de rău. 

 În principiu, poate să caute un drum 

pentru el însuşi şi să aleagă ce-i place. 

Am spus “în principiu” pentru că, în 

realitate, lucrurile nu stau chiar aşa. 

Puţini copii sunt învaţaţi de mici să fie 

independenţi şi mai puţini sunt încurajaţi 

să lupte pentru ce-şi doresc. 

Adolescentul ar trebui să caute un drum 

personal şi nu doar o continuare a 

drumului părinţilor sau un drum “la 

modă”. Mulţi părinţi îşi indeamnă copiii 

să urmeze o carieră “de viitor”, ignorând 

dorinţele acestora. 

Ultimul an de liceu este cel mai 

frumos, dar constituie şi o adevărata 

probă de maturitate prin examenul final - 

bacalaureatul. Cu toţii începem să 

reflectăm la ceea ce ne-ar plăcea  să 

devenim, dar şi la beneficiile materiale 

pe care ni le pot aduce opţiunile noastre. 

În ultimii ani tot mai mulţi studenţi 

pleacă dincolo de hotare pentru a-şi 

termina studiile superioare, sperând la o 

viaţă mai bună. Ei sunt nemulţumiţi de 

ceea ce se petrece în societatea noastră. 

Pentru a afla aspiraţiile elevilor şi 

poate pentru a le reaminti nehotarâţilor 

că e vremea să se decidă în ceea ce 

priveşte viitorul lor, am decis să fac un 

sondaj de opinie în rândul colegilor 

noştri de clasa a XII-a. 

 

Alina (XII A): Deseori ne aflăm sub 

semnul îndoielii: “Care ne este viitorul? 

Cum va fi viaţa noastră?” Fiind vorba de 

viitorul pe care ni-l clădim, trebuie să 

luăm o decizie fermă şi hotărâtoare. 

Personal, îmi doresc să urmez 

psihologia şi să profesez în acest 

domeniu, asigurându-mi cu timpul un 

trai mai bun. Însă ce oportunitaţi oferă 

România? Ne asigură un loc de muncă 

decent recompensat cu un salariu pe 

măsura eforturilor depuse? Nu! De 

aceea, mulţi dintre noi părăsim ţara 

pentru o viaţă mai bună, cu riscul de a o 

ruina, în loc de a pune umărul la 

progresul ei. Pentru a evita această 

situaţie, consider că ţara ar trebui să 

folosească noi strategii de administrare a 

fondurilor primite de la U.E., în vederea 

asigurării unor locuri de muncă bine 

plătite; într-un cuvânt, România trebuie  
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să se ridice la realul statut de ţară 

europeană. 

Silvia (XII B):Dacă nu ai relaţii, în 

România este foarte greu să-ţi faci un 

viitor mai bun. Îţi poţi asigura foarte 

uşor viitorul numai dacă ai bani. 

 În aceşti 4 ani de liceu am trăit şi 

clipe bune, şi clipe rele alături de colegii 

mei şi de doamna dirigintă. Mi-am făcut 

mulţi prieteni şi nu regret absolut nimic 

din tot ceea ce s-a întâmplat..Închei prin 

a spune că liceul este o etapă a vieţii 

foarte importantă care te aduce cu 

picioarele pe 

pamânt. 

 

Cristina (XII 

B): Dacă urmezi o 

facultate serioasă, 

vei ajunge acolo 

unde îţi doreşti. 

Nu m-am gândit 

la un viitor în 

afara ţării 

deoarece şi în 

România se poate 

câştiga la fel de bine ca în afară, chiar 

dacă trebuie să depui mai mult efort. 

 

Alex (XII E): Vreau să devin un om 

politic important care să facă ceva pentru 

a schimba imaginea României atât pe 

plan intern, cât şi pe plan extern. 

Cred că există viitor în România 

pentru că fiecare trebuie să lupte cu toate 

forţele pentru a ajunge cât mai sus. Cred 

că ne-am obişnuit să aşteptăm prea mult 

din partea celorlalţi fară ca noi înşine să 

facem ceva. Ne lipseşte curajul de a 

înfrunta situaţia în care ne aflăm. 

 

Irina (XII E): Sunt nehotărâtă în ceea 

ce priveşte viitorul meu. Intenţionez să 

dau la o facultate cu profil economic sau  

 

 

chiar în domeniul informaticii; cel puţin, 

asta ne cere piaţa muncii. 

Nu cred  că putem avea un viitor în 

România, având în vedere situaţia de 

acum. Pentru a avea  un post  în care se 

câştigă bine, îl poţi obţine numai dacă ai 

alături o persoana influentă care să te 

ajute.Acest fapt se datorează corupţiei 

din ţara noastră, unde cei bogaţi devin 

tot mai bogaţi, iar cei săraci, tot mai 

săraci. 

 

Tania (XII D): De mică am ştiut ce 

vreau să devin şi de 

aceea acum sunt 

foarte hotărâtă: vreau 

să urmez cursurile 

facultăţii de Jurnalism 

din Moscova. În 

România nu cred că 

am vreun viitor. Da, 

pot deveni un simplu 

salariat în cazul cel 

mai fericit, dar aici, în 

ţară, nu am atâtea 

avantaje şi 

oportunitaţi pe care le pot avea în alte 

părţi. 

 

Lucica (XII D): Aş vrea să urmez 

facultatea de Ştiinţe Politice  sau Studii 

Europene pentru că îmi place. Nu-mi pot 

imagina cum ar fi să muncesc toată viaţa 

fară să-mi placă ceea ce fac. 

Sunt optimistă şi cred că există un 

viitor în România. Însă fiecare trebuie să 

muncească şi să se gândească nu numai 

la el, ci şi la societate. Dacă românii vor 

lua atitudine şi se vor implica, eu cred că 

va exista, într-un viitor apropiat,  şansa 

unei vieţi mai bune pentru tineri şi nu 

numai. 
 

MÂNDRESCU Elena, cl. a XII-a D 



EVENIMENT – BALUL BOBOCILOR  

 
Invitaţii-surpriză au creat o atmosferă incendiară 

“Cu multe peripeţii şi emoţii” s-ar putea 
caracteriza acţiunea în forţă a organizatorilor şi 
a participanţilor la balul bobocilor Liceului 
Pedagogic Tulcea, organizat împreună cu 
Seminarul Teologic, care a avut loc în data de 
16 noiembrie 2007, în clubul Rolion, pe faleza 
Dunării. 

Invitatul-surpriză al balului a fost nimeni 
altul decât… actorul Gabriel Fătu, originar din 

Topolog,  care a avut grijă să ne împărtăşească 
încă de la intrarea în club marele lui succes: 
cartea “Să nu te crezi Don Juan’’. 

Mai târziu, Andreea Antonescu a reuşit să 
creeze o atmosferă incendiară împreună cu 
dansatorii săi, reuşind să ridice, în egală 
măsură, pe elevi şi pe profesori  de pe 
canapele cu piesele ei noi, dar şi cu câteva mai 
vechi, care s-au dovedit a fi la fel de 
antrenante. 

Din perspectiva participanţilor, atmosfera creată la bal a fost neaşteptată şi plină de 
surprize, părerile fiind împărţite în 2 tabere: una care a dat calificativul “ foarte bine” si o 

alta care s-a pronunţat pentru… “foarte, 
foarte bine” !!! 

Puţini sunt cei care au fost martori la 
munca depusă de organizatori, dar şi de 
concurenţi, care au impresionat în mod 
plăcut şi în egală măsură pe profesori şi pe 
elevi.  

După această scurtă prezentare, vreau să 
vă aduc la cunoştinţă, dragi cititori, faptul că 

Balul 
Bobocilor 

organizat de 
elevii 

Liceului Pedagogic şi ai Seminarului Teologic nu a trecut 
neobservat, surprinzând prin inventivitatea “gâscanilor” şi 
prin spiritual de cooperare al bobocilor în filmuleţul 
prezentat la deschiderea balului. 

Profesorii care au fost prezenţi la bal au reuşit să se 
întoarcă în timp, în anii în care şi ei erau liceeni, făcând o 
paralelă între balul nostru şi balurile “de altadată’’, ceva 
mai austere, poate, dar la fel de pline de însufleţire şi 
veselie.  

În numele bobocilor şi al celorlalţi participanţi, vreau 
să le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat şi au 
colaborat pentru ca acest eveniment important din viaţa 
fiecărui om să devină cu adevărat special, memorabil! 

 

STEGARU Andreea-Alexandra, cl. a XII-a C 

 



          EVENIMENT - ZIUA ŞCOLII 

LICEUL PEDAGOGIC ŞI TINERELE SALE TALENTE 

 „În această lume, cei 

care au curajul să înfrunte 

şi să rezolve probleme noi 

de viaţă sunt cei care 

contribuie la progresul 

societăţii”, o impresionantă 

cugetare a lui Tagore ce 

evidenţiază rezultatul 

înfruntării diferitelor 

probleme cu care se 

confruntă rasa umană zi de 

zi: progresul societăţii, 

dobândirea unui stil de 

viaţă mai bun, ieşirea la 

suprafaţă dintr-un presupus 

anonimat.  

Sunt elevă a Liceului 

Pedagogic Tulcea de 

aproximativ 4 ani şi am 

înţeles în tot acest timp ce 

înseamnă a te implica în 

activităţi diverse şi ce 

impact are acest lucru 

asupra construcţiei 

interioare a unui 

adolescent. Pe lângă multe 

alte obiective, liceul are şi 

misiunea de a descoperi 

tinere talente în domenii 

artistice: creaţie iterară, 

muzică, arte plastice, dans, 

care nu sunt uşor de 

descoperit în cadrul 

lecţiilor de zi cu zi, ele 

depăşind adesea graniţele 

programelor şcolare. 

Aceste tinere talente 

găsesc un minunat prilej de 

afirmare în fiecare zi de 30 

noiembrie a fiecărui an, zi 

de sărbătoare pentru liceul 

în care am şansa să învăţ, 

ZIUA ŞCOLII NOASTRE.  

Această zi poate fi 

considerată o zi de 

referinţă, când în memoria 

noastră reînvie figuri 

legendare, de geniu ale 

poporului român întrucât, 

reevocându-i, regăseşti 

mereu ceva nou de învăţat, 

de iubit, de respectat.  

În acest sens, elevii 

şcolii noastre, sub 

îndrumarea atentă a 

cadrelor didactice, se 

pregătesc pentru omagierea 

multilaterală a 

personalităţilor 

proeminente ale culturii şi 

istoriei românilor, făcând 

apel la mijloace literare, 

muzicale şi vizuale. 

După o minuţioasă 

pregătire a manifestării, 

atât elevii cât şi membrii 

corpului didactic al liceului 

urmează a se bucura de 

munca depusă, hotărâţi să 

sărbătorească în curtea 

şcolii, pe holuri, în sălile 

de clasă, în amfiteatru sau 

în sala de sport, aglomerate 

toate de emoţii şi de 

diverse expoziţii. Câţi 

indivizi, atâtea talente; câte 

talente, tot atâta prestigiu; 

cât prestigiu, atâta progres.  

De-a lungul anilor, 

băncile acestui liceu au 

cunoscut mulţi copii, acum 

adulţi responsabili, mândri 

de instituţia ce le-a acordat 

atât căldură, cât şi emoţie, 

atât împlinire, cât şi 

deziluzie, atât fericire, cât 

şi tristeţe – toate trăiri 

fireşti, omeneşti şi de 

neuitat.  

Pentru mine însămi, 

Liceul Pedagogic n-a fost 

şi nu va rămâne „cimitir al 

vieţii mele”, ci un părinte 

rămas ca o efigie în 

sufletu-mi de adolescent, 

un mic paradis ce mi-a 

produs un cumul de 

sentimente contradictorii, 

deoarece eu ştiu că „în 

viaţă stau alături surâsul şi 

lacrima, hohotul de râs şi 

durerea”. 

 

RAHĂU Ana-Maria, 

clasa a XII-a D 

 

 

     



CREDINŢĂ ŞI TRADIŢIE CREŞTINĂ 

Obiceiuri şi superstiţii de Bobotează 
Ajunul Bobotezei: Ajunul Bobotezei este şi 

un moment al manifestării unor superstiţii a 
căror origine se pierde în negura timpului. 
Dimineaţa, înainte de aprinderea focului, se 
strângeau cenuşa din sobă şi gunoiul din casă 
pentru a fi păstrate până în primăvară, când se 
presărau pe straturile cu legume pentru a le 
face rodnice şi a le proteja de dăunători. În 
acelaşi scop era folosită şi agheasma luată de 
la preotul care venea cu Iordanul. Se credea 
că, dacă în dimineaţa Ajunului de Bobotează 

pomii erau încărcaţi cu promoroacă, aceştia vor 
avea rod bogat. Se mai 
credea că animalele din 
grajd vorbesc la miezul 
nopţii dinspre ziua de 
Bobotează despre 
locurile unde sunt 
ascunse comorile. În 
această zi erau interzise 
certurile în casă şi nu se 
dădea nimic ca 
împrumut, nici măcar 
jăratec din focul din 
vatră. În seara de Ajun 

se săvârşeau practici de 
aflare a duratei vieţii. Înainte de culcare, se 
luau cărbuni din vatră şi se denumeau cu 
numele tuturor membrilor familiei. Se credea 
că primul care va muri în acea familie va fi cel 
al cărui cărbune se va stinge mai repede. 

Boboteaza: Boboteaza, serbată în ziua de 6 
ianuarie, încheie ciclul sărbătorilor de iarnă şi 
are, pe lângă întelesurile creştine - momentul 
naşterii spirituale a Mântuitorului - trăsături de 
mare sărbătoare populară. Astfel, în ajunul 
Bobotezei se pregăteşte o masă asemănătoare 
cu masa din ajunul Crăciunului. Pe masa din 
"camera de curat" se aşterne o faţă de masă, 
aleasă special pentru acest moment. Sub ea se 
pune fân sau otavă iar pe fiecare colţ se pune 
câte un bulgăre de sare. Deasupra se aşează 
douăsprezece feluri de mâncare: coliva - grâu 
pisat, fiert, îndulcit cu miere şi amestecat cu 
nucă pisată -, bob fiert, fiertură de prune sau 
perje afumate, sarmale cu cartofi, borş de 
"burechiuşe" sau "urechiuşele babei" - borş de 
fasole albă în care se fierb colţunaşi mici, 
umpluţi cu ciuperci, ce au colţurile lipite în 
formă de urechiuşe -, borş de peşte, peşte 
prăjit, "vărzare" - plăcinte de post umplute cu 
tocătura de varză acră -, plăcinte cu mac etc. 

Până la sosirea preotului cu Iordanul sau 
Chiraleisa, nimeni nu se atinge de mâncare iar 
imediat după sfinţirea mesei, parte din bucate 
sunt adăugate în hrana animalelor pentru "a fi 

protejate de boli şi pentru a fi bune de prăsilă". 
După ce preotul rostea Troparul Botezului şi 
stropea cu agheasma în casă şi pe gospodari, 
era invitat să se aşeze pe laviţă. Sub lăicerul de 
pe laviţă erau aşezate din timp boabe de 
porumb - "ca să stea cloştile pe ouă" - şi 
busuioc - "ca să vină peţitorii'. Busuiocul acesta 
era folosit, mai târziu, în descântecele de 
dragoste. 

În semn de răsplată se dădeau: bucate 
"desagarului", bani preotului, nuci, mere şi 

covrigi copiilor iar pe crucea preotului 
gospodina casei aşeza cel 
mai frumos fuior de 
cânepă. Oferirea fuiorului 
avea mai multe 
semnificaţii: se credea că 
de firele acestuia se vor 
prinde toate relele, că 
fuiorul devenea o punte 
peste care vor trece 
sufletele morţilor sau că 
Maica Domnului va face 
din cânepa un voloc cu 
care va prinde sufletele 

morţilor din iad pentru a le 
ridica in rai. 

Boboteaza - sfiniţirea apei: În ziua de 
Bobotează are loc sfinţirea apei, în timpul 
slujbei de Iordan. Pregătirea acestui moment 
se face şi astăzi cu multă atenţie, în fiecare 
comunitate. Locul de desfăşurare a slujbei se 
alege împreună cu preotul satului, de obicei 
într-un spaţiu mai larg, unde să fie cel puţin o 
fântână, în imediata vecinătate a unei ape 
curgătoare, în gospodăria unui om sau în 
curtea bisericii. Pentru acest moment se aduce 
apa, care se punea în vase mari de lemn. Şi tot 
acum se taie la râu o cruce mare de gheaţă. În 
jurul acestei cruci sau în jurul crucii care se află 
în mod normal în curtea bisericii, se desfăşoară 
întreg ceremonialul religios, la care participă 
toată suflarea comunităţii. 

După slujba de sfinţire a apei, transformată 
în agheasmă, fiecare sătean îşi ia apa sfinţită în 
vasele de lemn sau de sticlă cu care a venit de 
acasă. Pe drumul de întoarcere, ei strigă 
"Chiraleisa"- pentru belşugul holdelor viitoare, 
pentru purificarea aerului şi pentru creşterea 
cat mai mare a cânepii şi toarnă cate puţină 
agheasmă în toate fântânile întâlnite în cale. 
Odată ajunşi acasă, oamenii sfinţesc cu 
agheasmă şura, grajdul, animalele din grajd, 
pomii din livadă, casa şi interiorul casei. 

 

Colectivul de redacţie

 

 



OAMENII ŞCOLII 

 
 

 
Vreme trece, vreme vine… Ne aminteşte că lumea e într-o perpetuă schimbare. 

Colectivul de profesori al liceului se împrospătează şi el cu forţe noi. Profesori tineri 
vin să pună umărul la munca migăloasă din şcoală.  

Şi iată, printre profesorii noşti - o tânără poetă – domnişoara Gabriela Ţopa.  
 

Mişcare circulară circulară în sens divin                             Piesă fictivă 
 

O roată cu ţepi de trandafir                                                     Năluci greoaie, pământeşti 
Ţi se învârte sub picioare.                                                    Trec zgomotos, în val rotund 
Tu crezi că nu-i decât o floare,                                                  Ochi pueril, tu te pripeşti 
Dar sânge îţi ţâşneşte din mâini şi din picioare.                               Căci joacă dramă – 
alunecând. 
 
Spinii se urcă la rând, ca nişte trepte.                    Pe sfera scenei fac întreceri râvnind la rolul 
principal 
De-i laşi în urma ta şi îi eviţi,                                             Costumul este mască de petreceri 
Roata nu se învârte, tu cazi şi greu te mai ridici.                                    Fiind artişti de lut opal. 
 
Că cercul e perfect, eşti fericit.                                      Dar Spectatorul nu este pus la 
socoteală, 
Că se învârte – mulţumit.                                              Replici, mişcări le-nvaţă din mândrie,                                                                                 
Dar te fereşti să te înţepi, să te răneşti                            Pe scenă lasă-n urmă un gust de 
amăreală   
De parcă: cumperi fără să plăteşti?                                  Având un văl pe ochi, se-afundă-n 
aporie. 
 
Tu cazi din roata existenţială,                                                     Dansând pe-un ritm hilar, 
Priveşti, puhav, cu ameţeală,                                                    Micimea lor e fără de hotar. 
Cauţi putere-n voinţa umană,                                          Publicul e-amăgit cu-n zâmbet strălucit 
Dar nu găsesti, fiinţa ta e goală.                                       Dar piesa lor de teatru se joacă illicit. 
 
Te răzvrăteşti, te-nchizi în întuneric,                                           Hainele cu podoabele stricate 
Crezând că viaţa-i o corvoadă cu înţeles himeric.                                    Le-atârnă greu în spate 
Nu vezi cum cercul e perfect închis?                                    Se las-ademeniţi de-o feerie 
aparentă, 
El n-are capăt nihilist.                                      Nu ştiu că sunt pecetluiţi de o murdar-amprentă. 
 
În mijloc, o cascadă aurie                                          Copil firav! Să nu te-amesteci cu actorii! 
Ce-şi varsă apa cu tărie;                                            Când le văd trupul greu, mă trec fiorii.                            
Învolburată, începe a te ridica pe roată.                           Pretind că ştiu ce sunt pe cercul 
luminos, 
Privirea de nălucă îţi este luminată                                       Dar sunt orbiţi de praf întunecos. 
Iar spinii groşi dispar deodată                             
Iar tu-nţelegi că moartea e-ngropată.                                                                            
 



Raze irump cu zgomot cristalin;                                                Prof. Gabriela ŢOPA                                                              
Ce simţi pe limbă, e apa, cu gustul ei divin.                                                           

 

 

 

 

ANI DE LICEU…                                                                                      

  Anii de liceu şi… fluturii din stomac !    

E dificil de scris ce am de spus. E atâta dezordine în capul meu… multe 
idei care se zbat să iasă la lumină, care se luptă  pentru a fi primele, situaţie 
accentuată de o zi plină de evenimente care au lăsat în capul meu o durere 
apăsătoare... 

 Cred că fiecare adolescent are mai multe migrene într-o singură zi. Cine 
le creează? Răspuns simplu: şcoala, profesorii, temele, fetele, băieţii, prietenii, 
părinţii… Până şi pisica sau câinele găsesc ceva rău de făcut atunci cand eşti 

într-o pasă proastă. Pentru a ieşi din această stare trebuie să găsesc o temă pe care să o 
dezvolt, să o pun în discuţie.  

 Ce ziceţi de dragoste? Este un concept de care toţi oamenii sunt interesaţi. Ea aduce 
zâmbete, bucurii, dar şi lacrimi, tristeţe şi ajunge să afecteze pe toată lumea: copii, adulţi, 
chiar si bătrâni. Dar dragostea este o temă mare; cred că o să discut despre o diviziune a ei, 
şi anume dragostea neîmpărtăşită. Dur subiect, nu? 
 Se pare însă că sunt mulţi adolescenţi care au trecut prin caznele ei. Pentru unii însă e un 
termen nou. Aceştia vor spune: “Îmi place o persoană? Ok! Îi atrag atenţia, îi mărturisesc, 
petrecem câteva clipe plăcute împreuna, apar unele probleme şi ne despărţim”. Cam acesta 
este parcursul oricărei relaţii, însă sunt şi unele persoane care, din diferite 
motive (timiditate şi nesiguranţă, în special), nu îşi pot exprima sentimentele 
pentru persoana iubită, le ţin pentru ei înşişi. Iubesc în tăcere, nu vor să obţină 
nimic în schimb, se mulţumesc cu faptul că persoana iubită este fericită, chiar 
dacă nu cu ei. O ajută mereu, chiar dacă adesea  involuntar şi inconştient şi 
chiar fără ca aceasta să ştie. 

Acum ceva timp, o prietenă apropiată mi-a spus că un băiat, prieten bun, i-a 
mărturisit că o iubeşte de mult timp, că a ajutat-o mereu, încercând prin asta 
să-i atragă atenţia, că era mereu neliniştit când era în preajma ei, dar tot el 
mai afirma că nu a spus aceste lucruri pentru a o convinge să fie cu el, că 
realizează faptul că ea îl poate privi doar ca pe un bun prieten şi nu ca pe un 
potenţial iubit şi că el se mulţumeşte şi cu această poziţie, atâta timp cât o 

poate vedea şi o poate face fericită cu grija lui discretă. 

Concluzia mea: aceasta este o dragoste mistuitoare, dar pură şi adevărată, 
înălţătoare, o dragoste care merită şi care trebuie să aibă un final fericit, aşa cum s-a şi 
întâmplat în cazul prietenei mele, care şi-a dat ei însăşi o şansă si e foarte fericită acum. 

 Viaţa este complicată, are multe urcuşuri şi coborâşuri, e plină de curbe şi semne 
de interdicţie, dar nu trebuie privită cu pesimism; trebuie să ne bucurăm că trăim, că putem 
iubi, că îi putem ajuta pe ceilalţi; de fiecare dată, după ploaie apare soarele, iar efectul 
împreunării lor este un minunat curcubeu. Frumuseţea lui celestă te face să-ţi doreşti să 
plouă din nou, dacă numai aşa îl poţi  revedea. 

         Poate vă întrebaţi de ce am scris aceste rânduri. Nu aveam nimic altceva mai 
bun de făcut? Ei bine, aveam; dar îmi pot da seama cum e să te simţi neînţeles, exclus din 
cauza a ceea ce simţi sau crezi, fără nimeni aproape care să te consoleze când suferi. Alţii 

veţi spune, poate, că tot ce am scris nu e altceva decât o mare prostie; 
alţii vor zice că am dreptate şi atât. Eu vă propun un exerciţiu mental: să 
reflectaţi asupra acestei idei şi să vă formaţi propriile păreri, care pot fi 
mai bune decât ale mele. Puneţi-vă în locul ambelor personaje, gândiţi-



vă ce decizii aţi putea lua, cum aţi acţiona dacă v-aţi afla într-o situaţie asemănătoare cu cea 
a prietenei mele.   

                                      HAIMAN Lucica, cl. a XII-a D  

 

 

 

PSIHOLOGIE 

Să vorbim despre asertivitate!… 

 Relaţiile dintre oameni sunt posibile prin intermediul comunicării. Orice relaţie are grade 

diferite de profunzime. Un nivel redus al comunicării determină o relaţie superficială, formală. În 

acelaşi timp, modul în care oamenii relaţionează între ei dă naştere la simpatii şi antipatii.  

 Viaţa comunitară nu poate exista în afara comunicării. Pentru elevul actual şi viitorul angajat 

este semnificativă comunicarea în microcomunitaţi ( şcoala, anturajul, locul de muncă). În aceste 

contexte lucrul în echipă exprimă capacitatea de comunicare a membrilor şi canalizarea eforturilor 

pentru realizarea unei sarcini comune.  

Asertivitatea este: 

 abilitatea de a-ţi comunica nevoile, emoţiile, opiniile şi convingerile într-o manieră care nu încalcă 

drepturile celorlalţi;  

 o abilitate pe care o poţi învăţa; 

 o modalitate de a comunica şi de a te comporta cu ceilalţi care te va ajuta să ai mai multă încredere în 

tine. 

În anumite situaţii, oricâtă încredere avem în noi înşine, ne poate fi dificil să facem faţă. De exemplu: 

când ceri înapoi cuiva un lucru pe care i l-ai împrumutat, când reacţionezi la supărarea sau furia cuiva, 

când un coleg devine prea insistent, când comunici despre emoţiile tale celor apropiaţi, etc… 

  Asertivitatea nu este: 

 acelaşi lucru cu agresivitatea care presupune mai mult impunerea propriei persoane în detrimentul 

celorlalţi. Comportamentul asertiv are consecinţe pozitive pentru toţi, pe când comportamentul agresiv 

are rezultate negative.  

 ceva care îţi asigură fericirea sau că vei fi tratat corect; 

 soluţia pentru toate problemele; 

 garanţia că vei obţine ceea ce vrei. 

Pe măsură ce creştem, învăţăm să ne adaptăm comportamentul la ce se întâmplă în jurul nostru, la 

persoanele cu care ne întâlnim. Dacă încrederea în noi este diminuată, prin ironie sau violenţă, atunci 

când vom fi adulţi vom avea tendinţa să reacţionăm pasiv sau agresiv, în situaţii similare. 

Deşi o persoană a învăţat să reacţioneze pasiv sau agresiv, se poate schimba şi poate învăţa să devină 

asertivă.  

Mai jos, puteţi identifica efectele comportamentului pasiv, agresiv, în comparaţie cu cel asertiv.  

 Comportamentul  

pasiv 

Comportamentul  

asertiv 

Comportamentul  

agresiv 

Caracte- 

ristici 

Nu îţi exprimi emoţiile,nevoile, 

drepturile şi opiniile. În schimb, 

exagerezi importanţa emoţiilor, 

nevoilor, drepturilor şi opiniilor 

celorlalţi. 

Îţi exprimi emoţiile, nevoile, 

drepturile şi opiniile păstrând respect 

pentru ale celorlalţi. 

Îţi exprimi emoţiile, 

nevoile, drepturile şi 

opiniile fără respect 

pentru ale celorlalţi.  

Emoţii Îţi reţii propriile emoţii sau le 

exprimi într-o manieră indirectă 

sau inutilă. 

Eşti capabil să-ţi exprimi emoţiile 

într-o 

manieră directă, onestă şi adecvată.  

Îţi exprimi emoţiile într-o 

manieră inadecvată (cu 

furie şi ameninţări). 



Drepturi Altcineva are drepturi, iar tu nu 

iţi recunoşti aceleaşi privilegii. 

Îţi cunoşti drepturile esenţiale şi eşti 

capabil să le susţii. În egală măsură 

respecţi drepturile celorlalţi şi nu le 

încalci.  

Îţi susţii drepturile tale, 

dar le încalci pe ale 

celorlalţi.  

Opinii Consideri că nu ai nimic 

important de spus, iar ceilalţi au 

întotdeauna dreptate. Te temi să 

spui ceea ce gândeşti pentru că 

poţi fi luat în râs.  

Îţi exprimi părerile şi consideri că 

poţi contribui alături de punctele de 

vedere ale altor persoane.  

Ideile tale contează cel 

mai mult, iar ale celorlalţi 

nu înseamnă decât foarte 

puţin sau chiar nimic. 

Scop Scopul comportamentului pasiv 

este să evite întotdeauna 

conflictele şi să le facă celorlalţi 

pe plac. 

Scopul comportamentului asertiv nu 

este câştigul, ci să fii capabil să simţi 

că ai spus ceea ce doreai să spui. 

Scopul comportamentului 

agresiv este să câştige, 

dacă este nevoie, în 

detrimentul celorlalţi.  

Efecte Pe termen scurt: 

 scade anxietatea  

 evită sentimentul de vinovăţie 

 suferinţă 

 sacrificiu  

Pe termen lung: 

 stima de sine scăzută 

 tensiuni interioare care duc la 

stres, furie, depresie 

 afectarea stării de sănătate 

 iritarea celorlalţi 

 lipsa de respect din partea 

celorlalţi 

 

Asertivitatea este o atitudine onestă 

şi utilă,faţă de tine şi ceilalţi. 

O persoană asertivă cere ceva ce 

doreşte: 

 direct şi deschis 

 adecvat, respectând propriile 

opinii şi drepturi şi aşteptând ca 

şi ceilalţi să facă acelaşi lucru  

 cu încredere, fără anxietate  

O persoană asertivă : 

 nu încalcă drepturile celorlalţi 

 nu va aştepta ca ceilalţi să 

ghicească ceea ce doreşte 

 nu va fi anxioasă şi nu va evita 

situaţiile dificile 

Beneficiul major este creşterea 

încrederii în sine şi respectul faţă 

de ceilalţi. 

Pe termen scurt : 

 eliberarea tensiunii  

 sentimentul de putere 

Pe termen lung: 

 sentimentul de 

vinovăţie şi ruşine 

 ceilalţi sunt responsa-

bili pentru propriul tău 

comportament 

 scade stima de sine, 

apar resentimente 

din partea persoanei  

agresate 

Drepturile asertive 

Am dreptul să: 

 mă respect pentru cine sunt şi pentru ceea ce fac 

 decid pentru priorităţile mele şi cum îmi stabilesc obiectivele personale 

 am propriile valori, credinţe 

 le spun celorlalţi cum doresc să fiu tratat 

 să spun „NU”, să refuz ceva atunci când nu mi se potriveşte, fără să mă simt 

vinovat(ă) 

 am relaţii sociale pozitive, în care să mă simt în siguranţă şi respectat(ă) 

 cer informaţii, atunci când mă interesează ceva 

 fiu ascultat(ă) şi luat(ă) în serios 

 fiu fericit  
Adesea, unul dintre motivele pentru care cineva evită să se comporte asertiv este teama de consecinţe: că 

ceilalţi nu ne vor mai prefera şi că vom fi respinşi. La fel ca alte temeri personale, şi acestea se dovedesc 

a fi neadevărate şi nejustificate. De aceea, cea mai bună cale de a face faţă gândurilor negative de acest 

tip este tocmai alegerea asertivităţii! 

Ca să devii asertiv(ă)... 

 câştigă respectul celorlalţi 

 îmbunătăţeşte-ţi abilitatea de comunicare 

 recunoaşte şi respectă drepturile celor din jurul tău 

 foloseşte un ton adecvat al vocii 



 fii atent(ă) la postura corpului tău 

 încurajează-i pe ceilalţi să-ţi vorbească direct şi clar 

 dezvoltă-ţi stima de sine 

 menţine contactul vizual cu interlocutorii 

 fii rezonabil(ă) la cererile pe care le ai                

       

  PSIHOLOGIE 
             Pentru a şti dacă sunteţi o persoană asertivă, vă recomand să completaţi următorul chestionar! 

 

 

Chestionar 

 

Sunt o persoană asertivă? 

 Citeşte cu atenţie situaţiile prezentate mai jos şi, în funcţie de cât de confortabil 

de simţi în fiecare caz, îţi acorzi următorul punctaj: 1 (pentru inconfortabil), 2 

(rezonabil), 3 (foarte confortabil) 

                                                                                                               1      2      3 

1. Vorbeşti tare şi pui întrebări în clasă.  

2. Atunci când te întrerupe cineva, îţi exprimi dezacordul.  

3. Îţi exprimi opiniile în faţa persoanelor cu autoritate.  

4. Intri sau ieşi dintr-o încăpere plină cu oameni.  

5. Vorbeşti în faţa unui grup.  

6. Menţii contactul vizual în timpul unei conversaţii.  

7. Îţi foloseşti autoritatea fără să te consideri nepoliticos sau agresiv.  

8. Soliciţi din nou când nu ai primit ceva ce ai cerut.  

9. Deşi cineva aşteaptă să te scuzi, nu o faci pentru că simţi că tu ai dreptate.  

10. Ceri să ţi se înapoieze ceva ce ai împrumutat, fără să te scuzi.  

11. Primeşti un compliment şi spui ceva prin care eşti de acord.  

12. Accepţi o respingere.  

13. Nu ai obţinut o aprobare de la o persoană importantă pentru tine.  

14. Discuţi deschis cu o persoană care te critică.  

15. Îi spui cuiva că ceea ce a făcut te deranjează.  

16. Refuzi să faci ce ţi se cere atunci când nu doreşti. 

17. Refuzi o cerere de întâlnire cu cineva. 

18. Îţi exprimi nemulţumirea când crezi că cineva încearcă să te convingă de ceva 

cu care tu nu eşti de acord. 

19. Iţi exprimi supărarea când te supăra ceva.  

20. Contrazici pe cineva.  

21. Răspunzi cu umor atunci când cineva încearcă să te pună la punct.  

22. Faci glume pe seama greşelilor pe care le-ai făcut . 

                                                                                         Total  ……… 

 

 

Scor: 
 peste 55 :Eşti o persoană foarte asertivă.  .  

46 - 55 : Eşti o persoană aproape de a deveni asertivă. Mai ai de lucru la 

situaţiile la care ai punctaj scăzut.  

36 - 45: Asertivitatea ta este la un nivel mediu. 

26 - 35 : Ai nevoie să-ţi îmbunătăţeşti abilităţile de comunicare asertivă. 

Sub 26 : Lipsa de asertivitate poate fi o sursă de stres. 



 

Material selectat  de prof. psiholog,  Carmen VICOLOV     

 

 

 
 

LUNA DECEMBRIE ÎN ISTORIA OMENIRII 

                  DECEMBRIE – UNDREA 
1 decembrie: 

-1918 – Transilvania se uneşte cu regatul România, format din Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti 
-1990 – La Alba Iulia a avut loc şedinţa solemnă a Parlamentului României consacrată zilei de 1 Decembrie, care 
devine Ziua Naţională a României. 
-1990 – S-a încheiat operaţiunea de săpare a tunelului între Marea Britanie şi Europa, care uneşte pentru prima data 
continentul de Insulele Britanice. 
2 decembrie: 

-1492 – Cristofor Columb (1450-1506) a descoperit Insulele Haiti . 
-1804 – La Catedrala Notre Dame din Paris, Napoleon Bonaparte a fost încoronat Împărat al Franţei de către Papa 
Pius al VII-lea. 
-1805 – Bătălia de la Austerlitz; armata lui Napoleon, deşi în inferioritate numerică, zdrobeşte oastea ruso-austriacă. 
3 decembrie: 

-1861 – Al. I. Cuza anunţă, cu prilejul deschiderii Camerelor Legislative, că “Înalta Poartă, precum şi toate Puterile 
Garante” recunosc Unirea Principatelor. 
-1967 – Chirurgul sud-african Christian Barnard a efectuat, cu succes, primul transplant de inimă. 
4 decembrie: 

- 1864 - Al. I. Cuza a promulgat Codul Penal, alcătuit după modelul Codului Penal Francez şi al Codului Penal 
Prusac, având la bază şi unele legi penale autohtone. 
-1940 - Este semnat la Berlin “Protocolul asupra colaborării româno-germanela realizarea unui plan de 10 ani pentru 
refacerea economiei româneşti” . 
5 decembrie: 

-1948  - Preşedintele american James Knox Plok declanşează celebra “goană după aur”după ce a anunţat descoperirea 
de amri zăcăminte în California 
- Al. I. Cuza a promulgat Legea Instrucţiunii, prima lege prin care învăţământul era organizat în mod unitar 
6 decembrie: 

-1917 – Finlanda se declară independentă faţă de Rusia 
-1941 – Marea Britanie declară război României ( în al doilea Razboi Mondial) 
7 decembrie: 

-1941 – Are loc atacul masiv al aviaţiei japoneze asupra flotilei SUA din Pearl Harbor 
8 decembrie: 

-1955 – Are loc crearea drapelului european – un cerc format din 12 stele de aur pe fond albastru- simbol al uniunii 
popoarelor Europei 
-1991 – A fost aprobată prin referendum noua Constituţie a României, adoptată de Adunarae Constituantă la 21 
noiembrie 1991 
9 decembrie: 

-1916 – Are loc bătălia de la Caşin, germanii fiind opriţi pe linia strategică de fortificaţii Focşani-Nămoloasa. 
-1941 – China declară război Japoniei, Germaniei şi Italiei 
10 decembrie: 

-1933 – Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri, guvernul naţional-liberal scoate în afara legii “Garda de Fier” 
-1948 – Adunarea Generală ONU a adoptat “Declaraţia universală a drepturilor omului” 
11 decembrie: 

-1964 –  A fost creat Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii – UNICEF, cu sediul la New York 
-1994 – Forţele ruseşti au intrat în republica separatistă Cecenia; potrivit estimărilor internaţionale, conflictul s-a 
soldat cu cca. 100 000 victime, 80% din rândul populaţiei civile 
12 decembrie: 

-1941 – La insistenţa guvernelor german şi italian, România declară război SUA. Deşi între cele 2 ţări nu au loc 
confruntări militare directe, momentul marchează ruperea relaţiilor diplomatice 
-2002 – UE fixează ca trmen al aderării României şi Bulgariei data de 1 ianuarie 2007 
13 decembrie: 

-1863 – Guvernul Kogălniceanu votează Legea secularizării averilor mănăstireşti, deziderat al Revoluţiei de la 1848 
14 decembrie: 

-1910 – Are loc, la Usy-les-Moulineaux, lângă Paris, primul zbor experimental din lume al unui avion cu reacţie, 
inventat şi pilotat de Henri Coandă. 
-1911 – Exploratorul norvegian Roald Amundsen a devenit primul om care a ajuns la Polul Sud. 
-1955 – România a fost primită în rândul statelor membre ONU. 



15 decembrie: 

-1995 – Madrid: La Conferinţa Uniunii Europene, şefii de stat şi de guvern au convenit asupra noii monede europene, 
EURO, care a înlocuit monedele naţionale din Germania, Franţa, Belgia, Olanda, Luxemburg, Italia, Spania, 
Portugalia, Austria, Irlanda, Finlanda, iar în Grecia de la 1 ianuarie 2002 
 

LUNA DECEMBRIE ÎN ISTORIA OMENIRII 
16 decembrie: 

-1848 – La Adunarea fruntaşilor români transilvăneni de la Sibiu s-a adoptat o petiţie naţională prin care se protesta 
împotriva “unirii” forţate a Transilvaniei cu Ungaria, din martie 1848 
-1989 – Timişorenii se strâng în Piaţa Catedralei. În noaptea de 16 spre 17 decembrie au loc confruntări între 
manifestanţi şi miliţieni 
17 decembrie: 

-1942 - Guvernele american, britanic şi sovietic au somat Germania să pună capăt măsurilor de exterminare a evreilor, 
sub ameninţarea cu represalii 
-1989 – În Timişoara, la ordinul lui Ceauşescu, s-a tras în manifestanţi, din Piaţa Libertăţii până la Operă, în zona 
Podului Decebal, pe Calea Lipovei. TAB-urile au blocat intrările în oraş, în timp ce elicopterele survolau oraşul. 
18 decembrie: 

-1944 - Armata a IV-a română intră pe teritoriul Cehoslovaciei pentru a participa la operaţiunile militare desfăşurate 
împotriva armatei germane 
-1990 – Se semnează la Strassbourg actul prin care România aderă la Convenţia Culturală Europeană 
19 decembrie: 

-1872 – A fost publicată Legea pentru alegerea mitropoliţilor şi episcopilor eparhioţi şi pentru constituirea Sfântului 
Sinod al Bisericii autocefale Ortodoxe Române 
20 decembrie: 

-1989 - Într-o intervenţie televizată şi radiodifuzată, Ceauşescu declară evenimentele de la Timişoara ca fiind opera 
unor “huligani”, “grupuri fasciste şi antinaţionale”. 
-1999  - Macao, care fusese timp de 442 de ani colonie portugheză, revine Chinei, având statutul de Regiune 
Administrativă Specială. 
21 decembrie: 

-1891 – S-a jucat primul meci de baschet, joc inventat de prof. J. Naismith, de la Colegiul Springfield, Massachusetts. 
-1971 – A fost creată organizaţia umanitară “Medici fără frontiere”, pentru situaţii de război sau catastrofe naturale. 
-1989 – Ceauşescu a organizat un miting în actuala “Piaţă a Revoluţiei”, care a devenit începutul Revoluţiei 
Anticomuniste în Bucureşti. 
22 decembrie: 

-1989 – Ion Iliescu preia puterea ca preşedinte al Frontului Salvării Naţionale (FSN). 
23 decembrie: 

-1963 – Se încheie prima călătorie în jurul Pământului efectuată de o navă românească, cargoul “Bucureşti”. 
-1986 – Dick Rutan şi Jeana Yeager au terminat primul zbor în jurul lumii cu un avion numit “Voyager”, fără să-l 
realimenteze cu combustibil. 
24 decembrie: 

-1893 – Industriaşul american Henry Ford a testat primul său motor de automobil. 
-1999 – Cinci mii de “porţi sfinte” ale unor edificii religioase din întreaga lume s-au deschis în noaptea de Crăciun 
pentru a marca începutul Marelui Jubileu al anului 2 000.  
25 decembrie: 

-1989 – În urma unui proces sumar, Tribunalul Militar Extraordinar Român a condamnat la moarte cuplul dictatorial 
Nicolae şi Elena Ceauşescu. Sentinţa a fost pusă imediat în aplicare 
-1991 – Mihail Gorbaciovşi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al URSS într-o declaraţie televizată. 
26 decembrie: 

 -Frontul Salvării Naţionale formează un nou guvern, provizoriu,  la Bucureşti, având ca prim ministru pe Petre 
Roman. Noul guvern anunţă modificări ale Constituţiei, din care se excluid prevederi antidemocratice. 
-27 decembrie: 

-1784 –Horea şi Cloşca sunt prinşi în Pădurea Scoruşet din Munţii Gilăului, apoi închişi la Alba-Iulia. 
-1945 – S-au înfiinţat Banca Mondială pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Fondul Monetar Internaţional 
(FMI). România a devenit membră a celor două organisme financiare la 15 decembrie 1972. 
28 decembrie: 

-1895 – Are loc prima proiecţie de film la Paris, în cafeneaua “Grand Cafe”, realizată de fraţii Lumiere. 
29 decembrie: 

-1989 - Prima şedinţăa Guvernului provizoriu condus de Petre Roman, are loc la Bucureşti. 
30 decembrie: 

-1922 – Se formează Uniunea Sovietică. 
-1947 – Regele Mihai I abdică şi renunţă la conducerea statului român. 
31 decembrie: 

-1925 – Consiliul de Coroană a ratificat renunţarea prinţului Carol al II-lea la succesiunea tronului în favoarea fiului 
său, Mihai I de Hohenzollern. 
-1938 - În Indianapolis (SUA) a fost introdus celebrul test cu fiola, pentru depistarea şoferilor ce au consumat alcool. 
-1946 – Preşedintele SUA, Harry Truman, a declarat oficial sfârşitul celui de-al II-lea Război Mondial. 



MANEA Nicoleta, cl. a X-a C 

DEBUT LITERAR 

O GLUMĂ ?!                                                 

Am glumit cu tine, fără să-mi dau seama că glumesc cu mine... 
A început totul aşa de frumos... Era toamnă, era 

început de toamnă... Soarele încă frigea de dorinţa 

arzătoare a strălucirii eterne.  

Noaptea, erau încă stele multe; şi-n fiecare stea 

zăcea un vis strivit de oameni.  

Culorile roşiatice îmi dădeau fiori de viaţă... mi-

era sufletul aşa de cald... aveam inima atât de curată! 

Era toamnă când el m-a strâns de mână... era toamnă 

când când am trăit primul fior al amăgirii sale dulci... 

era toamnă când am căzut în calda robie a inimii lui 

împietrite de-atâtea dezamăgiri terestre. Privirea lui 

de gheaţă m-a încălzit în atâtea nopţi reci de toamnă, 

ochii lui mi-au zis atâtea adevăruri; faţa-i era albă, brăzdată de două adânci 

cicatrice, ce ascundeau în ele secrete ale vieţii reale şi-mi arătau durerea 

unei vieţi grele prin ampla sa duritate. 

Când buzele mereu reci, ca de mort, îmi atingeau pielea, simţeam cum un fior 

al nebunei vieţi mă doboară. Părul negru... de câte ori îmi treceam leneş mâna 

prin el... În câte nopţi nu i-am zis zis poveşti, jucându-mă în părul lui, când 

el dormea! 

Au fost atât de multe zilele când am privit bătrânul soare ţinându-ne de 

mână! Am făcut geloşi atâţia copaci ce se plictisiseră să ne vadă tot mereu 

împreună, trecând seară de seară prin parcul lor! Ce mult ne iubea lacul şi 

luna! În serile când ne vedeau mai trişti, se jucau: razele lunii îmbrăţişau 

cald, suav, fierbinte lacul încreţit de molcoma adiere a vântului.  

Când plângeam, el mă lua în braţe, mă strângea uşor la pieptul lui cald şi-

mi potolea durerea; când lacrimile-i brăzdau infinitatea sufletului, îl priveam 

în ochii mari, îi strângeam mâna, îi netezeam cu grijă fruntea, mă lua în braţe 

şi uita tot răul... 

Aşa eram noi atunci... Acum totul e altfel... 

Neîncrederea a înlocuit cu desăvârşire armonia încrederii odată existente. 

Gelozia ne roade inimile, ne mănâncă nervii tociţi la maxim de minţile noastre 

prea bolnave acum... Obsesia unei posibile trădări face tachinarea un lucru 

normal, cearta e ca un drog acum... Nu îl mai văd, nu îl mai aud, nu mai este 

aici, nu mai sunt acolo. Nu mai suntem noi; suntem doar eu şi el. 

Totul e scrum, dar cenuşa există şi e încă fierbinte. Lui îi e dor de vremea 

de odinioară, mie mi-e dor doar de banala lui prezenţă. Chiar acum aş vrea... aş 

vrea să fie aici, să-mi mai trec încă o dată prin părul lui mâna, să mă mai 

certe că e târziu şi încă n-am adormit... Dar visez... nu, nu este. 

Este doar vina mea: te-am sfidat! M-am crezut mai presus decât tine şi m-am 

înşelat. Am îndrăznit să cred că pot distruge lanţurile, aparent ruginite, ale 

unei porţi ce nu a fost nicicând deschisă spre visare. Am crezut că tu, viaţă, 

eşti un joc în care eu, omul, pot trişa aşa cum o fac de obicei. Am căzut în 

propria mea capcană şi am învăţat un lucru, poate bizar pentru unii, dar 

adevărat pentru mine: viaţa e o glumă ce te poate lua oricînd în glumă... dacă 

îndrăzneşti să glumeşti cu ea. 

DOAR OM... 
      Mă-nec într-un profund abis;                                      Aş vrea să dau aripi unor vise spulberate,   
      O mare de vise sfîrâmate mă distruge,                             Aş vrea să înviez şi eu, măcar pentru o 
noapte 
      Sub un munte de lacrimi tristeţea mă străpunge                    Dar labirintul acesta pace nu îmi dă... 
      Şi realizez că că nu-s decât un om...                               Sunt doar un muritor... aşa că ?!... 

 



SEREŞ Oana, cl. a XI-a B 
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                                                             Născut  

în noiembrie 

Am venit într-o lună  

Târzie de toamnă, 

Când copacii au întins 

Pe alei covoare ruginii, 

Când iarna încerca 

Porniri îngheţate 

Prăvălind fulgi pe alei pustii. 

 

Aşteptat îndelung, 

Am intrat sfios în lume 

Pe braţele mamei purtat. 

Am crescut de toţi iubit… 

 

Au trecut anii şi, iată,  

Privesc în oglindă  

Chipul meu de adolescent  

Îndrăgostit… 

Ce a lăsat în urmă 

Zilele când sfios 

A intrat în lume.  

 

COMAN Adrian, cl. a XI-a C 
 

LA ÎNCEPUT DE DRUM 

 

CRĂIASA ANOTIMPURILOR                          

Primăvara, vara, toamna şi iarna sunt anotimpuri. 

Dintre ele, iarna e cea mai frumoasă 

Fiindcă ne dă zăpada albă şi pufoasă 

Cu care ne putem distra,  

Dar şi îngheţa! 

E atât de friguroasă, încât putem procura, 

Pe hainele noastre groase, promoroaca. 

Ninge afară atât de fin şi frumos 

Încât îmi spun: lumea nu poate fi nicicând haos! 

Vreau pace şi armonie, ca fulgii de nea,  

Aşa de curată să fie viaţa mea! 

Dacă ascultăm iarna şi vântul, 



Ne va fi curat şi gândul. 

    

BELACURENCU Mihaela, cl. a IV-a B 

DEBUT LITERAR 

 

FESTIN 

Când valurile mării se sparg la mal,              
Să te pierzi în pustiu pe-al iubirii hotar. 
În numele sărutului, să mai bem un pahar 
Din lacrima iubirii şi-al dragostei har! 
 

 

PAHAR 

Uneori cred că toată inspiraţia a fost pusă într-un pahar, 
Toate ideile într-o linguriţă, toată veselia într-o pipetă, 
Spre a ni se oferi gradat... şi toate speranţele într-o clepsidră. 
Paharul l-am băut prea lacom, linguriţa s-a vărsat pe podea 
Iar clepsidra s-a scurs, rămânându-mi doar jumătatea goală a 
paharului. 
 

 

PĂPUŞA DE CEARĂ 

Am trăit în întuneric până într-o dimineaţă... Era prima zi de 
primăvară 
Pentru iarna sufletului meu! 
Mirosul greu al unei cafele amare plutea în tăcerea din gânduri. 
M-am privit în oglindă şi te-am văzut pe tine, m-am căutat printre 
fotografii 
Şi te-am văzut pe tine. 
Părea că n-am existat, că n-am trăit nicicând... 
Apoi am privit adânc în trecut. Eram eu, dar nu arătam ca mine. 
Vorbeam, dar  



Vorbele nu erau ale mele. 
Erai tu şi dragostea mea neîmpărtăşită. 
Speriată, am sorbit din cafea şi m-am trezit din lungul coşmar. 
Mă regăseam pe mine şi te uitam pe tine.  
Erai o păpuşă fără suflet, 
O păpuşă de ceară, una urâtă şi străină! 

                       COSTACHE Beatrice, clasa a IX-a D 

 

DEBUT LITERAR 

VIAŢA LA AZIL 
Prezentatoarea: Bună ziua, doamnelor şi domnilor! Bine aţi venit la emisiunea „Viaţa în care trăim”! Sunt      

                          Lavinia Marinescu  şi astăzi ne-am propus, pentru că mâine este Ziua Naţională 

                          a României, să vedem cum îşi duc viaţa veteranii de război dintr-un azil de bătrâni. 

                           Astăzi i-am adus în faţa dumneavoastră pe dl. Vasile, în vârstă de 75 de ani şi pe dl.  

                          Gheorghe, în vârstă de 77 de ani, de la azilul nr. 15 din Bucureşti. 

Gheorghe         : Bună ziua dumneavoastră şi invitaţilor dumneavoastră! 

Prezentatoarea : Domnilor, suntem cu toţii curioşi să aflăm cum aţi ajuns dumneavoastră la un azil de    

                          bătrâni?                           

Vasile                :Veteran! 

Gheorghe          : Păi, tu n-ai făcut război…, ai făcut puşcărie!  

Vasile                : Ba, am făcut puşcărie politică, bă! 

Gheorghe          : A… ai fost chiabur? 

Vasile                : Nu, mă… vindeam poze sexy cu… Ceauşeasca şi m-au prins ăştia!  

Prezentatoarea   : Deci, dv. aţi făcut puşcărie?! 

Vasile                : Da, domnişoară, 25 de ani! 

Prezentatoarea:  Am înţeles… Să trecem la alt subiect! Sunteţi însuraţi? 

Vasile                : Văduv! Am îngropat două neveste până acum! 

Gheorghe          : Io… am îngropat trei! Ce-am păţit cu ele… Tot săreau din groapă afară…  

                            Dă-i cu lopata-n cap! Ale dracu’… Am acum o nevastă… de 18 ani! 

Prezentatoarea  : Serios?! Păi, cum aţi abordat-o, cum aţi… 

Gheorghe          : Domnişoară, io, odată ce mă uit la o gagică, aşa… şi gata!  

Prezentatoarea  : Gata ce? 

Gheorghe         : Atât, gata! Mă uit şi plec! Ce dracu’ să mai fac?! 

Prezentatoarea  : Dar dv., d-le Vasile? 

Gheorghe          : El nu mai e în stare cu femeile, domnişoară! 

Vasile                : Du-te, bă, de-acia, bă! Să mi se-ndoaie mie degetu’? Du-te, bă, de-acia, bă!  

Prezentatoarea  : Staţi, domnu’ Vasile, nu vă supăraţi! Văd că ambii gândiţi modern… Cum 

                           faceţi de vă menţineţi atât de tineri? 

Vasile                : Sportul, domnişoară, sportul… 

Prezentatoarea   : Faceţi sport? 

Gheorghe           : Bineînţeles!... genoflexiuni, în mod special! 

Prezentatoarea   : Serios?! Câte serii? 

Gheorghe           : Zilnic, zilnic… fac câte o serie de câte una! Zilnic! 

Vasile                 : Eşti căzut rău de tot! 

Gheorghe           : E, bine că eşti tu tânăr... ce să-ţi spun! Bă, tu, când te-ai născut, uite-aşa ţopăiai, bă! 

                            Uite- aşa! 

Vasile                 : Păi de ce, bă? 

Gheorghe            : Pentru că Pământul încă nu se răcise, bă! De-aia! 

Vasile                 : Tu vorbeşti... care, la 12 ani, săreai din Jurasic în Cretacic! 



Prezentatoarea   : Domnişor, vă rog, nu vă certaţi! Ştim cu toţii că bătrânii au, în general, probleme de  

                             sănătate. De aceea am invitat-o astăzi în emisiune... aa... pe doamna doctor Adriana  

                             Sereş! Bună ziua, doamnă! Bine aţi venit! 

Doctoriţa            : Bună ziua! 

Prezentatoarea   : Doamna dr., spuneţi-ne care sunt, în general, problemele cu care se confruntă bătrânii? 

Doctoriţa           : În general... aa... au probleme cardiace. Pot, vă rog, să văd pulsul dv.?...da, e bun! Şi dv. ! 

                             Păi dv. n-aveţi puls!               

Vasile                 : Cum n-am?! 

Doctoriţa            : Nu-mi vine să cred..., dar nu aveţi puls! 

Gheorghe            : Ia să văd, mă... aa... aa... n-ai, mă, n-ai! 

Vasile                 : Cum, mă... să n-am?! 

Gheorghe            : N-ai! 

 

DEBUT LITERAR 
 

Vasile                : Bă, si-aveam, mă!... a, e fără 10, mă! La şi un sfert face „tac”! 

Doctoriţa            : Ciudat! Sigur vă simţiţi bine? 

Vasile                 : Da, doamnă, ca-n tinereţe! 

Doctoriţa            : Aveţi înţepături în stomac? 

Vasile                 : Nu, am în spate, de la furculiţe, de la cuţite, de la linguri... de la astea...! 

Doctoriţa            : Ia faceţi „a”! 

Vasile                  : Doamnă, scoţi limba la mine! Nu ţi-e ruşine? Sunt şi eu om respectabil!... 

Prezentatoarea    : Stai, domnule, să vadă dacă ai roşu în gât! E sezonul gripelor! 

Vasile                  : Da’ să se uite la ăla, nu la mine! 

Prezentatoarea     : Doamnă, ce părere aveţi? 

Doctoriţa             : Domnişoară, e răcit în ultimul hal!... Cred că l-a tras curentul! 

Gheorghe             : Ţi.am zis să ţii gura închisă când stai pe veceu..., nu m-ai ascultat! 

Doctoriţa             : Am să vă prescriu o reţetă! 

Gheorghe             : Bă Vasile, bă! Dacă ne cere bani, ce naiba facem? 

Vasile                   : Bă,... io vând groapa, mă! 

Gheorghe             : Păi şi unde te mai bagă, mă? 

Vasile                    : În conserve... io ştiu... 

Doctoriţa              : Aş vrea, totuşi, să verific şi plămânii. Dezbrăcaţi-vă! 

Gheorghe             : Asta vrea să-ţi ia hainele! Fii atent! 

Doctoriţa              : Hai, domnule, că nu prea am timp!... Da, e-n regulă! Eu mă retrag! Dacă aveţi nevoie de 

                             mine, ştiţi unde mă găsiţi! Bună ziua! 

    În acest timp, doctoriţa iese din studio şi imediat intră în scenă preotul, un pic ameţit de băutură.     

Gheorghe             : Părinte,... exact la ţanc! 

Părintele               : Doamne, miluieşte-ne, Doamne, miluieşte-ne! Se cunună robul lui Dumnezeu... aa... 

                               Care sunt... tinerii fericiţi? 

Gheorghe              : Părinte, a murit... soacră-mea! 

Părintele                : A, scuză-mă, deci tu eşti tânărul fericit? 

Gheorghe              : A... aa..., da! 

Părintele                : Şi iartă-i ei greşeala cea de voie... şi cea fără de... două degete, cred că mai am aicea...,   

                               Da, ia şi tu, că nu e mult! 

Gheorghe              : Ce zici, părinte,... mare ghinion şi la soacră-mea asta, să treacă pe lângă mine taman   

                               când eram io cu furca-n mână...! 

Părintele                : Neştiute sunt căile Domnului... 

Prezentatoarea       : Părinte, păi venişi cu Boboteaza, părinte?! Ieşi, te rog, din emisiunea mea, te rog! 

    Părintele iese din scenă cântând acelaşi „Veşnica pomenire, veşnica pomenire!” 

Prezentatoarea       : Da... şi am rămas din nou singuri... Ce voiam să vă mai întreb... vicii aveţi? 

Vasile                    : Ce să avem, domnişoară? 

Prezentatoarea       : Ştiu eu... fumaţi? 

Vasile                     : A, nu, domnişoară, că tuşesc rău de tot! 



Gheorghe                : Tuşeşti, a? Îţi permiţi, ai plămâni?! 

Vasile                      : Păi ce, mă,.. tu n-ai plămâni?! Cu ce tragi fumul? 

Gheorghe                : Eu,... îl mestec... 

Vasile                      : Îţi permiţi,... ai gingii?! 

Gheorghe                : Da’ce, mă, tu n-ai?! 

Vasile                      : De unde naiba?! 

Gheorghe                : Şi cum stă, bă, proteza aia?  

Vasile                       : Prin levitaţie... nu ştiu! 

Prezentatoarea        : Iată, doamnelor şi domnilor, timpul emisiunii a expirat! Trebuie să ne luăm la  

                                    revedere! Vă aştept şi data viitoare, la aceeaşi oră! O zi bună! 

 

MORARU Alexandru, cl. a XII-a E 
  

ENIGME NEELUCIDATE 

                                      Experimentul Philadelphia 
Acum 60 de ani, americanii au 

reuşit teleportarea unei nave de 

luptă, dar soarta echipajului său a 

fost cumplită. Secretul Proiectului  

«Rainbow » rămâne zăvorât în 

arhive, ca şi răspunsul la 

întrebarea dacă este doar o legendă 

sau cea mai mare realizare 

ştiinţifică a sec. XX. Aşa cum se 

ştie însă, orice legendă are la 

bază un sâmbure de adevăr, astfel 

încât, înante de a lua o poziţie –

PRO sau CONTRA- este necesar să 

trecem în revistă ce se spune 

despre straniile evenimente 

petrecute în 1943 cu nava Eldridge 

si cu echipajul acesteia, supus 

fără voia sa la un experiment de 

invizibilitate şi teleportare cu 

consecinţe fatale pentru unii 

membri ai echipajului şi teribile 

pentru ceilalţi . 

Cunoscut şi ca « Proiectul 

Rainbow », Experimentul 

Philadelphia s-a  desfăşurat în 

plin război şi a avut ca scop 

testarea unui dispozitiv menit a 

face o navă invizibilă în faţa 

radarelor inamicului. Majoritatea 

celor care au studiat acest caz 

afirmă  că procedeul utilizat a 

fost generarea unui câmp 

electromagnetic de mare intensitate 

in jurul navei, care să determine  

îndoirea razelor de lumină şi a 

undelor radar în jurul vasului. 

Oricare ar fi adevărul, opinia 

generală este că experimentul s-a 

bazat pe teoriile lui Einstein – 

inclusiv pe cea nefinalizată, 

Teoria 

Câmpului 

Unificat. 

Experimentul 

însă a fost 

catastrofal 

pentru echipaj 

. 

Povestea a început în iunie 

1943, când pe distrugătorul de 

escortă USS Eldridge au fost 

încărcate tone de echipamente 

electronice aflate în studiu 

experimental. La 22 iulie 1943 s-a 

desfăşurat primul experiment, în 

portul Philadelphia, de unde şi 

numele  cazului. Pe scurt, cele 

două generatoare aflate la bordul  

navei au fost pornite, alimentând 

bobinele care au creat câmpuri 

electromagnetice deosebit de 

intinse. Drept rezultat neaşteptat, 

a apărut o ceaţă verzuie, care a 

început să învăluie nava, 

ascunzând-o privirilor. Puţin mai 

târziu, ceaţa a dispărut  şi, odată 

cu ea, şi USS Eldridge. Nava şi 

echipajul deveniseră complet 

invizibile, inclusiv pentru radare. 

Un sfert de oră mai tarziu, s-a 

ordonat oprirea generatoarelor. 

Ceaţa a reapărut iar USS Eldridge a 

început să se rematerializeze, dar 

era clar că starea marinarilor nu 

era dintre cele mai bune. Oamenii 

acuzau stări de vomă şi erau 

dezorientaţi. S-a cerut şi s-a 

obţinut schimbarea echipajului. 

Cel de-al doilea şi se pare 

ultimul test cu nava Eldridge s-a 

desfăşurat pe  28 octombrie 1943. 

După pornirea generatoarelor, nava 

a devenit aproape invizibilă şi, în 

urma unui fulger orbitor, s-a 

materializat la câteva sute de 

kilometri depărtare în portul 

Norfolk. USS Eldridge  a dispărut 

din Norfolk la fel de misterios cum 

apăruse, reapărând în preajma 

docurilor militare din 

Philadelphia. De data aceasta însă, 

majoritatea marinarilor erau în 

stare gravă. Doi dintre ei lipseau 

şi nu au mai fost văzuţi niciodată. 

Alţii au înnebunit, dar ceea ce 

este cu adevărat stupefiant este 



faptul că cinci dintre marinari 

păreau sudaţi de partea metalică a 

vasului, iar alţii erau străpunşi 

de bare. Mulţi dintre cei rămaşi 

aparent teferi au luat-o razna 

ulterior. Tulburările 

comportamentale s-au menţinut 

pentru o perioadă mare de timp.  

Cert este că, în urma 

 Experimentului 

Philadelphia, rezultatele şi 

concluziile extrase  vor rămâne 

pentru multă vreme unul dintre cele 

mai  bine păzite secrete ale 

guvernului american. 

RUSE Andreea, cl. a IX -a D 

Cartea “Experimentul Philadelphia”, de Brad Steiger,  

a fost tipărită de Pro Editura în anul 2007. 

 

      AROMÂNII 

 

Aromânii (numiţi de asemenea macedoromâni sau vlahi, în aromână 

ei îşi spun armâni sau rămăni) sunt o populaţie minoritară din nordul şi 

centrul Greciei, Macedonia, Albania, România şi Bulgaria. Numărul lor 

este estimat la aproximativ unu – două milioane. Limba lor maternă e o 

limbă romanică numită aromână şi este considerată de lingvişti ca fiind 

unul din cele patru dialecte ale limbii române vechi. 

 

ÎN MACEDONIA                 TU MACHIDONII 
În Macedonia ce bine era,                         Tu Machidonii tsi ghini eara, 

În Macedonia ce bine se trăia,                   Tu Machidonii tsi ghini-s băna, 

În Macedonia ce-am crescut                      Tu Machidonii tsi crescui 

În timpul lui Alexandru.                            Ama tu chirolu’ al Alexandru. 

 
Alexandru al nostru mult s-a luptat,         Alexandru-a nostru multu s-alumtă, 

Jumătate din lume el a ocupat,                 Gimintat di lumi el ma-n acatsă, 

Cu toate ţările s-a luptat                           Cu tuti văsăjliile s-alumtă, 

Nu spuneam de tânăr c-o să moară.          Nu dzătseam di tinir c-as murea. 

 
Dar boala pe el l-a nimicit                          Ama niputerea pi el lu-a acătsă, 

Într-o lună de zile, el a murit.                     Tu un mesu di dzăli, lele s-vătămă. 

De când Alexandru a murit                        Di cându Alexandru muri 

Toată machidonimea s-a răspândit.            Tută armănamea s-arăspăndi. 

 

Alexandru-al nostru dacă nu murea,           Alexandru-a nostru cara-s nu 
murea, 

În Macedonia ce bine mai era!                      

Tu Machidonii tsi ghini eara! 

Ar fi avut aromânii ţara lor,                         

Va s-aveau armăneji văsălia lor, 
Nu erau la conducerea tuturor.                    

Nu-as erau la mâna tuturoru.   
 

ŞTEFAN Violeta, cl. a XI-a C 
                                                            

 

Reproducere a unei 
faţete de monedă 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Macedonia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Albania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limb%C4%83_romanic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_arom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83


din epoca ptolemeică, pe care este reprezentat 
Alexandru Macedon, având ca atribut coarnele 
berbecului sacru (Berbecul lui Amon) - aprox. 

300 î.Hr.        
 

 

              

             ALEXANDRU MACEDON           
 

 

AROMÂNII 
 

GHICITORI                                   ANGUCITORI 
Peste râu trece,                                                Pisti arău treatsi, 
Dar niciodată nu merge.                                 Canăoară nu imnă. 
                  (Podul)                                                                 (Apuntea) 
 
Cu cât se măreşte,                                            Cu cătu-s lundzeashti 
Cu atât se micşorează.                                    Cu ahătu s-ascurteadză. 
                 (Viaţa)                                                                     (Bana) 
 
Mare şi întinsă,                                                Lungă-sh teasă, 
Nu stă niciodată.                                              Nu sheadi canăoară. 
                (Apa)                                                                           (Apa) 
 
Moale şi albă                                                     Moali-sh albă 
Pentru câmp e haină groasă.                        Ti cămpu easti stranji groasă. 
                (Zăpada)                                                                      (Neaua) 
 
Cine merge mult prin lume                             Cari imnă multu pitu lumi 
Şi se tot strigă pe nume?                                  Sh-tut sh-greashti pi numi? 
                (Cucul)                                                                         (Cuclu) 
 
De ce poţi să mori                                               Di tsi potsă s-mori  
Fără să-ţi dai sufletul?                                      Fără s-tsă dai suflittu? 
                (De râs)                                                                          (Di-arăsu) 
 
Trupul şi-l pune în casă                                  Truplu sh-lu băgă tu casă 
Iar capul afară şi-l lasă.                                 Caplu nafoară sh-lu-alasă. 
                (Cuiul)                                                                            (Penură) 
 
Nu este furcă, nu este fus,                                 Nu easti ilă, nu easti fusu, 
Dar se pune pe tors.                                           Ma-s bagă pi turtseari. 
                (Pisica)                                                                            (Cătushia) 
 
Ochii casei mele,                                                 Ocliji’i a casăei a meali 
Oglindă de stele.                                                  Ilii di steali. 
               (Fereastra)                                                                        (Geamea) 

 



Violeta ŞTEFAN, cl. a X-a C 
 

 

 

   
     Aromâni grămuşteni  
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SĂNĂTATEA TA! 

UNDELE INVIZIBILE ŞI EFECTELE LOR 
Liniile de înaltă tensiune determină în 

atmosferă zone invizibile de poluare 
electromagnetică extrem de nocive prin 
acţiunea lor asupra organismelor vii; aceasta cu 
atât mai mult cu cât poluarea electromagnetică 
se asociază cu tulburările naturale suferite de 
câmpul electromagnetic terestru. 

Câmpurile electromagnetice continue, 
chiar puternice, au un efect limitat. În schimb, 
cele alternative – în special cele create de 
aparate folosite sub tensiune mare –  provoacă 
perturbări ale somnului şi tulburări cardiace. 

Problema este că aparatele 
electrocasnice pe care le folosim noi 
(televizorul, combina audio, maşina de spălat, 
frigiderul, calculatorul, telefonul celular, cuptorul 
cu microunde etc.)  creează 
tocmai asemenea câmpuri 
electromagnetice. 

Un studiu suedez relevă 
faptul că riscurile apariţiei 
leucemiei sunt de 4 ori mai mari la 
copiii care trăiesc în apropierea 

liniilor de înaltă tensiune faţă de cei care nu 
intră în contact cu acest gen de factori poluanţi. 

Cercetătorii belgieni avansează ideea că 
nu ploile acide, ci acţiunea radarelor cauzează 
diferite maladii copacilor. Ei sugerează că 
aceste efecte negative ar putea fi înlăturate 
dacă s-ar modifica sistemele de emisie ale 
radarelor prin inversarea de polaritate. Aceasta 
ar face ca arborii să nu-şi mai piardă frunzele 
decât toamna târziu. 

Şi crescătorii de animale se plâng din ce 
în ce mai des de mortalitatea în continuă 
creştere a oilor şi vitelor, dar şi de 
productivitatea scăzută, consecinţe determinate 
şi de liniile de înaltă tensiune situate în 
apropierea stânelor sau a fermelor în care se 

cresc 
animale. 

 

Centrală telefonică............. 

Scanner.............................. 

Halogen............................. 

Fotocopiator...................... 

Maşină de scris electrică.... 

Imprimantă........................ 

Calculator.......................... 

Frigider.............................. 

Încărcător de baterii........... 

Radio deşteptător............... 

Prăjitor de pâine................. 

Maşină de spălat................ 



Aerotermă de 1 000 W...... 

Fier de călcat..................... 

Cuptor cu microunde......... 

Cuptor electric................... 

Combină audio.................. 

Decodor............................. 

Magnetoscop..................... 

       Televizor............................ 

 
 

        HAIMAN Lucica, cl. a XII-a D 

         GHIOC Gabriel, cl. aVIII-a 
 

      SFATURI... 

 
...PENTRU O ASCULTARE EFICIENTĂ 

 

1. CÂND AI DE ASCULTAT PE CINEVA, ÎNCETEAZĂ SĂ VORBEŞTI. 

 Este imposibil să vorbeşti şi să asculţi, în acelaşi timp. 

2.  DACĂ AI FOST ÎNTRERUPT, ASCULTĂ RĂBDĂTOR ŞI APOI REIA-ŢI IDEEA.  

 Nimic nu e mai elocvent decât a nu răspunde cuiva care te-a întrerupt. 

3. ARATĂ CĂ POŢI FI RĂBDĂTOR ÎN DISCUŢIE. 

  acordă suficient timp, încearcă să nu întrerupi, evită să pleci în timp ce altul 

vorbeşte, nu grăbi şi nu te grăbi, nu dezaproba cu vehemenţă. 

   4. EVITĂ GESTURILE CARE DISTRAG ATENŢIA CELORLALŢI. 

 a mâzgăli, a bate „darabana” cu degetele, a umbla cu hârtii, a te juca cu diverse 

obiecte (creioane, chei) te descalifică pe tine. 

   5. ARATĂ VORBITORULUI CĂ VREI SĂ-L ASCULŢI. 

 privirea şi comportamentul să denote interesul; nu citi notiţele, corespondenţa sau 

ziarul în timp ce vorbeşte cineva; ascultă pentru a înţelege, nu pentru a te opune. 

   6. FACILITEAZĂ SITUAŢIA INTERLOCUTORULUI. 

 ajută-l pe acesta să se simtă liber, util conversaţiei şi îndreptăţit să vorbească. 

   7. ARATĂ CĂ ASCULŢI PENTRU A ÎNŢELEGE, NU PENTRU A CONTRAZICE. 

 atitudinea ta să denote politeţe şi interes pentru comunicare. 

   8. TRANSPUNE-TE ÎN SITUAŢIA ŞI ÎN CONDIŢIA INTERLOCUTORULUI. 

 încearcă să vezi lucrurile şi din punctul lui de vedere. 

   9. ARGUMENTEAZĂ ŞI CONTRAARGUMENTEAZĂ PE UN TON MODERAT. 

 în caz contrar, vei face un deserviciu important propriei tale puteri de convingere. 

  10. NU TE CONSIDERA ATOTŞTIUTOR SAU ÎNDREPTĂŢIT LA JUDECĂŢI NETE 

 îţi pierzi credibilitatea când întâlneşti oameni mai bine informaţi. 

  11. NU FACE UZ DE AUTORITATE PENTRU A-ŢI IMPUNE PUNCTUL DE VEDERE. 

 argumentul forţei este, în timp, mai slab decât forţa argumentelor. 

  12. NU CEDA INTERLOCUTORULUI DIN COMPLEZENŢĂ MARCATĂ EMFATIC. 

 îţi pierzi respectul celor care îşi susţin opinia cu bună credinţă. 



  13. NU TE ÎNFURIA. 

 furia poate duce la interpretări greşite 

  14. NU FI DUR ÎN DISPUTE ŞI CRITICI ŞI NU TE IMPUNE CA ATOTCUNOSCĂTOR. 

 această poziţie îi poate face pe unii oameni mai dfensivi, tăcuţi sau furioşi, chiar 

agresivi. 

  15. PUNE ÎNTREBĂRI. 

 asta îl încurajează pe vorbitor, îi demonstrează că îl asculţi, că poţi şi vrei să-l ajuţi 

să-şi dezvolte demonstraţia. 

  16. CERE LĂMURIRI CU NATURALEŢE PENTRU A ÎNŢELEGE MAI BINE. 

 Nu e înjositor să nu ştii ceva sau să nu înţelegi ceva imediat. 

  17. CONTRIBUIE PRIN ATITUDINE POZITIVĂ LA ACUMULAREA DE ARGUMENTE. 

 A organiza discret discuţia este apanajul celui care ştie să comunice. 
 

GENIALI ŞI AMUZANŢI 

Descartes (1596 - 1650)  

În lucrarea sa capitală " Discours de la methode ", apărută în iunie 1637 la Leyde în Olanda, 

este inserată următoarea maximă a sa: " Dubito, ergo cogito; cogito, ergo sum " (Mă-ndoiesc, deci 
cuget; cuget, deci exist). Francezii au înălţat în satul de naştere al lui Descartes, La Haye (azi 
localitatea Descartes) din Touraine, o statuie, pe care este trecută această maximă.  

Descartes a fost matematicianul căruia îi plăcea să petreacă dimineţile în pat, meditând. 
Aceasta, chiar pe timpul când copil fiind, învăţa în colegiul iezuiţilor din La Fleche, unde rectorul, 
Le pere Charlet, înţelegând delicateţea fizică şi valoarea copilului, îi îngăduia să stea în pat cât 
vrea şi să vină la cursuri când doreşte. La colegiul din La Fleche a cunoscut Descartes pe 
Mersenne, care i-a fost pe urmă bun prieten, sfătuitor, protector şi reprezentant ştiinţific.  

Regina Cristina a Suediei, excentrica nordică atât de cunoscută, l-a chemat pe Descartes în 
toamna anului 1649 la curtea sa ca filozof. Cristina îl primea pentru întreţineri ştiinţifice iarna, la 
5 dimineaţa, în cameră fără foc şi cu geamurile deschise. L-a făcut astfel să răcească şi să dea în 
congestie pulmonară, care l-a adus la moarte în februarie 1650.  

Fermat (1601 - 1665)  

Deşi fiul lui Pierre de Fermat, Clément-Samuel, a publicat opera tatălui său, se cunoaşte 
relativ puţin despre viaţa intimă a acestui mare autodidact în matematici, de profesiune 

magistrat. Se ştie, de exemplu, despre o constrovesră care a avut loc prin scrisori între Fermat şi 
Descartes privitor la metoda lui Fermat referitoare la trasarea tangentelor duse la curbe, metodă 

care stă la baza descoperirii calculului diferenţial. În aceste discuţii,Descartes l-a făcut pe Fermat 
"gascon" (voia să înţeleagă fanfaron), pe când Fermat nu şi-a pierdut sângele rece şi i-a scris 
totdeauna într-o formă de curtoazie afectată. Iar cel care avea dreptate în problema matematică 
ridicată era Fermat.  

Pascal (1623 - 1662)  

Blaise Pascal a fost un copil precoce în materie de matematici. Recunoscându-i-se această 
precocitate, la vârsta de 14 ani a fost admis să participe la discuţiile ştiinţifice care aveau loc 
săptămânal sub conducerea abatelui Mersenne, prietenul lui Descartes. Discuţiile ştiinţifice din 
acest cenaclu au dus la crearea Academiei de Stiinţe din Paris, în 1666.  

Când Pascal era la Port-Royal din Paris, clădire jansenitică în care intrau anumiţi bigoţi, într-
o noapte a avut o groaznică durere de măsele; tot ce a întrebuinţat pentru potolirea durerilor a 
fost de prisos. Atunci s-a apucat de studiul cicloidei, i-a descoperit o serie de proprietăţi şi a 
constatat în final că... durerea de măsele i-a dispărut.  



Newton (1642 - 1727)  
Iată nişte anecdote care îl privesc pe Newton şi care arată cât era de distrat acest 

geniu:  

Mergând odată călare, preocupat de probleme de matematici, la poalele unui deal a 

descălecat; a luat apoi calul de căpăstru ca un automat, gândindu-se mereu la problemă. A urcat 
dealul pe jos, ţinând de căpăstrul calului. Dar nu mică i-a fost surpriza când, ajuns în vârful 
dealului, a constatat că ţinea în mână căpăstrul şi calul nu era nicăieri!  

Altă dată Newton, care era celibatar, a vrut să-şi fiarbă un ou fără să-şi întrerupă lucrul. Îşi 
luă şi ceasul său de precizie ca să se uite la el şi să vadă când au trecut cele 3 minute pentru 

fierbere. Era însă preocupat mult de tema pe care o trata. Când îşi aduse aminte de fierberea 
oului, nu mică îi fu surpriza lui Newton când a constat că a pus ceasul la fiert, iar în mână ţinea 
oul ca să citească minutele.  

 

MATEMATICĂ 

PĂTRATUL MAGIC 

Un pătrat magic de latură n conţine numere pozitive 

întregi (1, 2, 3 ... n2) astfel încât suma celor n numere de pe 
orizintală, verticală sau de pe diagonala principală este 

întotdeauna acceaşi (numit si numărul magic): 

 

Dacă fiecare număr din pătrat este scăzut din n2+1, se obţine 
pătratul magic complementar. Un pătrat ce conţine toate numerele 

consecutive, începând cu 1, este cunoscut drept pătratul magic "normal". 

Încă nu se ştie cum se poate determina numărul de pătrate magice de un anumit ordin, dar se ştie 
că, pentru ordinul n = 1, 2, 3, 4 si 5 exista câte 1, 0, 1, 880 si respectiv 275305224 astfel de pătrate 
distincte. Cele 880 de pătrate pentru ordinul 4 au fost enumerate de Frenicle de Bessy în secolul XVII. În 

1973, R. Schroeppel calculează numărul de pătrate distincte corespunzătoare ordinului 5. Pentru ordinul 6 
numărul de pătrate magice distincte nu este cunoscut, dar Pinn si Wieczerkowski (1998) l-au estimat ca 
fiind aprox 1.7745x1019.  

 
 
 
 
 



Problema lui Haberdasher 

 

Din trei tăieturi, transformă un triunghi echilateral într-un pătrat. Problema a fost 

propusă prima dată de Dudeney (1907) şi dezbătută de Gardner (1961), Stewart (1987), 
şi Wells (1991). 

ABIBULA Erhan, cl. a XI-a C 

          

        SPECTACOLUL NATURII 

AURORA BOREALĂ/AUSTRALĂ   

 Acest spectacol magnific de culoare are loc datorită 
materiei expulzate de Soare ce interacţionează cu 
câmpul magnetic terestru. În urma puternicelor 
explozii solare sunt expulzate în spaţiu particule 
puternic încărcate energetic (ioni) ce călătoresc prin 
spaţiu cu viteze ce variază între 300 şi 1200 km/s. 
Un "nor" de astfel de particule formează plasma. 
Fluxul de plasmă ce vine de la Soare este cunoscut 
sub numele de vânt solar. În timp ce vântul solar 
interacţionează cu marginile câmpului magnetic 
terestru, unele dintre aceste particule sunt atrase 
de acesta. Ele urmează apoi liniile câmpului 
magnetic în jos spre ionosferă, strat atmosferic 
situat între 60 şi 600 km deasupra scoarţei terestre. 
Când aceste particule interacţionează cu gazele din 
ionosferă, produc acest impresionant spectacol de 
lumini, numit de noi « auroră ». Cele produse la 

Polul Nord se numesc Boreale iar cele de la Polul Sud - Australe. Când apare în 
emisfera nordica, fenomenul e cunoscut sub numele de aurora boreală, termen folosit 
iniţial de Galileo Galilei, cu referire la zeiţa romană a zorilor, Aurora, şi la titanul care 
reprezenta vânturile, Boreas. Fenomenul nu este exclusiv terestru, fiind observat şi pe 
alte planete din sistemul solar, precum Jupiter, Saturn, Marte şi Venus. Totodată, 
fenomenul este de origine naturală, deşi poate fi reprodus artificial prin explozii 
nucleare sau în laborator. 

Gama de culori variază între roşu, verde, albastru şi violet. Luminile sunt în continuă 
"mişcare" datorită acestor interacţii dintre vântul solar şi câmpul magnetic terestru. 
Vântul solar generează de obicei până la 1 000 000 megawatti de electricitate într-un 
astfel de spectacol şi acest lucru poate cauza interferenţe cu liniile electrice, 
transmisiile radio-TV şi comunicaţiile prin satelit. Prin studiul aurorelor, cercetătorii 
pot afla multe despre vântul solar, cum afectează acesta atmosfera şi cum poate fi 
folosită această energie degajată în folosul omenirii. 

În urma observaţiilor asupra 
Soarelui, aceste aurore pot fi 
prezise cu destulă acurateţe. 
Aurorele apar în regiunile polare 
ale globului. În emisfera nordică, 
zonele în care sunt vizibile aurorele 
se întind cu atât mai mult spre sud, 
cu cât vântul solar este mai 



puternic la un moment dat. În mod normal, zonele în care pot fi observate acestea 
sunt nordul Finlandei şi Scandinavia, toată Canada şi nordul S.U.A., Alaska şi Siberia. În 
timpul furtunilor solare puternice, acestea pot fi vizibile până în centrul Europei, 
aurorele putând avea loc la orice ora din zi sau din noapte. În decursul istoriei,  
diverse persoane au scris şi au vorbit 

  
        
         

             

  SPECTACOLUL NATURII 
 

despre sunete asociate fenomenului de auroră. Exploratorul danez Knud Rasmussen 
menţiona acest efect în 1932 în descrierea tradiţiilor folclorice ale eschimoşilor din 
Groenlanda. Aceleaşi sunete sunt menţionate, în acelaşi context, de antropologul 
canadian Ernest Hawkes în 1916. Actualmente, diverse persoane continuă să relateze 
despre aceste sunete, în ciuda faptului că  înregistrări ale lor nu au fost publicate 
niciodată şi ţinând cont că există suspiciuni ştiinţifice serioase la ideea cum că 
asemenea sunete provocate de aurore ar fi fost auzite. Energia aurorelor şi alţi factori 
fac improbabilă atingerea solului de către aceste sunete, iar sincronizarea sunetelor cu 
modificările vizibile ale aurorei intră în conflict cu decalajul de timp necesar 
propagării sunetului pentru ca acesta să fie auzit. Anumite persoane speculează că 
fenomenele electrostatice induse de aurore pot explica sunetele.      
În Mitologia după Bulfinch (1855) de Thomas Bulfinch există câteva idei preluate din 
mitologia nordică: “Walkiriile sunt fecioare belicoase, suite pe cai şi înarmate cu căşti 
şi lănci. /.../ Când ele călăresc înainte în misiunea lor, armurile lor emană o lumină 
stranie tremurată, care străfulgeră cerurile nordice, făcând ceea ce oamenii numesc 
„aurora boreală” sau „Lumina Nordului”. 
În mitologia nordică, walkiriile sunt divinităţi feminine, care îi servesc zeului Odin 
(zeul suprem in mitologia nordică, care a dobândit înţelepciunea universală sugând 
seva Arborelui Înţelepciunii, Yggdrasil şi plătind acest privilegiu cu un ochi). Scopul lor 
este să îi aleagă pe cei mai eroici războinici care mor pe câmpul de luptă şi să îi ducă 
în Valhalla (locul în care războinicii vikingi erau duşi după ce mureau, cu onoare, în 
luptă.), unde aceştia vor deveni "Einherjar". Acest lucru era necesar deoarece Odin 
avea nevoie de cât mai mulţi războinici viteji care să lupte alături de el în ziua de 
Ragnarok (“soarta zeilor”, este bătălia de la sfârşitul lumii). 
Există şi un fragment biblic din cartea lui Ezechiel care este considerat o referire la 
aurore: “M-am uitat şi iată a venit de la miază-noapte un vânt năprasnic, un nor gros 
şi un snop de foc, care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, din mijlocul 
căreia sclipea ceva ca un metal incadescent în mijlocul focului.” 
În schimb, dacă visaţi că priviţi perdeaua de lumini de la polul nord şi simţiţi dragoste 
şi caldura e foarte probabil că treceţi printr-o experienţă spirituală şi ar fi bine să 
studiaţi şi celelalte simboluri pe care le găsiţi în 
vis, indiferent cât de mici. De obicei sentimentele 
de pace şi iubire indică o stare sufletească bună, 
însă dacă sunteţi cuprins de frică ori tristeţe ar 
putea fi un îndemn de a vă întoarce sub raza plină 
de dragoste şi atenţie a Domnului.  
Ei bine, oricâtă relevanţă ar avea termenii 
ştiinţifici sau semnificaţia aurorei în folclor sau în 
vise, cert este că fenomenul reprezentat de 
aurora boreală sau australă este fascinant,  este 
unul dintre cele mai frumoase spectacole ale 
naturii. Păcat că aşa ceva nu se vede şi în ţara 



noastră. Cum o fi să traieşti acolo unde poţi vedea "pe viu" minunaţia asta. 
 Nu ştiu ce faceţi voi, nu ştiu dacă v-am convins,  dar eu o să mă duc odată şi o să văd 
aurora boreală în iulie pe 11… pentru că merită, pentru că lucrurile frumoase trebuie 
văzute şi admirate.  

      

         Material cules şi prelucrat  de înv. Viorica RAPCENCU



       PSIHOTERAPIE 

 

TERAPIA PRIN MUZICĂ 
 Invitaţie la o călătorie iniţiatică 
Nicio adevărată înţelegere nu este instantanee. Poţi, desigur, sesiza într-o clipă direcţia în care trebuie să cauţi, dar cunoaşterea 

mult râvnită e sinonimă cu parcurgerea drumului abia întrezărit. În aspiraţia melomanului la înţelegere se află şi presimţirea că are de 
întreprins ceva care să-l facă vrednic de Bach, Mozart şi Beethoven. 

 Ascultarea - o facultate care se câştigă 
Capacitatea de a asculta nu vine de la sine. Foarte puţini dintre noi ştiu cu adevărat să asculte ce au de spus viaţa şi oamenii, 

împrejurările şi încercările existenţei. Suntem, pesemne, preocupaţi în prea mare măsură de ceea ce avem noi înşine de spus şi de 
atenţia pe care o aşteptăm din partea celorlalţi. Dar cine nu-şi cultivă cu bună ştiinţă capacitatea de a asculta - pe cale de atrofiere la 
omul modern – nu va putea niciodată să se deschidă cu generozitate sugestiilor şi impulsurilor exterioare; va rămâne izolat în lumea 
strâmtă a propriilor interese şi obsesii, adică în propria sa sterilitate. Incapacitatea de a asculta este încă mai izbitoare când 
interlocutorii noştri sunt Bach sau Mozart. Percepem, desigur, sunetele, însă nu înţelegem CE ne spun pentru că nu-i ascultăm, de 
fapt! Înregistrăm doar ecourile psihice ale sunetelor, nu adevărul intrinsec al muzicii înseşi. „A frecventa muzica” nu înseamnă 
neapărat că ştii s-o asculţi şi cu atât mai puţin că eşti în stare s-o înţelegi. 

 Condiţia de auditor 
Ca să devii un ascultător în sensul deplin al cuvântului trebuie să faci un lucru nespus de greu: să acţionezi asupra ta însuţi. 

Trebuie să uiţi o vreme de EU-l propriu şi să te cufunzi în impresiile care vin dinafară. Dacă ai descoperit nobleţea funciară a condiţiei 
de auditor – destinatarul ultim al tuturor capodoperelor muzicale – e imposibil să nu-i înţelegi sensul. Vei intui că adevăratul auditor 
este rezultatul unei evoluţii echivalente cu aceea care-i formează pe maeştrii muzicii. Melomanul este asemenea unui talent muzical 
necultivat. 

 Desfătare sau strădanie? 
Înţelegerea unei compoziţii, a marii muzici nu înseamnă o autodezvăluire instantanee a conţinutului. Este o treptată apropiere de 

miezul desfăşurării sonore, la care nu poţi ajunge decât dând la o parte învelişul impresiilor superficiale şi al prejudecăţilor. Este un 
drum lung, a cărui parcurgere cere timp. Lungul drum către miezul muzicii poate fi asemănat cu o călătorie iniţiatică. Uneori, călătoria 
asta se întinde pe o bună porţiune a vieţii noastre, căci există opere şi stiluri ale căror secrete ţi se dezvăluie abia prin tatonări 
succesive. Unii dintre noi am putea să ne întrebăm nedumeriţi şi dezamăgiţi: dacă înţelegerea muzicii presupune un efort, unde mai 
este desfătarea, plăcerea ascultării? Răspunsul e simplu: în chiar acest efort încordat şi prelungit, căci descoperirile prilejuite de el 
satisfac cerinţe ale fiinţei mult mai profunde decât trecătorul freamăt emoţional al percepţiei pur senzoriale. Înţelegerea adevărată a 
muzicii ascultă de această lege: desfătarea reală, nu înşelătoare, are ca preţ strădania. Astfel strădania devine ea însăşi desfătare.  

PRIMUL PAS CĂTRE ÎNŢELEGERE: SMULGE-TE DIN PASIVITATE! 
Pe lângă timp, arta de a asculta îţi pretinde o ascultare activă. Cu cât participarea va fi mai vie, cu atât vei pătrunde mai adânc în 

interiorul muzicii.  

 Limbajul muzicii poate fi descifrat 
Participarea ta ca ascultător reprezintă etapa culminantă în desfăşurarea complexă de eforturi pe care o numim MUZICĂ. Prin 

ceea ce întreprinzi, încoronezi opera compozitorului şi a interpretului, formând cu aceştia o indestructibilă trinitate. Creaţia lor are sens 
doar dacă se reflectă adevărat în conştiinţa ta. Iar o reflectare adevărată este posibilă doar dacă ştii să asculţi. Trebuie să te deprinzi, 
prin iniţiere şi experienţă, să sesizezi esenţialul muzicii pe care o asculţi şi să-l urmăreşti cu consecvenţă. Trebuie să depăşeşti 
percepţia difuză a sonorităţilor şi să identifici logica potrivit căreia ele se înlănţuie aşa şi nu altfel. Ceea ce vei reţine şi înţelege din 
opera muzicală corespunde gradului de discernământ pe care l-ai atins orientându-ţi căutările în această direcţie. Celor ce o iubesc şi 
au integrat-o în viaţa lor, muzica le vorbeşte clar şi concret deşi, fireşte, altfel decât literatura sau pictura.  

 Efectele psihologice ale muzicii 
Undele psihice generate de fluxul sonor te lămuresc asupra muzicii cam în felul în care ai înţelege aştrii contemplând visător 

bolta înstelată. Cunoaşterea muzicii începe odată ce te-ai ridicat deasupra valurilor psihicului, spre a percepe fenomenul sonor în 
realitatea sa muzicală pură. Freamătul efectiv trăit sub înrâurirea muzicii este neîndoielnic o realitate. E vorba de o influenţă similară 
acţiunii fenomenelor naturale asupra organismului omenesc. În cazul muzicii, influenţa naturală este să-i savurăm efectele fără 
restricţii. Şi tocmai această firească atracţie euforică este periculoasă atâta vreme cât nu este depăşită. Combustia emoţională trebuie 
să rămână doar impulsul care-l conduce pe ascultător pe drumul unei cercetări eliberate de psihologie.  

 Deasupra metodologiei psihice 
Limpezimea şi rigoarea fenomenelor de organizare a substanţei muzicale nu au nimic comun cu caracterul vag şi schimbător al 

stărilor sufleteşti. Concentrându-te asupra lor, te vei trezi curând din beţia emoţională. Şi cu cât vei persevera pe această cale, cu atăt 
vei fi mai puţin supus manifestărilor psihismului. Iar dacă logica gândirii muzicale ni se dezvăluie doar în măsura în care ne eliberăm 
de emoţii, nu este aceasta dovada că „stările sufleteşti” nu sunt compatibile cu adevărul  muzicii, ci îi sunt opuse? 

Rolul muzicii în viaţa lăuntrică a ascultătorului este să-l propulseze în spaţii aflate dincolo de „meteorologia” psihică – zona 
confuză în care se zămislesc atâtea boli sufleteşti. Muzica ne deşteaptă emoţii puternice, în care ne imaginăm că descoperim însuşi 
adevărul ei. Dar ceea ce percepem nu este realitatea obiectivă a muzicii, ci vibraţia sensibilităţii noastre sub acţiunea ei; noi sesizăm 
efectul, nu cauza. 

LEFTER Nicoleta 



DRAGU Ana-Maria 

 

       

           

           ŞTIAŢI CĂ… 

 

 Ochii noştri au întotdeauna aceeaşi mărime de la naştere, dar nasul şi 

urechile noastre nu se opresc niciodată din creştere? 

 În fiecare episod din “Seinfeld” apare un Superman pe undeva? 

 Februarie 1865 este singura lună înregistrată în istorie care să nu fi 

avut o luna plină? 

 Pisicile au peste o sută de corzi vocale, pe când câinii au doar în jur de 

zece? 

 Pentagonul din Arlington, Virginia, are un număr de toalete dublu decât 

e necesar? Când a fost construit, în anii 1940, statul Virginia încă mai 

avea legi de segregaţie care cereau toalete separate: pentru albi şi 

pentru negri. 

 Există câte două cărţi de credit pentru fiecare persoană din Statele 

Unite? 

 Universitatea Columbia este cel mai mare proprietar din New York după 

Biserica Catolică? 

 Leonardo Da Vinci a inventat foarfeca? 

 Sunt necesari circa 2,3 litri de apă pentru a găti macaroane şi cam 

dublul acestei cantităţi pentru a curăţa cratiţa? 

 Nucşoara este extrem de otrăvitoare când este injectată intravenos? 

 Primele maşini Ford aveau motoare Dodge? 

 În ultimii 4 000 de ani nici un animal nou nu a fost domesticit? 

 Bebeluşii se nasc fără oasele genunchilor, care apar abia la vârsta de 2-

6 ani? 

 Michael Jordan câştigă mai mulţi bani anual de la Nike decât toţi 

angajaţii Nike din Malaysia la un loc? 

 În marele incendiu din anul 1666, jumătate din Londra a fost arsă, însă 

doar şase oameni au fost răniţi? 

 În Kentucky, 50 la sută din persoanele care se căsătoresc pentru prima 

dată sunt adolescenţi? 

 O persoană râde în medie de circa 15 ori pe zi? 

 Este mai posibil să fii înţepat de o albină pe o vreme cu vânt decât pe 

orice altă vreme? 

 În Los Angeles există mai puţine persoane decât automobile? 

 Pinguinii pot sări la o înălţime de până la 1,8 metri? 

 În 1980 exista o singură ţară în lume fără telefoane:  

      Bhutan (Asia, în Munţii Himalaya)? 

 Un strănut iese din gură cu o viteză de peste 965 km/h? 

 Cercetările indică faptul că ţânţarii sunt mai mult atraşi de  

      persoanele care tocmai au mâncat banană? 

 Fiecare persoană are câte o amprentă unică a limbii? 



 Plămânul drept primeşte mai mult aer decât cel stâng?  

 Inima femeii bate mai repede decât cea a bărbatului?  


