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Iarna devenim nostalgici, ne gândim la timpul care a trecut, dar şi
la ce va urma... Avem senzaţia că suntem prea mici în Univers, că timpul
se contractă, că trece prea repede, iar noi nu reuşim să facem tot ce
vrem! Dar ştim că vrem să vă aducem un strop de bucurie în suflet,

o

dată cu acest nou număr al revistei voastre, Focus 16! Ştim că avem
nevoie de ajutor şi vă rugăm să nu lăsaţi timpul să treacă fără a încerca
să faceţi ceva!
Sărbători Fericite şi ..... vacanţă plăcută!
Ne vedem în 2012!

Redacţia

Au muncit pentru acest număr…
Redactor şef: PATRICIA MARCU
Colaboratori: RALUCA BARNA
Redactori: NICOLETA BURCA
RAREŞ POPOVICI
LUMINIŢA BĂBĂLAI
ANDREEA ROBU
ROXANA COSTEA
OANA SÂNCELEAN
FLORELA COŞUŢIU
ANDREI PUTICIU
ROXANA LIBERŢ
CEZARA MICLĂUŞ
ALEXANDRA MANUIL
ANDREEA RADA
VLAD MARCU
DAIANA POP
ANDREEA SARCA
ANTONELA PRICĂ
Îndrumători: Prof. MIRCEA GÂRBA, director Desenele sunt realizate de:
FLORELA COŞUŢIU
Prof. SMARANDA BURCĂ, dir. adj.
ALEXANDRA MANUIL
Prof. FLORINA BÎDILIŢĂ
PATRICIA MARCU
Prof. ADRIAN FĂRCUŢ
BIANCA ANCA
Prof. DORINA URSAN
ANTONIA COSTEA
Prof. ANCA BULC
GIULIA FARCAŞ
Prof. FLORICA CREŢIU
Prof. VIOLETA ROMAN

Vă aşteptăm pe toţi cu sugestii şi informaţii în clasa a VII-a A sau pe e_mail:
focus_or@yahoo.com.
Revista este a voastră, ajutaţi-o să crească!

2

NATURA – UN PRIETEN ADEVĂRAT
Într-o perioadă când totul se desfăşoară într-un ritm
alert, când umanitatea tinde spre globalizare, este necesar să
aruncăm o privire şi spre sănătatea Terrei. Sunt tot mai
frecvente fenomenele meteorologice extreme care generează
catastrofe în domeniul litosferei sau hidrosferei, iar formele de
relief, mai ales cele minore (alunecări de teren, ravene, albii
minore şi majore etc.) suferă modificări de la un anotimp la
altul, sau chiar de la o oră la alta. Pe de altă parte, activităţile
omeneşti determină poluarea şi degradarea mediului, ceea ce
contribuie la modificări ale vremii şi climei.
În cadrul proiectului educaţional regional Natura-un prieten
adevărat, lecţiile desfăşurate în aer liber, vizitele, excursiile geografice
de una sau mai multe zile, activităţile de ecologizare – colectare de
hârtie, PET-uri, igienizarea spaţiilor verzi –, reprezintă momente de
relaxare, dar şi ocazii pentru noi achiziţii educaţionale.
Organizarea
şi
participarea la diferite
concursuri sau activităţi
cu ocazia evenimentelor
importante
care
sărbătoresc Planeta, determină implicarea copiilor, duc la o
mai bună colaborare între elevii diferitelor clase şi formarea
unor prietenii durabile.
Prin desfăşurarea activităţilor propuse se urmăreşte nu
doar oferirea informaţiilor necesare elevilor, ci şi dezvoltarea competenţelor, cunoaşterea căilor şi
oportunităţilor prin care ei pot interveni activ, într-un mod responsabil, pentru menţinerea sănătăţii planetei.
Datorită faptului că şcoala noastră a participat la ediţiile
trecute ale proiectului şi concursului naţional Şcoli pentru un
viitor verde, unitatea a primit un aparat de compactare a PETurilor la cald – TEPET, în scopul colectării selective a deşeurilor
şi mai ales a PET-urilor. Drept urmare, iniţiem, la nivelul şcolii,
un concurs de strângere a sticlelor din plastic. Acesta seva
desfăşura în semestrul al II-lea, din ianuarie până în iunie, iar
echipa verde care va monitoriza activitatea este compusă din
elevii: Nicoleta Burca, Luminiţa Băbălai, Roxana Liberţ, Oana
Sîncelean, Florela Coşuţiu, Vlad Marcu. Totodată, şcoala
noastră va participa la concursul naţional EDUPET în cadrul proiectului Şcoli pentru un viitor verde.
Andreea Robu, 7A
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După cum mulţi ştiţi, în şcoala noastră a
fost organizată excursie la Remeţi. Plecarea a
avut loc sâmbăta dimineaţa, din faţa şcolii.
Prima oprire a fost la Bulz, unde copiii au
mâncat gogoşi. Am vizitat o moară pe apă şi ne-am plimbat pe drumurile satului.
O dată ajunşi la Remeţi, ne-am cazat la
pensiunea Carpathia (clasele mai mici) şi la
pensiunea Valea Izvorului (clasele a VIII-a).
Ne-am odihnit, iar apoi am pornit într-o
drumeţie spre barajul Leşu.
Întorşi “acasă” ne-am schimbat şi am luat
cina. Când s-a lăsat seara fiecare grup s-a
retras în camera lui. A doua zi dimineaţa, la
ora 8 am luat micul dejun.
Am stat în pensiune până la ora 14, jucând
cărţi, iar apoi am luat masa şi am plecat spre
Oradea. Am făcut popas pe Valea Drăganului la
Corniţel, unde am fost invitaţi în biserică, la
ieşire fiind serviţi cu prăjituri şi suc.
Patricia Marcu, 8A
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Coada Lacului
Clasa a VI-a A a fost în excursie la Coada
Lacului. Noi am plecat la ora 8:00 de la şcoală şi
drumul a durat două ore.
Când am ajuns
am despachetat, neam aranjat lucrurile
şi am ieşit afară.
Băieţii s-au jucat
fotbal, restul copiilor ne jucam în grup alături de dirigintă.
După aceia băieţii au mers la lac şi au prins crabi.
Seara, după ce am mâncat, am făcut
foc de tabără, ne-am adunat, am cântat
cântece, ne-am jucat iar cine a vrut a prăjit
carne.
Mai târziu am organizat un concurs de
dans la care au participat majoritatea
colegilor. Noi nu ştiam ce stiluri de muzică
vom avea, aşa că am dansat pe muzică pop,
dance şi chiar populară. Mulţi şi-au luat inima
în dinţi, au încercat şi până la urmă le-a
reuşit.
A doua zi am fost la cascada Iadolina.
Drumul a fost lung de aproximativ 6 km, dar a
meritat. Toţi am coborât la cascadă, am făcut
poze, am stat pe
stânci şi am admirat
priveliştea.
După-amiază
am
mers
la
pensiune,
ne-am
împachetat
lucrurile, ne-am mai
jucat o oră, două şi
la ora 16:00 am plecat acasă.
Excursia a fost frumoasă şi toţi ne-am distrat!
Cesara Miclauş, 6A
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La Şcoala Experienţelor de la Sovata
Învăţarea prin experienţă
O clasă de la Şcoala nr. 16 din Oradea şi două de la Liceul Teoretic
German „Friedrich Schiller” din Oradea au participat, în perioada 27-30
octombrie 2011, au participat la proiectul „Şcoala experienţelor” lansat la
Centrul Internaţional de Tineret Outward Bound din Sovata.

Elevii din a VI-a B de la Şcoala nr. 16 au fost însoţiţi de prof. Anca Bulc, iar cei din
clasele a V-a şi a VI-a A de la liceul german, de prof. Kovacs Hajnalka şi prof. Petruc
Sandra.
Ştiai că învăţatul poate fi interesant, distractiv şi provocator?
Pentru noi sigur a fost!
La cursurile Outward Bound am aflat lucruri pe care nici nu ştiaţi
că nu le ştiţi: despre natură, despre colegii, dar mai ales despre tine
însuţi! Aşadar am acceptat, deci noua şi marea provocare: învăţarea
prin experienţă! Am acceptat provocarea trainerilor foarte bine
pregătiţi (aveam noi să descoperim), astfel am avut parte de o
excursie şcolară la superlativ.
Programul Şcoala experienţelor pe lângă o experienţă de neuitat
nea dezvoltat următoarele competenţe şi abilităţi: încrederea în sine, toleranţa,
comunicarea, capacitatea de a lua decizii, asumarea responsabilităţii, spiritul de iniţiativă,
perseverenţa, lucrul în echipă. Activităţile la care am participat în programe: expediţii (în
care am învăţat practic să utilizăm busola, să citim o hartă, parcurgerea unui traseu montan,
căţărare
pe stâncă şi în grădina de corzi (Grădina de corzi a cuprins
elemente cum ar fi: Scara lui Iacob, Peretele de
căţărat, Tiroliană), coborâri cu coarda (rapel),
căutarea unei comori în Băile Sovata,
exerciţii şi jocuri interactive. Aceste
experienţe alături de multe altele au dus la
cunoaşterea mai bună între colegi,
dezvoltarea solidarităţii şi conlucrării, dezvoltarea unui
spirit
puternic de echipă. Învăţarea prin experienţă a mai avut şi rolul de a ne
dezvolta
capacitatea de a-i înţelege mai bine pe ceilalţi şi a te face înţeles de alţii.
Secretul lucrului în echipă, aveam să descoperim noi, este comunicarea deschisă între
membrii grupului: expunerea părerilor, discutarea ideilor,
comunicarea
exactă a informaţiilor. S-a pus accentul pe elaborarea unor
strategii,
pe planificare, execuţie minuţioasă prin proiecte de învăţare. Nu a
fost nevoie de nici o experienţă anterioară pentru participarea la
activităţi!
Bineînţeles să nu uităm şi de vizitarea salinei de la Praid.
(Anca Bulc)
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Lecţia Naturii
Geografia, ca ştiinţă a spaţiului, trebuie studiată în teren, ori de câte ori există această
posibilitate. Astfel, în 15 octombrie 2011, 16 elevi ai
clasei a VI-a C şi 2 elevi din clasa a VIII-a C au vizitat
Salina de la
Turda şi Cheile
Turzii (ambele
în judeţul Cluj).
Primul
obiectiv,
reprezentat de o
exploatare
subterană de clorură de sodiu (NaCl) de calitate
superioară, a trezit interesul participanţilor atât prin
informaţiile despre modul de formare a
zăcămintelor de sare, cât şi prin capacitatea omului de a amenaja şi exploata turistic spaţiile
cu destinaţie economică. În afara părţii ştiinţifice, nu a fost neglijat aspectul distractiv, în
interiorul salinei fiind amenajate diferite spaţii de agrement.
Al doilea obiectiv vizitat este creaţia
pârâului Hăşdate, afluent al Arieşului, care a
sculptat în partea nord-estică a Munţilor
Trascăului un sector de peste 3 km de vale cu
versanţi abrupţi şi pe alocuri verticali sau în
surplombă, cu diferenţe de nivel de peste 100m.
Durata relativ redusă a zilei de octombrie
ne-a împiedicat să vizităm mai multe puncte din

interiorul acestui obiectiv (printre care numeroase
peşteri), cunoscut fiind faptul că această zonă este
declarată rezervaţie geologică, arheologică,
floristică şi faunistică. Aspectul cel mai important
de reţinut constă în extraordinara capacitate a
râurilor mici de a modela relieful de-a lungul
timpului, rocile carbonatice determinând apariţia
unor forme spectaculoase.
Andreea Rada, 6C
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Zi de toamnă
Mă trezesc într-un
târziu în căsuţa caldă a
bunicii.
Mă uit pe geamul plângăcios, care
nici nu mă lasă să văd prin el: îl credeam. Era încăpăţânat
din cauza căldurii din cameră şi a frigului de afară. El geamul, felia
de pâine dintre două bucăţi de şuncă, era tot timpul transpirat din cap până în
picioare. Prin micile locuri izbuteai a vedea ceva în afară. Printre frunzele leşinate de îngheţul de
astă-noapte al nucilor care gem bătuţi de vântul aprig şi nemilos, văd o lumină trandafirie ieşind
parcă din pădurea acoperită cu o pătură pufoasă albă. Mă întorc în patul care emana atâta căldură.
Dar nu... Ce-ar fi dacă aş ieşi până afară? Mai bine nu. M-aş transforma într-o fantasmă albă. Mă
mai uit odată pe geam şi îmi „ cade faţa pe pervaz”. Vântul parcă a stins toate stelele. Niciuna nu
mai era pe cer: ceva anormal pentru ora patru noaptea. Doar undeva, parcă intrată în pământul
adâncit într-o odihnă neclintită, o porţiune din palida lună, pe care aproape nici nu o vedeai, murea
parcă încet şi sigur. Răsare soarele, iar reflexia luminii intră în lacul care îşi aşternea faţa umedă.
Mă îndrept prin covorul ruginiu de frunze către câmp, să caut nişte flori pentru bunica. Prin
întregul acela nesfârşit, miriştile scânteiază singuratice. Prin
pustiu, oare cine mai este în afară de mine şi gândul meu
stupid de a veni până aici de dragul celor dragi?
Zorii dimineţii mă prind uşor de căciulă când eram la
zece paşi de casă.
În faţa uşii bunicii, mă opresc. Este atât de frumos
răsăritul care mi se părea nesfârşit în timp ce soarele îşi
continua pe cer marea călătorie.
Nicoleta Burcă, 7A

Toamna aurie
Razele soarelui sunt din ce în ce mai
palide.
Marea
de
verdeaţă
se
îngălbeneşte. Florile se apleacă sărutând
pământul. Frunze multicolore se leagănă
în vânt ca nişte bărcuţe pe apă. Pădurea
pare poleită cu aur. Peste coroanele de
flăcări ale copacilor, păsările călătoare
plutesc pe apa cerului. Se apleacă spre
copaci cu fâlfâiri de aripi ca un rămas
bun,apoi se şterg în depărtare. Porumbul
auriu abia aşteaptă să fie cules şi să fie
pus în hambare. Fructele parfumate şi
legumele multicolore încălzesc privirile

tuturor. Mustul strugurilor nu mai
conteneşte să curgă.
Vietăţile pădurii se grăbesc să-şi
adune provizii pentru iarnă. O flacără de
blană roşcată şi jucăuşă adună ghinde,
săltând veselă pe crengile ce se leagănă
în bătaia vântului.
Copiii sunt veseli. Toamna le-a
adus în dar prima zi de şcoală. Sunetul
cristalin al clopoţelului se grăbeşte şi el
să amintească tuturor că anotimpul
hărniciei şi al roadelor bogate a sosit
dominând
străzile
cu
mantia-i
strălucitoare.

Luminiţa Andreea Băbălai, 7 A
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Metamorfoze de toamnă
Toamna este anotimpul transformărilor. E ca şi cum, cu ajutorul unei muze,
un pictor celebru înfăţişează un peisaj de vis. Astfel, această muză, păşind cu
atenţie peste potecile uscate şi bătătorite, lasă în urma trenei ei lungi un covor
foşnitor plin de frunze ruginii cu tente de galben intens şi nuanţe de roşu aprins.
Copacii, care până acum se mândreau cu coroanele lor semeţe, stau goi şi
zgribuliţi de frigul pătrunzator privind cu durere, cum pe rând, fiecare frunză le
cade, izbind pământul îngheţat. Deşi degeraţi, ei speră că un tril melodic le va
încanta auzul şi le va încălzi trupul amorţit. Dar privesc în zadar, în gol... păsările
acelea plăpânde au plecat vâslind în înălţimi pe cerul trist. Totul e cufundat întro tăcere înspăimântătoare.
Pe străzile pustii se plimbă singuratic vântul. Norii plumburii plâng cu lacrimi
de ploaie. Grădinile sunt acum argintii, acoperite de petale ale întunericului.
Ploaia arde mocnit totul în jurul ei. Soarele strălucitor se zbate neputincios
printre bucăţile infinite de vată cenuşie, încercând să preia din nou conducerea.
Dar în zadar... o lene tomnatică i-a cuprins tot trupul.
Cu toate acestea, nu totul este negativ. În aer se simt miresmele
îmbietoare ale toamnei. Parfumuri de tot felul plutesc ca nişte îngeri firavi.
Mirosul ameţitor de
struguri copţi se îmbină
cu parfumul fin al
gutuilor.
Noaptea îşi lasă
trena lungă. Stelele moi
îşi cântă serenadele.
Luna, cu aripile ei, se
înalţă la cer. Ploaia, deşi
părea nesfârşită, s-a
oprit.
Un
univers
nesfârşit al speranţei se
întinde cât vezi cu ochii.
Totul e cufundat acum în linişte şi întuneric…
Daiana Pop, 7A
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Arămiu de toamnă
Stau... mă uit la cerul arămiu,
presărat cu nori plumburii. Ici-colo văd
şi câte un stol de păsări, care,
întrecându-se în acrobaţii nemaivăzute,
se pierd în zare. Deschid uşa iar, un vânt
potolit aduce miresme de toamnă care
plutesc, fiind accentuate de parfumul fin
al gutuilor pufoase. Afară peisajul pare
coborât dintr-un tablou de basm. A căzut
bruma! Iarba şi pământul par trase întro foiţa de staniol argintie. Stratul gros al
frunzelor multicolore au reuşit să
mărginească cărarea, iar sub acestea,
gâzele plăpânde, amorţite de frig caută

adăpost. Greierii pe aripi pudraţi cu
brumă , sunt trişti acum că vor răbda din
nou o iarna întreagă de foame. Pădurea
tristă, aproape moartă este acum pustie
iar, singurii amici care i-au mai rămas
sunt vântul şi frigul. A început să
ruginească şi frunza din vii. Strugurii îşi
varsă-n dată mustul dulce-amărui.
Răcoarea serii se lasă încet, iar, noaptea
îşi aşterne perdeaua peste pământul
mohorât, culcând animalele în vizuini.
Mă îndrept şi eu spre casă, ce-i drept cun pas mai rapid ,
Toamnă, bine-ai revenit !

Roxana Libeţ, 7A

Anii... Îngerii
Au trecut deja 12 ani de când am
simţit mângâierea lumii în care m-am
născu t. Braţele de care eram atunci lipit
erau o atingere fierbinte a sufletului pur de
mamă. S-a întâmplat să ajung în braţe necunoscute de mine. Am plâns. N-am
ştiut dacă sunt în siguranţă sau nu, dar vorbele acelei fiinţe erau ca un curcubeu
apărut după ploaie. Mi-a colorat sufletul care până atunci era alb-negru: era tata.
Ei mi-au purtat de grijă foarte mult timp şi încă o mai fac parcă neobosiţi.
De multe ori parcă pluteam în abis, în negura gândurilor mele, într-un
blocaj emoţional. Mintea şi sufletul erau închise cu un lacăt puternic. Cheia la
acel lacăt o reprezintă încrederea deplină în mine, foarte greu de câştigat în acele
momente. Dar cineva a reuşit acest lucru. Mi-au deschis toate căile blocate prin
vorbe care îmi străpungeau inima şi creierul cu o săgeată de foc care a topit
barierele de gheţari din mine, care în fiecare secundă a vieţii îmi spun să nu mă
opresc, să continui să cred, deoarece numai astfel se pot îndeplini ţelurile: prin
credinţă în Dumnezeu şi în mine.
Vă mulţumesc vouă îngerii sufletului meu!
Andrei Puticiu, 7A
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Marea

Om liber, tu întotdeauna vei iubi
marea pentru ca ea este oglinda sufletului
tău. În ea se reflectă sentimentele şi trăirile
tale, aşa cum şi soarele îşi reflectă propriai strălucire în nesfârşitele întinderi ale
mării renăscând mereu şi mereu în fiecare
zi şi dând putere şi speranţă atâtor suflete.
Marea e leagănul copilăriei tale, locul
fermecat al tinereţii, e martorul tăcut al
primei iubiri, călăuza anilor târzii ai vieţii, e
locul magic care te farmecă şi te recheamă
an de an, e vraja în care o dată ce ai intrat
nu mai ai scăpare.
Tărâm fermecat pentru atâtea
suflete, marea e asemeni boltei înstelate
care parcă a coborât pe pământ oglindinduşi nemărginirea în apele-i dantelate.
Valurile ei sunt asemeni Căii Lactee,
adâncurile apelor îţi înfioară sufletul
umplându-l de mister asemeni priveliştii
pe care ţi-o dă bolta nesfârşită a cerului de
vară.
Adulţii....marea îi transformă în nişte
copii mari; încep să construiască castele de
nisip, să se scufunde în mare în încercarea
de a-şi găsi propria copilărie sau una
dintre scoicile pierdute în copilăria lor.
În faţa mării, sufletul tău se umple
de pace şi armonie. Cărările ei sunt tainice
asemeni perlelor ascunse într-o scoică, nu
le poţi desluşi şi străbate decât cu sufletul
deschis. Un suflet curat poartă întotdeauna

în el o mare plină de lumină, seninătate,
armonie şi încredere.
Când priveşti marea îţi dai seama că
viaţa ei se aseamănă cu viaţa ta: renaşte în
fiecare dimineaţă, se zbuciumă mai mult
sau mai
puţin aşa
cum
şi
viaţa ta e
mai
liniştită
sau mai
agitată,
devine
calmă,
liniştită şi
împăcată cu propria-i soartă, aşa cum şi
sufletul tău îşi găseşte liniştea şi calea spre
fericire mergând pe propria-i cărare de aur
în drumul spre unicul soare unde
sălăşluieşte iubirea nemărginită cu care se
va contopi asemeni soarelui ce se naşte din
mare.
Scufundându-te în mare, la ceasul
tainic şi misterios al răsăritului de soare,
săvârşeşti ritualul străvechi al purificării
sufleteşti şi trupeşti pentru a putea
străbate mai curat şi mai puternic prin
viaţă.
De la ea poţi învăţa un mare adevăr:
dăruindu-te pe tine însuţi, ţi se va dărui.
Marea dăruieşte bucurie, fericire şi
speranţă tuturor celor care o caută şi
primeşte
însutit
dragostea
lor
necondiţionată.
Fără mare, tu om liber, vei fi mult
mai sărac şi niciodată nu ai putea să găseşti
o altă oglindă în care să îţi vezi sufletul aşa
cum e de adevărat !
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Oana Sîncelean, 7 A

Chiar dacă două dintre cele mai bune voci ale şcolii neau părăsit pentru viaţa de liceeni, noi ne mândrim şi cu alţi
copii talentaţi. Prin diversele lor activităţi, cum ar fi:
pictura, muzica, dansul, sportul şi actoria, ne fac mândri de ei.
Pe data de 31
mai
am
putut
petrece
momente
minunate alături de
aceşti
copii
la
discoteca
No
Problem unde s-a
desfăşurat
un
spectacol în cinstea
zilei
şcolii
noastre.
Am
ascultat
minunatele voci ale Talidei, Diandrei şi a
lui Rici (toţi trei acum la liceu), dar şi chitarişti talentaţi.
Dansul…dansul! Unele dintre cele mai fumoase
momente au fost atunci când colegii noştri au putut fi
admiraţi
dansând:
dansatori
profesionişti
de
dansuri
de
societate,
dansatoare
de
breakdance şi chiar micuţii noştri
elevi din clasele primare.
Micii actori ne-au făcut să ne
simţim bine alături de ei cu piese
de teatru amuzante scrise de
marele
Ion
Luca
Caragiale.
Minunatele
tablouri
ale
‘’Excelentilor’’ au putut fi admirate pe
tot parcursul acestui spectacol.
Chiar dacă aceşti elevi vor creşte şi
vor părăsi şcoala noastră, ei vor fi
mereu talente cu care ne mândrim.
Andreea Sarca, 8A
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The land
from the magic world
If I would be lucky to have the chance to
live one day in this dream land I would like to
meet all the wonderful persons from this world
and I would like to ask them, to transform me
too into a fantastic good and beautiful creature
with a special soul to give me the power of
wonder. My dream land should be full of
wonder creatures, only good people, very many
chocolates,
wonderful things like flowers,
trees and happy children. To
make the ideal world I’ll need
super powers and many
ideas, but also a lot of
creativity.
In this dream land the
shining globe that is catching
the sun inside will create a
positive energy that will
transform
everybody
in
politely kind people every
Nicoleta Burca,7A

day. I also believe that in my wonderful dream
land we will have beautiful houses, with white
windows opened to the blue sky. Through the
open window there are my friends dreams
coming and getting out to the world every
minute. In my dream land I’ll have magical
friends. There is a saying that cats have many
lives (at least seven) but I believe that this is the
truth; when you are feeling as this the King of
the world, you want really believe that you are
a lion and you want to live seven lives.
In my magical dream-land everybody can
come to join us to live together in harmony and
to do only good things. They are having magic
sticks with whom they can do a lot of amazing
tricks. But also in this magical houses together
with my friends and me there should be our
grandparents because they are part of our
magical world.

The mysterious calls
A new story seems to alert the police. An unknown person gives calls between 9 and 11 o’clock at
night, with an inhuman voice. The police said that the person uses a program which changes his voice into
a thicker or weaker one. But why are those calls dangerous? It seems that the person calls randomly other
people and threats them. He asks for money, valuable objects or even cars and proprieties.
A victim of this unknown caller said with fear her story: “I was watching TV, when the phone rang. I
answered and suddenly I heard a thick voice. He said that if I don’t give what he wants, he will make me
pay for that. He asked for money 10 000 $. He said where to meet him next day at 10 o’clock, in the
morning. I thought it was a joke of some kids, so I didn’t give it importance. Next day I went shopping and
when I came back my house was on fire! I desperately called the fire engine. I couldn’t believe it. My house
couldn’t be saved. I recovered just some money.” This was the story who became the victim of the caller.
Another person gave him 25000$!
After two weeks from the starting of the calls, a man came with a recorder at the police. He said
that his neighbour gave several calls at night with a strange voice. He thought he was just joking with some
friends. But when he heard the story at TV, he sneak close to his neighbour’s house and recorded him. The
police identified the man and arrested him for destroying objects and for threating. So another story is
solved but there are plenty to go!
Andrei Puticiu, 7A
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November 19-én második alkalommal szervezte
meg a Diákokért Egyesület Fürkész helyesírási és
nyelvhelyességi versenyének körzeti szakaszát.
A 2011-2012-es tanévben Bihar megyén kivül még
6 megye csatlakozott a versenyhez: Arad, Temes,
Kolozs, Szilágy, Szatmár és Brassó.
A versenyre 1486 tanuló jelentkezett I-IV osztályból.

În 19 noiembrie Asociația pentru Elevi a organizat a
doua ediţie a concursului lingvistic Fürkész.
În anul
şcolar 2011 - 2012 în afară
de judeţul Bihor, au aderat
la
concurs
şase
judeţe: Arad, Timişoara, Cluj, Sălaj, Satu Mare
şi
Braşov.
Nagyváradon a 16-os iskola adott otthont
a
verseny lebonyolítására, melyen 225 tanuló vett
részt a váradi és környező falvak iskoláiból.
Minden tanuló egy Fürkész – könyvjelzőt és –
emléklapot kapott ajándékba.
Lévén, hogy hét megye tanulói méretteték meg
tudásukat , ezért a körzeti szakaszt még kettő
követi, a megyei szakasz, mely február 04-én lesz
megrendezve minden megyeszékhelyen, s március
31-én pedig a döntő, Nagyváradon.
A körzeti szakaszon elért eredmények a
www.diakokert.ro oldalon lesznek megtekinthetőek
december 11-től.

La concurs s-au înscris 1486 de elevi din clasele IIV.
Şcoala nr. 16 a găzduit elevii veniţi din şcolile din
Oradea, şi din satele vecine.
Fiecare elev a primit un semn de carte şi o plachetă
Fürkész.
Pe
pagina www.diakokert.ro vor
fi
citite
rezultatele elevilor obţinute la faza întâi până în 11.
decembrie.
Krasznai Tunde, principalul organizator.
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Romeo și Julieta
la Teatrul Regina Maria din Oradea
În seara zilei de 6 Decembrie, 26 de elevi ai Şcolii cu
clasele I-VIII Nr. 16 Oradea au fost însoţiţi de doamna
profesor de limba şi literatura română, Florica Creţiu, la
Teatrul de Stat din Oradea, pentru a viziona piesa de teatru
“Romeo şi Julieta” scrisă de William Shakespeare. Nu pot fi
descrise uşor în cuvinte sentimentele pe care le-am trăit,
împreună fiind, asistând la această reprezentaţie de zile mari.
Actorii, decorurile, replicile, viziunea regizorală şi costumele
au stat în centrul atenţiei noastre pe parcursul spectacolului.
Ne-am lăsat cu plăcere acaparaţi de sentimentele ce veneau
dinspre scenă asupra noastră, făcându-ne să uităm de noi timp de mai bine de 90 de minute.
Pentru a ne forma şi mai clar o părere obiectivă asupra evenimentului, dăm cuvântul elevilor
şcolii: „În sala de teatru a fost o atmosferă foarte plăcută. Toţi eram fascinaţi de povestea celor doi
îndrăgostiţi şi parcă făceam parte din ea”, precizează Andreea Luminiţa Băbălai, elevă în clasa a VII-a
A.
„Cu toţii ne-am simţit minunat şi nimeni nu a regretat că în acea seară a pierdut câteva ore
asistând la reprezentaţie, decât să stea acasă in faţa
calculatorului. A fost o experienţă foarte plăcută la
teatru. Recomand o astfel de ieşire din cotidian
oricărui elev de gimnaziu sau liceu”, zice Vlad Marcu,
alt elev al şcolii noastre.
„ Chiar dacă finalul a fost atât de trist, nimic
nu a putut şterge din bucuria de a fi alături de alţi
elevi din şcoala mea la acest eveniment cultural.
Fericirea a fost cu atât mai mare cu cât am păşit
pentru prima dată în sala spaţioasă şi fascinantă a
Teatrului de Stat din Oradea”, a adăugat Meşter
Kinga, elevă din clasa a VI-a D, secţia maghiară.

Luminița Băbălai, 7A

America de Nord este legata de America de Sud prin istmul “Pana Mea”.
Africa este un continent tipic tropical pentru ca sunt animale, plante
şi copiii nu au voie să meargă la şcoală.
Depresiunea Congo se află în Estul Europei .
Strâmtoarea Drake desparte America de Africa.
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Patricia Marcu, 8A

România, te iubesc!
1 Decembrie semnifică Unirea Transilvaniei
cu ţara Mamă – România. Aşa cum alte ţări
sărbătoresc ziua ţării lor, tot aşa noi românii o
sărbătorim pe această data. În fiecare an elevii
de la diferite şcoli, precum cei din şcoala noastră,
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.16 îşi dovedesc
patriotismul recitând poezii, cântând cântece
patriotice care să trezească în sufletele tuturor dragostea pentru patrie. Pe lângă
mulţumirile aduse elevilor trebuie să
le mulţumim şi domnilor profesori
care, fie că au participat sau nu la
acest eveniment, ne-au sădit în suflet
dragostea pentru
cultura ţării
noastre dragi.
Aceasta mică atenţie dedicată
ţării, s-a încheiat prin tradiţionalul
dans “Hora Unirii “ care ne-a adus pe toţi mai aproape de semnificaţia acestei sărbători,
reamintindu-ne cum strămoşii noştri au sărbătorit acest eveniment.
De-a lungul istoriei putem enumera evenimente importante pentru români, printre
care amintim şi data de 1 Decembrie. În iarna anului 1819 a avut loc marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia unde au venit oameni din toate colţurile Ardealului şi Banatului. Sa adoptat o rezoluţie a românilor din
Transilvania şi Banat iar poporul român a
valorificat conjunctura internaţională din
timpul Primului Război Mondial şi a putut să se
afirme în contextul mişcării de eliberare a
popoarelor şi a victoriei principiului
naţionalităţilor din Europa.
u are rost să enumăr alte date istorice,
pentru că toţi ştim că un singur lucru contează:
să ne iubim ţara şi o să cinstim aşa cum merită datorită străbunilor noştri ce vor fi mereu un
model de patriotism pentru românii din întreaga ţară. Şi mai trebuie să ştim că orice am fi şi
oriunde am merge nu trebuie să ne fie ruşine de faptul că suntem români ci din contră, să
spunem cu zâmbetul pe buze: România, te iubesc!
Florela Coşuţiu 7A
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Crăciunul în Școala cu clasele I-VIII Nr. 16
Perioada de iarnă are în fiecare an un aer magic. Crăciunul
însemnă
zăpadă,
bucurie şi nu în
ultimul
rând
prilej
de
petrecere. Dacă
mitul bătrânului
Moş reuşeşte încă
să topească chiar
şi
cele
mai
înghețate
inimi, cum oare este văzut Crăciunul prin ochii
inocenți de copii din şcoala Nr. 16 ??
Crăciunul sau Naşterea Domnului este o
sărbătoare creştină celebrată la 25
decembrie. Sărbătoarea Crăciunului a
reprezentat dintotdeauna un prilej de bucurie
pentru creştini, şi mai ales pentru copii, care aşteaptă cu
nerăbdare, an de an, zilele în care merg să colinde,
împodobesc bradul, se duc la biserică şi, în fine, după un
post lung care începe la mijlocul lunii noiembrie, se
bucură de Naşterea Domnului, la o masă îmbelşugată de
familie, în mijlocul celor dragi.
Şi în Școala cu clasele I-VIII Nr. 16, elevii şi-au
împodobit clasele cu brazi, ghirlande,
fel de fel de ornamente, fiecare
special în felul lui, introducând
şcoala în Spiritul Crăciunului. La
concursul organizat de Consiliul elevilor,
cea mai frumoasă clasă a fost desemnată clasa a
VI-a A, urmată de a V-a A și clasa a VI-a B. Premiul în bani i-a
determinat pe elevi să fie mult mai silitori în împodobirea
clasei.
Nicoleta Burcă, Marcu Vlad, 7A
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Naşterea Domnului – adevăr de credinţă şi adevăr istoric
În decursul propovăduirii Sale, Mântuitorul Iisus Hristos a spus în nenumărate rânduri că
venirea Sa pe pământ a fost hotărâtă de Dumnezeu, ca expresie a nemărginitei iubiri faţă de oameni,
şi anunţată lumii prin proorocii Vechiului Testament. Este un lucru minunat că Dumnezeu a descoperit
profeţilor atât naşterea cât şi toată viaţa lui Iisus, şi aceasta s-a făcut pentru ca atunci când va veni
El, să fie recunoscut şi ascultat.
Proorocii „au văzut” dinainte şi au scris unele lucruri
de amănunt în legătură cu Naşterea Domnului: Isaia
precizează cu mare clarviziune, cu şapte secole înainte, că
Mesia Se va naşte dintr-o fecioară şi îi spune chiar numele:
Emanuel; prevede apariţia stelei şi venirea magilor, ba chiar
şi darurile pe care le vor aduce aceştia; Miheia arată locul
unde Se va naşte Mântuitorul: Betleem; Osea ştie de fuga în
Egipt şi de întoarcerea de acolo, iar Ieremia plânge cu amar,
cu mult timp înainte, uciderea pruncilor de către Irod
regele.
Evenimentul Naşterii Domnului este relatat în două
dintre cele patru Sfinte Evanghelii: în Evanghelia după Matei
(capitolele 1 şi 2) şi în Evanghelia după Luca (capitolul 2).
Evanghelistul Matei îşi începe cartea cu genealogia
Mântuitorului, o înşirare de 42 de neamuri, de la Avraam şi
până la dreptul Iosif, logodnicul Fecioarei Maria, subliniind
caracterul universal al mântuirii. Mântuitorul nu S-a născut
doar pentru evrei, ci pentru toţi oamenii. El ne oferă tuturor
posibilitatea mântuirii.
Evanghelistul subliniază apoi caracterul minunat al întrupării şi al naşterii Domnului: El S-a
întrupat şi S-a născut mai presus de legile firii, căci Maria nu a cunoscut bărbat.
Sfântul evanghelist Luca, istorisind despre naşterea lui Hristos, atent şi minuţios referindu-se
la timpul istoric în care S-a născut Hristos, începe aşa: În zilele acelea, a ieşit poruncă de la Cezarul

August să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria
(Luca 2, 1-2).
Începând în felul acesta, autorul sfânt îşi dezvăluie intenţia de a arăta că evenimentul
naşterii s-a petrecut cu adevărat, că nu e inventat,
că nu e o legendă; legendele nu precizează niciodată
momentul istoric în care s-au petrecut faptele pe care
le povestesc.
Naşterea minunată a fost însoţită şi de alte
minuni: îngerii, cântând colind ceresc, au vestit
păstorilor, iar steaua i-a călăuzit pe magi. Despre cei
trei magi sau cei trei crai de la Răsărit ne vorbesc, pe
lângă Sfintele Evanghelii, părinţii bisericeşti Sf. Iustin
Martirul şi Filozoful şi Tertulian, dar şi istoricii vechi
precum Herodot, Xenofon şi Strabon.
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Magii au găsit Pruncul Sfânt, I s-au închinat, dar nu s-au mai întors pe la Irod, fiind înştiinţaţi
despre intenţiile criminale ale regelui. Irod se va răzbuna, orbit de dorinţa de stăpânire cu orice preţ,
printr-un act de sălbăticie şi de exterminare în masă, dispunând uciderea pruncilor nevinovaţi până la
vârsta de doi ani, din Betleem şi din toate împrejurimile lui, în număr de 14000.
Fuga în Egipt, refugiul la care a fost obligat Fiul lui Dumnezeu îndată după întrupare a luat
sfârşit numai după moartea lui Irod, o moarte în chinuri groaznice, interpretată ca o pedeapsă pentru
asasinatele sale. Dreptul Iosif, Sfânta Fecioară Maria şi Pruncul Sfânt s-au întors la Nazaret.
Am scris toate acestea pentru a vă încredinţa că în Biserică nu se spun poveşti. Biserica este
stâlpul şi temelia adevărului (1 Timotei 3, 15). Naşterea Domnului este un adevăr biblic şi istoric în
acelaşi timp.
Toate cele rezumate aici au fost, de-a lungul vremii, sintetizate de geniul creator al poporului
român şi exprimate în multitudinea de creaţii specifice sărbătorii Crăciunului: colinde, strigături,
dramatizări, obiceiuri şi tradiţii. Practicaţi-le şi voi! Adunaţi-vă în familie şi colindaţi! Ieşiţi cu
prietenii şi duceţi vestea Naşterii Mântuitorului şi altora! Şi, mai ales, nu uitaţi să mergeţi la biserică.
Acolo Îl veţi întâlni, tainic, pe Cel Ce S-a născut în lume spre mântuirea noastră.
Praznic luminos, pe care vi-l doresc aşa cum l-aţi visat!
Preot profesor Adrian Fărcuţ

A
1

1.

Au adus ca daruri aur,
smirnă şi tămâie (magi
sau……);
2. Numele Maicii Domnului;

2
3
4

3. Anotimpul alb;
5

4. Bucuria Naşterii Domnului
este vestită prin….

6
7

5. A poruncit să fie ucişi toți
pruncii mai mici de doi ani;
6. Acolo s-a născut Mântuitorul
7. Au vestit păstorilor naşterea Domnului;
A-B SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI SAU …
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B

Pe data de 15 decembrie, Corul şcolii noastre, coordonat de
doamna profesor Lukacs Anamaria a participat la un festival de
colinde la Catedrala cu
Hramul Învierii Domnului.
La final am primit fiecare
câte un cadou.
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Vine iarna

Moş Crăciun

Dup-o toamnă caldă,
Lungă şi frumoasă
Iată, se anunţă
Iarna friguroasă
Toţi copiii, parcă
Nu mai au răbdare
Şi aşteaptă fulgii
Să cadă la vale.
Ca să urce dealul
Trăgând săniuţe
Şi, apoi la vale,
Uraaa! Pe-ntrecute.

Odată, într-o iarnă,
Plină de zăpadă,
Un om cu barba creaţă
Se uita la fereastră.
Cu renii înhămaţi
Şi cu sacoşa plină
În fiecare casă, el lasă bucuros
Dulciuri, haine, jucării
Pentru dragii lui copii.
Raluca Barna, 3D

Popovici Rareş, 3D

1. Stă pe loc şi nici nu-i pasă
Şi-i atâta de răcit!
Dar nu vrea să vină-n
casă...
Că nu-i place! - L-aţi ghicit?
2.Când coboară de la munte,
Capătă veşmânt de gală
Cu o mândră stea în frunte
Şi podoabe de beteală .

3. Cine vine cu steluţe
Albe-n frunte
Dinspre munte?
4. Când nu e zapadă
Doarme în ogradă,
Dar când ninge-afară
Cu copiii zboară.

5. Nu-i făină, dar se cerne,
Nu-i covor, dar se aşterne.
6. Barba albă, zâmbet blând,
Te-aşteptăm în Ajun,
Să-neaduci la toți de toate,
Fericire, sănătate.
Spune tu, de ştii tu oare,
Care-i moşul ăsta oare?
Nicoleta Burcă, 7A
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În clasa nostră suntem 24 de
elevi, toţi cu personalităţi diferite.
Domnul diriginte, Sime Gheorghe,
care ne este de asemenea profesor de
matematică, ne îndrumă şi sfătuieşte
ce şi cum ar fi mai bine să facem. Noi,
elevii din 8A, preferăm să lucrăm independent şi fără să îl
întrebăm pe diriginte.
Orele
noastre
preferate sunt pauzele.
Atunci putem zice că
nivelul clasei noastre a ajuns la maxim, toată lumea ia parte la o
activitate: plimbat prin curte şi în
afara şcolii, jucatul (de cruce sau
fotbal), aruncatul cu cornuri, scrisul
lecţiei pe banca in caz că dăm test... .
Din păcate noi suntem împărţiţi in
,,bisericuţe”, fiecare grup face ce vrea. Desigur că în faţa profesorilor
suntem uniţi, ne susţinem şi ne ajutăm. Vă
vine să credeţi sau nu, ne-am format chiar
şi o familie! Unii ne-am ,,căsătorit” cu alţii,
am devenit mama sau tata, familia 8A!
De asemenea, ne plac şi excursiile, în mod special când mergem
şi cu alte clase. Luăm parte la multe activităţi şcolare şi extraşcolare:
olimpiade si concursuri cu ale căror rezultate ne putem mândri,
schimburi de experienţă cu elevi francezi, spectacole, cercul de desen.
La note suntem destul de apropiaţi, media clasei este printre
primele din şcoală, iar majoritatea profesorilor sunt mulţumiţi de
noi, deşi recent s-a întâmplat ca jumătate dintre noi să ia un 3 la
franceză...dar se mai întâmplă. Un elev trebuie să aibă toate
notele!
Vorbind despre planurile de
viitor, putem zice că suntem destul
de diferiţi. Discutând la dirigenţie
despre meseriile pe care vrem să
le practicăm după majorat, am
observat că unii dintre noi vor
deveni medici, avocaţi, arhitecţi,
chiar şi politicieni! 

~ 22 ~

Costea Roxana, 8A

„Nimeni

nu mă înţelege”, „Toată lumea mă urăşte” sau
„Viaţa nu are niciun rost” sunt câteva dintre teoriile în care cred
adolescenţii depresivi. Orice adolescent este predispus la depresie.
Aceasta poate fi cauzată de probleme în familie, stricarea unei relaţii
cu prieteni apropiaţi, mutarea la altă şcoală etc.
Nu orice schimbare de dispoziţie este o depresie. Simptome
ale depresiei sunt: supărare, lipsă de interes, lipsa poftei de mâncare sau,
dimpotrivă, un apetit exagerat, unele tulburări de somn, lipsă de energie,
tendinţa de îndepărtare de părinţi şi de prieteni, dezinteres faţă de şcoală şi
alte activităţi zilnice, lipsă de entuziasm şi de motivare. Pe lângă acestea,
băieţii îşi mai exprimă depresia printr-o formă de
comportament
agresiv,
descărcându-şi
astfel
tensiunea şi suferinţa.
Pentru tratarea tulburării, ar trebui discutate şi rezolvate
problemele care au cauzat şi întreţinut depresia. Acestea pot fi
combătute cu ajutorul prietenilor sau părinţilor. În cazuri mai grave,
trebuie apelat la un terapeut sau chiar la medicamente.
Alexandra Manuil, 8A

Roşu: scoate în evidenţă sensibilităţile observatorului, fiind deci o culoare foarte puternică.

Totodată, roşul este şi culoarea pasiunii, însă el nu trebuie folosit în exces.
Orange: este culoarea care îndemnă la un puternic simţământ matern, la nevoia de a oferi
protecţie, fiind culoarea fericirii.
Galben: este culoarea caracteristică tipului activ, expansiv şi cu un nivel ridicat de aspiraţie.
Este totodată şi culoarea geloziei şi dă senzaţia de căldură.
Verdele: este o culoare excelentă pentru realizări financiare, fiind deci culoarea câştigului
financiar. Exprimă concentrare, siguranţă, introspecţie.
Albastrul: este o culoare liniştitoare, fiind culoarea intelectualului. Este de altfel şi simbolul
unei iubiri ascunse. În exces, conduce la depresie.
Violet : este culoarea legată de paranormal, dar este şi o culoare a suferinţei. Are un efect
stimulator, neliniştitor şi descurajator, dând senzaţia de gravitate. Semnificaţia psihologică
este de tristeţe, melancolie.

Vlad Marcu, 7A
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Caloria este o unitate de măsură a
energiei termice, care se foloseşte şi în
alimentaţie. Mai simplu, caloria arată energia
pe care ne-o dă un aliment după ce îl
mâncăm.
Necesarul caloric zilnic trebuie să satisfacă cerinţele organismului în funcţie de: vârstă,
sex, tipul de activitate. Mai jos este un tabel aproximativ al caloriilor necesare într-o zi.

Pâine albă
Lapte
Pateu
Carne de porc
Carne de pui
Brânză topită
Mere
Banane
Biscuiţi
Unt

247 cal.
65 cal.
261 cal.
238 cal.
177 cal.
366 cal.
67 cal.
66 cal.
425 cal.
721cal.

40 kg
50 kg
60 kg
70 kg

Sportivi
1500
2000
2400
2800

Activi
1200
1600
1900
2200

Sedentari
800
1000
1200
1500

Pentru a vă face o idee a caloriilor din alimentele
consumate frecvent am trecut câteva alimente (acest nivel
de calorii se referă la 100g.):

Andreea Sarca, 8A

Drogurile

Termenul drog are mai multe accepţiuni.
În
sens
larg
desemnează
orice substanţă (naturală sau artificială) care
prin
natura
sa
chimică
determină alterarea funcţionării unui organ.
În sens restrâns se referă la
substanţe care provoacă dependenţă
Clasificare:
a) legale:cofeina,tutunul, alcoolul;
b) ilegale care pot fi clasificate după modul de acţiune asupra
Sistemului Central Nervos:
stimulente:
cocaina,
amfetamine,
crack;
- depresive: opiacee (opiu, morfina, heroina, metadona, petidina),
barbiturice, tranchilizante;
- perturbatoare: cannabis, LSD, PCP, Ecstasy, Mescalina.
Trebuie să ne ferim de consumul de droguri şi trebuie să ştim că unele dintre
cauzele acestuia sunt curiozitatea, plictiseala, teribilismul, presiunile anturajului, problemele şi
chiar neintegrarea în societate.

Dacă vreodată vei fi tentat să consumi droguri, să te gândeşti bine ce vrei să faci cu viaţa
ta, fiindcă ai doar una! Cel mai bun mijloc de a te feri este să te informezi şi mai apoi să-ţi
informezi şi prietenii fiindcă mulţi pot fi o pradă uşoară. Alege-ţi cu atenţie prietenii fiindcă
unul adevărat nu te va îndemna niciodată să faci ceva ce-ţi dăunează!
Dacă suspectezi pe cineva de consum de droguri nu ezita să contactezi dirigintele,
directorul, un profesor sau părinţii acestuia ! ! !

Alexandra Manuil, 8A
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• …… mulţi elevi nu se
ostenesc să ducă hărţile la
... în pădurile tropicale, unde nu se

locul lor, ci le ţin în clasă,

schimbă anotimpurile, copacii nu

făcând alţi colegi să o caute

au inele anuale?

prin toată şcoala?
…. pielea

• …… în şcoală există un curs de baschet

hipopotamului are o

pentru fete, condus de profesorul Arhosi

grosime de 6,5 cm

Paul?

aşa că îl apără

• …… biblioteca are câteva cărţi unicat

împotriva multor

care pot fi împrumutate doar de profesori?

arme de foc?

• …. unii copii rup şi mâzgălesc cărţile

…. sigura felina care nu-şi poate retrage
ghearele este ghepardul?
….floarea cea mai

aromată

împrumutate?
• ….. aducerea unei plante pentru casa

este

scării

cactusul American al cărei miros se

este

recompensată

simte de la 1 Km distanţă?

plusuri

….nu se poate strănuta

de

cu
doamna

profesor Suciu Rodica?

Antonela Prică, 7B

cu ochii deschişi?
....veveriţa este singurul
animal cu cristalinul colorat?

Patricia Marcu, 8A

De cele mai multe ori joaca noastră poate duce la multe distrugeri. Chiar dacă
la început nu ne dăm seama şi nu ne gândim la consecinţe acestea există.
Iată câteva dintre cele mai des întâlnite distrugeri din şcoala noastră:
ferestre, table, uşi sparte; deteriorarea pereţilor clasei prin bătăile cu cornuri,
scrierea pe pereţi, spargerea cutiilor de lapte în clasă dar şi pe cordioare, aruncarea
cu hârtii prin clasă.
Toate aceste distrugeri chiar dacă la început nu au fost cu intenţie pot avea urmări în care trebuie sa
platiţi pagubele, iar dacă este o fapta foarte gravă puteţi ajunge să fiţi exmatriculaţi!
Dacă într-o clasă se provoacă o distrugere şi nimeni nu îşi recunoaşte vina, până la urmă toţi elevii din
acea clasă vor plăti pagubele, aşa că asumaţi-vă răspunderea pentru faptele voastre.

Vlad Marcu, 7A
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Topul melodiilor
Locul I – Pitbull – Rain over me
Locul al II-lea – Lady Gaga –Bad Romance
Locul al III-lea – Grasu XXL ft. Guess Who –La La Song
Locul al IV-lea – Rihanna – We found love
Locul al V-lea – Lykke li – Follow rivers
Locul al VI-lea – Enrique Iglesias – Hero
Locul al VII-lea – Bug Mafia – Când trandafirii mor
Locul al VIII-lea – Ti – NO mercy

Preferate
de colegii
noștri

Topul vedetelor
I - Pittbull
II - Guess
Who
III - Lady
Gaga
IV - Rihanna
V - Bug Mafia

Un moldovean întreabă un oltean:
- La voi morţii se îngroapă cu popa?
- Nu, la noi popa rămâne afară.

- Bulă, câte porunci există? întreabă profesorul.
- Zece, domnule profesor.
- Şi ce se întamplă dacă încalci una dintre ele?
- Rămân nouă!...
Un american, un japonez şi un român, se întrec în tehnologie. Americanul spune:
- Am inventat o maşinărie la care bagi la un capăt un porc, şi pe partea cealaltă apar cârnaţi,
caltaboş, şuncă etc.
Japonezul spune:
- Am inventat o maşinărie la care bagi la un capăt un sac de nisip, şi pe partea cealaltă apar
cristale de cuarţ, pahare de cristal etc.
Românul spune:
- La noi, s-au apucat 10 muncitori să construiască o fabrica de alcool la ora 8 dimineaţa, şi la
ora 10 erau beţi toţi!

Frizerul îl întreabă pe client:
- Cum să vă tund să fiţi mulţumit?
- Pe gratis.
Vlad Marcu , 7A

~ 26 ~

~ 27 ~

Din greşeală,
cineva dă
peste tine
pe stradă:
cum reacţionezi:

Îmi continui
drumul

Încep să urlu la pers.
respectivă!

Eşti la cinema. Stai la
coadă pentru a cumpăra
bilete şi cineva se pune
în faţa ta.

Evident că protestez
în gura mare
La ora de sport,
Ai primit o lovitură

Pe holul şcolii a
apărut o poză
secretă cu tine.

Îl fac cu ou şi
cu oţet pe cel
care m-a lovit
Tocmai ai aflat
că cineva te-ar fi
bârfit

Mă întorc pe teren
şi îmi văd mai
departe de joc

Asta chiar mă
întristează
Ai fost ascultat şi
ai încasat
un şase!

Nasol, trebuie
să învăţ mai mult.

Nu este nici
o problemă,
am destul timp

Profesoara asta
este o nesuferita
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Şi?...Astfel de
lucruri
mă lasă rece

După o întâmplare
la şcoală, un
coleg râde de
tine

De parcă el
s-ar fi descurcat
mai bine

Va vedea el
răzbunare!!

