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Anul XII, nr.18, mai 2018          "Dacă o zi nu are rod, ea nu este şi tu nu exişti"  C. Noica 
 

 

Abia acum, la finalul clasei a 

VIII-a, conștientizez ce repede a trecut 

timpul. Parcă acum am intrat în clasa a I-

a și, dintr-odată, m-am trezit la finalul 

ciclului gimnazial. Acești patru ani au 

fost cei mai frumoși din viața mea. 

 În primul rând, vreau să le 

mulțumesc profesorilor minunați care ne-

au îndrumat și fără de care nu aș fi ajuns 

ceea ce sunt. Chiar și după atâtea 

generații de elevi care vin și pleacă 

aceștia au pus mult suflet și trudă în 

educația noastră. Ei mi-au deschis porțile 

spre lumea cunoașterii și mi-au arătat ce 

înseamnă dragostea față de învățătură. 

De asemenea, le mulțumesc colegilor 

mei pentru prieteniile pe care le-am legat 

și de care imi voi aminti cu drag peste ani. 

 Elevilor de clasa a VII-a vreau 

să le urez mult succes pentru anul viitor 

și să nu le fie frică de clasa a VIII-a 

pentru că nu e deloc așa de grea pe cât se 

spune. Să profitați de ultimul an 

împreună și să-l faceți să fie unul grozav 

pentru ca la final să nu vă pară rău! 

 Școala Gimnazială Nr. 1 va 

rămâne mereu în sufletul meu ca locul în 

care m-am format ca persoană, ca a doua 

mea casă. Mulțumesc pentru opt ani 

minunați! 

         Guzu Cristiana, clasa a VIII-a B 

Bugnar Andreea Maria, VII 
C, Premiul Special la Etapa 
Națională a Olimpiadei de 

Biologie, Prof. Moraru Dana 

Dohotari Alexia Maria, V A, Premiul 

Special la Etapa Națională a 
Olimpiadei de Limba și Literatura 
Română, Prof. Trombitaș Cristina 
Premiul I la Etapa Județeană a 
Concursului Transcurricular de 
Lectură și interpretare ,,Ionel 
Teodoreanu”, Prof. Trombitaș 
Cristina 

Moisil Maria-Olimpia, V A, 
Premiul I la Etapa Județeană a 
Concursului ,,Urcuș spre 

Înviere”, Prof. Poienaru Florin 

Corlățeanu Teodora, V 

D, Premiul I la Etapa 
Județeană a Olimpiadei 
de Matematică, Prof. 
Voivod Valerian 

Măican Cristina Alexandra, VII C, 
Premiul I la Etapa Județeană a 
Olimpiadei de Lectură - LAV, Prof. 
Mihaiu Ancuța 
Premiul I la Etapa Județeană a 
Concursului ,,Cultură și 
Spiritualitate Românească”, Prof. 
Mihaiu Ancuța/ Prof. Scridon 
Corina 

Hoza Valentina Dinora, VII 

B, Premiul I la Etapa 
Județeană a Olimpiadei  de 
Limba Germană, Prof. Rusu 
Mihaela 

Echipa Geoexploratorii, Premiul I la Concursul 

Județean ,,Bistrița Civică”, Prof. Lăpuște Geta 

Sima Mario, VIII B, Premiul I 

la Etapa Județeană a 
Concursului Transcurricular 
de Lectură și Interpretare 
,,Ionel Teodoreanu”, Prof. 

Trombitaș Cristina 

Chiș Roxana, VIII B, Premiul I la 

Etapa Județeană a Olimpiadei  de 
Limba Germană, Prof. Rusu 

Mihaela 

Voivod Cristina, VI A, 

Premiul I la Etapa 
Județeană a Concursului 
,,Terra”, participantă la faza 
națională a concursului 
,,Terra”, Prof. Lăpuște Geta 

Guzu Cristiana, VIII B, 
Premiul I la Etapa 
Județeană a Olimpiadei de 

Chimie, Prof. Cosma Elena 

Chiciudean Dorothea, VI B, 
Premiul I la Etapa Județeană 
a Concursului ,,Terra”, 
participantă la faza națională 
a concursului ,,Terra”, Prof. 
Lăpuște Geta 

Szanto Raul, VI B, Premiul 

I la Etapa Județeană a 
Concursului ,,Terra”, 
participant la faza națională 
a concursului ,,Terra”, Prof. 

Lăpuște Geta 

Mureșan Luca, IV F, Premiul 
I la Etapa Județeană a 
Olimpiadei de Matematică, 
Prof. Vlasin Florina/ Prof. 

Patraș Cosmina 

Echipa Gene1, Premiul I la Concursul Județean 

,,Cunoaște Europa”, Prof. Lăpuște Geta 

Szanto Raul – VI B, Pop Sabina - VII D, Kiss 
Alexandra – VII D, Locul I la Concursul Județean 

,,Cupa Școlilor la Street Dance” 
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Medicul şi pedagogul Maria Montessori, care a creat o metodă 
specială de educare a copiilor cunoscută sub numele de ”Metoda 
Montessori”, s-a născut în oraşul Chiaravalle din Italia, la 31 august 1870.  

Familia Montessori s-a mutat la Roma în 1875. În 1890 Maria s-
a înscris la Universitatea din Roma unde a studiat fizica, matematica şi 
ştiinţele naturale. A devenit prima femeie care a studiat  Medicina.  Maria 
Montessori a devenit la 10 iulie 1896, prima femeie medic din Italia. 

Lucreaza ca voluntar la o clinica de psihiatrie. A fost angajată la 
Spitalul San Giovanni de pe lângă Universitatea din Roma. A susţinut teoria 
controversată conform căreia lipsa unei pregătiri adecvate pentru copii 
reprezenta cauza comportamentului lor. În acest sens, ea a prezentat 
anul următor, în cadrul Congresului Pedagogic Naţional, o viziune a 
progresului social şi economic pornind de la măsurile educaţionale. 

Această noţiune de 
reformă socială prin educaţie  
a fost o idee care s-a dezvoltat şi 
maturizat pe tot parcursul vieţii sale. 

reguli Si pentru pArinti: 
1. Copiii învaţă din ceea ce îi înconjoară.  
2. Dacă un copil este criticat des – el învaţă să condamne. 
3. Când un copil este des lăudat – învaţă să preţuiască. 
4. În cazul în care ai o atitudine răutăcioasă faţă de copil – el învaţă să fie la fel. 
5. Dacă eşti sincer – copilul va învăţa să spună adevărul. 
6. Atunci când copilul este luat în derâdere – învaţă să fie timid. 
7. Dacă un copil trăieşte cu sentimentul de siguranţă – învaţă să aibă încredere. 
8. Atunci când un copil este umilit – învaţă să se simtă vinovat. 
9. Dacă eşti de acord cu părerile copilului – el învaţă să se iubească pe sine însuşi. 
10. Atunci când eşti indulgent cu el – copilul învaţă să fie răbdător. 
11. Dacă este încurajat – învaţă să aibă încredere în propriile forţe. 
12. Dacă copilul trăieşte într-o atmosferă prietenoasă şi se simte important – învaţă să 
găsească dragostea în această lume. 
13. Nu vorbi urât despre copil – nici în prezenţa, nici în lipsa lui. 
14. Concentrează-te asupra dezvoltării constructive a copilului, astfel nu va atrage lucrurile negative. 
15. Ascultă-l şi răspunde-i atunci când apelează la tine. 
16. Respectă copilul atunci când greşeşte, mai devreme sau mai târziu se va corecta. 
17. Fii dispus să ajuţi copilul care vrea să descopere lumea şi fii invizibil pentru cel care a descoperit-o. 
18. Ajută copilul să evolueze cu grijă, pace şi iubire. 
19. Tratează-ţi copilul în cel mai frumos mod şi oferă-i ce ai tu mai bun. 
20. Se spune că realaţiile cu copiii nu sunt atât de complicate. 

Vrei un copil bun – fii un parinte bun. 
     Prof. Geta Lăpuște 
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1. A CORECTA COPILUL ÎN PUBLIC; 

2. A EXPRIMA AUTORITATEA CU AGRESIVITATE; 

3. A FI EXCESIV DE CRITIC, A OBSTRUCȚIONA COPILĂRIA CELUI EDUCAT; 

4. A PEDEPSI LA FURIE ȘI A PUNE LIMITE, FĂRĂ A DA EXPLICAȚII; 

5. A FI NERĂBDĂTOR ȘI A RENUNȚA SĂ MAI FACI EDUCAȚIE; 

6. A NU TE ȚINE DE CUVÂNT; 

7. A DISTRUGE SPERANȚA ȘI VISELE. 

                           Parinți straluciți, Profesori fascinanți de Augusto Cury 

Tatăl meu spune că sunt de-a dreptul 

superbă. Dar eu mă întreb dacă chiar 

sunt. 

-Pentru a fi cu adevarat superbă … 

spune Sara că trebuie să ai ochi foarte 

frumoși, părul lung și creț ca al ei. Eu nu le am. 

-Pentru a fi într-adevăr superbă … Ionuț spune că trebuie să ai dinții albi și drepți ca ai lui. Eu nu îi am. 

-Pentru a fi de-a dreptul superbă … Mona spune că nu trebuie să ai pistrui. Eu îi am. 

-Pentru a fi cu adevărat superbă … Andrei spune că trebuie să fii cel mai deștept din clasa a șaptea. Eu nu sunt. 

-Pentru a fi superbă de-a dreptul … Ștefan spune că trebuie să știi spune bancurile cele mai bune din școală. Eu nu 

le știu spune. 

-Pentru a fi de-a dreptul superbă … Laura spune că trebuie să locuiești în cartierul cel mai frumos din oraș și în casa 

cea mai frumoasă. Eu nu locuiesc acolo. 

-Pentru a fi de-a dreptul superbă … Matei spune că trebuie să te îmbraci doar cu hainele cele mai draguțe și să ai 

pantofii cei mai la moda. Eu nu fac așa. 

-Pentru a fi de-a dreptul superbă, Smaranda spune că trebuie să fii dintr-o familie perfectă. Or, nu e cazul meu. 

 Dar in fiecare seară înainte de culcare, tata mă îmbrățișează cu putere și imi spune: ”Esti de-a dreptul 

superbă și tata te iubește”. Trebuie că tata știe ceva ce prietenii mei nu știu! 

 

                                       Prof. Geta Lapuște, poveste selectată din vol. “ Noi avem aripi” de B. Ferrero  
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Dragostea, 

inseamna multe lucruri bune si rele! 

Niciodata nu stii din care sunt mai 

multe (un baiat) 

Dragostea: este o trăsătura omenească, lipsa ei din viața omului 

aduce pustietate, deșărtăciune, absurditate. Fără ea nu s-ar întâmpla cele 

mai frumoase și interesante lucruri. Fără dragoste nu se poate trăi. (o 

fată) 

Dragostea este un lucru care hotărăște locul omului în societate, dar 

poate și aduce omul într-o situație inimaginabilă, mai ales după o 

deziluzie (o fată). 

Eu cred că dacă aș face orice pentru cineva, ar însemna că-l iubesc. (o 

fată) 

Dragostea înseamnă să poți asuma orice risc pentru prietenul tău, 

pentru el nimic nu este prea periculos, prea mult, el merită totul (o fată) 

Dragostea este o adâncă senzație de iubire dintre două persoane 

diferite care implică gingașia, delicatețea, devotamentul, atenția. (o fată) 

Dragostea este o adâncime în care te cufunzi fără echipament de 

scafandru, dar trebuie să fii foarte norocos ca trecutul să nu te tragă în 

adânc. (o fată) 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

De ce iubesc un baiat? 
Pentru ca are calitatile pe care le caut: 

1 are-personalitate 

                  -caracter 

                  -inteligenta 

                  -generos 

                  -dragut 

                  -frumos 

2 iubitor 

3 protector 

4 curajos 

5 vesel 

6 destept 

7 rabdator 

8 devotat 

9 atent 

11 cuminte 

12 curat 

13 cinstit 

14 manierat 

15 hotarat 

16 ingrijit 

17 loial 

18 romantic 

19 sincer 

20 nu  gelos 

De ce iubesc o fata? 
Pentru ca este cum doresc sa fie: 

1 ferma 

2 modesta  

3 sincera 

4 discreta 

5 frumoasa 

5 harnica 

6 nefumatore 

7 nu fitoasa 

8  cinstita  

9 feminina 

10 tandra 

11 matura 

12 desteapta 

13 de incredere 

14 decenta 

15 romantica 

16 amabila 

17 gospodina 

18 grijulie 

19 sufletista 

20 manierata  

21 naturala 

22  educata 

23 hotarata 

24 eleganta 

25 rabdatoare 

Dragostea este durere de cap (băiat) 

Dragostea este un sentiment schimbător. 

Câteodată te simți în rai, câteaodată în iad. Cu 

siguranță, este cel mai frumos sentiment, precum 

credeam și în trecut. NU merită să suferi zile întregi 

pentru câteva clipe de fericire. (un băiat) 

 

 

Prof. Lăpuște Geta - Dezbatere la clasa VII E și D 

Prof. Lăpuște Geta, selectat din ,,α Juvenil – Almanahul liceenilor 1998” 
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ADOLESCENȚA 
Adolescența reprezintă o perioadă de tranziție 

de la copilărie la maturitate. Începe aproximativ de la 

vârsta de 12 ani și se întinde până în jur de 20 ani, când 

dezvoltarea fizică este aproape terminată. 

Se spune despre adolescență că este o perioadă 

de conflicte și stres, caracterizată de o dispoziție 

schimbătoare, conflicte interioare și rebeliune. Mulți 

adolescenți experimentează alcoolul și intră în conflict cu 

autoritatea/părinții, dar majoritatea nu ajung delincvenți. 

Adolescenții care au probleme grave 

comportamentale sau emoționale au o istorie de viață 

plină de probleme similare începand din copilărie. 

Parinții care își mențin autoritatea, calzi și 

suportivi, dar fermi în privința regulilor pe care le aplică, 

tind să aibă adolescenți care traversează această perioadă 

într-o manieră mai puțin problematică. În schimb, 

adolescenții care au parinți autoritari, cu reguli rigide și 

puțină afecțiune în relația cu copiii, tind să se confrunte 

cu mai multe probleme emoționale și comportamentale. 

Morosan Lorena, VII D, webgrafie: www.eve.ro 

 

 
 

 

 

             Tineri minunați înseamnă adolescenți care: 

-au o igienă personală adecvată, adică să nu aibă unghiile  

lungi și murdare, părul lung și neîngrijit, să facă duș zilnic; 

-au o vestimentație curată, aranjată și decentă; 

-au un comportament firesc, adică să fie respectuoși, 

politicoși; 

-sunt cinstiți, serioși, harnici, responsabili! 

-respectă valori: punctualitatea, bunătatea, sinceritatea, 

modestia, prietenia, discreția, conștiinciozitatea. 

  Balint Andres, VII D 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afla adolescentule… 

1. să înveți să fii așa cum vrei tu, nu cum vor alții. 

2. să-ți exprimi sentimentele, pentru că sunt o parte din 

viața fiecărui om. 

3. să fii înțelegător cu tine însuți pentru că uneori suntem 

cei mai mari critici ai propriei persoane. 

4. să ai o relație bună cu imaginea corpului tău, pentru că 

în adolescență corpul trece printr-o serie de modificări 

fizice. 

5. În adolescență, în viață, trebuie să ne ferim de 

fenomenul ,,agresiune”. Nu este de dorit să fi de nicio 

parte a fenomenului: victimă sau atacator. 

6. să înveți să îți alegi anturajul cu care o să îți petreci 

timpul. Niciunui adolescent nu îi prinde bine un anturaj 

negativ prost. 

Hognogi Oana, VII D 
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Recunostinta 
Este o VIRTUTE! Înseamnă a le arăta altora prin 

cuvintele și faptele mele cât au fost de binefăcători în viața 
mea! Este disponibilitatea de a aduce mulțumiri pentru 
binefacerile primite; reprezintă o atitudine, dovadă de 
apreciere. 

O persoană recunoscătoare este oricând 
disponibilă, pregătită, dornică în a-și arăta prețuirea față de 
cei cărora le datorează recunoștința! Cum? – strângând mâna 
binefăcătorului, trimițându-i un mesaj (scrisoare, … ) 
cinstindu-I cu diverse ocazii. Prețuiește lucrurile care ți se 
oferă, păstrează-le cu grijă; o dovadă simplă de recunoștință 
față de profesori și de părinți o reprezintă ascultarea, 
confecționează un cadou, vorbește frumos în public despre 
binefăcătorii tăi, … Recunoștința se manifestă toată viața! 
Forme de recunoștință sunt și aprecierea, adică a recunoaște 
valoarea cuiva, să prețuiești o persoană, o idee, o experiență 
împărtășită … gratitudinea, sentimentul trăit după ce ai primit 
o vorbă bună, caldă, un dar, un gest, mai ales venit pe 
neașteptate sau la momentul potrivit … mulțumirile, cuvinte 
rostite care arată că ai beneficiat de o favoare… 

Recunoștința se manifestă pentru tot ce avem: 
familie, grădină, sănătate, vreme bună, mâncare caldă, că pot 
face ceea ce îmi place, pentru frumusețea anotimpurilor. 
Pentru toate persoanele zâmbitoare care ne ies în cale, pentru 
prieteni, pentru cine ne critică, pentru fructele coapte, pentru 
gingășia florilor, pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu, 
pentru tot ce poate să ne ofere cineva si chiar o face! Mulți 
oameni trec prin viață fără să se simtă vreodată apreciați sau 
recunoscuți, pentru că deși mulți oameni se simt 
recunoscători, nu iși exprimă niciodată recunoștința! Ea nu 
este subînțeleasă! Să-i lăudăm cu recunoștință. Lasă-i să afle 
cât de mult te-au ajutat prin exemplul lor! Cuvintele calde, 
gesturile, atențiile, mesajele, un simplu “mulțumesc” sunt 
câteva modalități de a-ți exprima recunoștința față de ei. 
Prețuirea ta le va aduce bucurie! Recunoștința are urmări 
deosebite în viața noastră: clădește relații, te scoate din 
situații foarte grele sau stânjenitoare, combate descurajarea 
prin evocarea posibilelor binefaceri, totdeauna te avantajează 
în viață, ne ajută să ne concentrăm asupra aspectelor 
pozitive: să intindem și noi o mână, nu să criticăm; dezvoltă 
solidaritatea între oameni; este o măsură a fericirii, primim și 
mai mult, înlesnește iertarea, transformă sentimentele 
negative în sentimente pozitive, înfrumusețează caracterul!  
                Prof. Geta Lapuște, selectat din revista Character  
First, cartea 4 și din Știința fericirii de pe youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUM STIU! 

„PROFESORUL  PERFECT” 
Când un om reușește să facă ceva ce i-a solicitat mult efort, în el 
începe să lucreze trufia. 
Cel ce slăbește se uită cu dispreț la gras, cel ce s-a lăsat de fumat 
răsucește nasul disprețuitor când altul se bălăcește, înca, în viciul 
său… 
Ceea ce reușim ne poate înrăi mai rău decât viciul/păcatul însuși. 
Banii care vin spre noi ne pot face aroganți și zgârciți, după cum 
succesul ne poate umple de mândrie respingătoare. 
Drumul către iubire se îngustează când ne uităm la ceilalți de la 
înălțimea ,,reușitelor” noastre. Blândețea inimii se usucă pe vrejii 
de dispreț, de ură, de trufie, dacă sufletul nu este pregătit să 
primească reușita cu modestia si grația unei  flori. 
Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia în pene, ci pentru a le 
transforma în dragoste, în dezvoltare și în dăruire pentru cei din 
jur. 
Dacă reușești în viață, nu te agăța de nereușitele altuia, pentru a 
nu trezi în tine viermele cel aprig al orgoliului. 
Reușita este energia iubirii și a capacității tale de acceptare a 
vieții, dar ea nu rămâne nemișcată, nu este ca un  ocean sau ca 
un munte. 
Îngâmfarea și trufia te coboară încetul cu încetul de  pe  soclul tău, 
căci ele desenează pe cercul vieții tale evenimente specifice lor. 
Slabește, bucură-te și taci! 
Lasă-te de fumat, bucură-te și taci! 
Între omul gras și grăsimea lui există o ințelegere, un secret, un 
sentiment neînțeles. O emoție ascunsă, o dragoste respinsă. 
Grăsimea este profesorul grasului. Viciul este profesorul viciosului 
și în viața noastră nu există profesori mai severi decât viciile și 
incapacitățile noastre … 
Acum știu, știu că orice ură, orice aversiune, orice ținere de minte 
a răului, orice lipsă de milă, orice lipsă de înțelegere, bunavoință, 
simpatie, orice purtare cu oamenii care nu e la nivelul grației, 
gingășiei unei flori … este un păcat și o răutate și nu numai 
omorul,  rănirea, lovirea, jefuirea, alungarea, dar orice vulgaritate, 
desconsiderare, orice căutătură rea, orice dispreț este de la cel 
rău și strică totul. 
Acum știu, am aflat și eu … !           Nicolae Steinhardt 

 

 Clopoţelul sună pentru ultima oară, anunţând finalul tuturor momentelor petrecute în această şcoală. Iată că am ajuns în clasa a VIII-a şi suntem în 
pragul despărţirii de Şcoala Gimnazială Nr.1, locul unde am descoperit tainele cunoaşterii. Privesc cu tristeţe aceste clipe, cu melancolie, dar totodată cu bucuria 

că am reuşit să parcurgem primii paşi în această lume. Şcoala ni s-a deschis în cea dintâi zi ca o cetate neobosită ce creează talente, performanţă, într-un cuvânt, 

oameni adevăraţi. Capitolul din viaţă pe care îl vom încheia în curând este unul pe care, în viitor, îl vom contempla cu nostalgie. Anii petrecuţi ca elevi în gimnaziu 
îşi vor găsi un locşor în sufletele noastre, unde vor arde ca o flacără a eternităţii. Alături de cadre didactice excepţionale, cu răbdare şi perseverenţă am reuşit să 

păşim timid pe drumul cunoaşterii şi să descoperim tainele tuturor materiilor şcolare.  

Ştiu că un simplu “Mulţumesc” nu este de ajuns pentru toate clipele frumoase pe care şcoala ni le-a oferit, din prima zi şi până la absolvire. Acum, ne 
pregătim pentru un itinerar lung şi anevoios. Sper ca drumul fiecăruia dintre noi să ne conducă pe culmile succesului, acolo unde ne dorim. 

Acum, tot ceea ce pot să spun este “Mulţumesc!”. Mulţumesc tuturor profesorilor care au fost alături de mine, m-au învăţat şi m-au sprijinit, pentru că 

datorită lor sunt ceea ce sunt acum. De asemenea, le mulţumesc şi le port un respect deosebit doamnei diriginte Trombitaş Cristina şi doamnei învăţătoare Buta 
Valeria, care mi-au îndrumat paşii de când am intrat în această şcoală. Nu în ultimul rând, le mulţumesc colegilor dar mai ales prietenilor mei ce au fost mereu 

alături de mine. 
 Mulţumesc tuturor pentru tot ceea ce aţi făcut pentru mine! 

Sima Mario Robert, VIII B 
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Spune un 
specialist al 
produselor 

de sănătate din 
România, Ștefan Manea, director al fimei 

HOFIGAL. El explică că specia umană, printre paraziții cu care este infestată, unul este 
devastator, anume TREMATODUL INTESTINAL UMAN, care trăiește în 
intestine, dar acolo nu este prea ofensiv. Dacă însă ouale acestuia ajung în 
circulația sângelui și se localizează în organe este devastator, produce 
cancer. Cel mai grav este când infestează ficatul persoanelor care au în 
organism alcool izopropilic! Cum ajunge în organism? Alcoolul izopropilic este 
un solvent antiseptic folosit pe scară largă în produsele cosmetice, în hrană, în 
cereale, arome, coloranți care sunt extrase cu ajutorul acestui solvent. Pe etichete 
apare cuvântul PROPANOL! Atenție, NU cumpărați produsele care conțin propanol sau 
cele care au cuvinte cu PROP în lista de ingrediente. În fiecare dintre noi există un număr 
de celule canceroase! Să nu le permitem să evolueze  consumând alimente 
sănătoase și substanțe fără PROP! 
M-am uitat pe etichete și am aruncat o mulțime de produse care conțin PROP, uitați-vă și voi: loțiune de corp, apa 
de gură, gumă de mestecat, parfumuri, fixative, creme de uz medicinal, înghețată, smântână, băuturi răcoritoare, 
creme pentru prăjuturi, sos de salată, … 
Verifică și tu etichetele, câte conțin PROP, elimină-le!    -Ștefan Manea- 

 

 

Feriti-va de tot ce contine ,,prop” 

DIN CIVILIZATIA CHINEZA 
 

 Succesul depinde de pregătiri făcute dinainte, și 

fără astfel de pregătiri există cu siguranță eșec. 

 Să nu inițiezi o prietenie cu cineva care nu 

este mai bun ca tine! 

 Numai cel mai înțelept om și cel mai prost om 

nu se schimbă niciodată! 

 Există 3 metode de a dobândi înțelepciunea: 

Cea dintâi este reflecția, care este cea mai 

înaltă. A doua este imitația, care este cea mai 

ușoară. A treia este experiența, care este cea 

mai amară! 

 Dacă văd o nedreptate și nu fac nimic să o 

îndrept, sunt laș! 

 Cel care flatează un om este inamicul său. Cel 

care îi spune ce defecte are este întemeietorul 

său! 

 Adevaratele greșeli sunt acelea care nu se 

repară niciodată! 

 Supraveghează-ți gândurile pentru că ele devin 

cuvinte, care  devin acțiuni, care devin obiceiuri, 

care devin caracter, care devin destinul tău!  

Analecte-Confucius 
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-Andrei unde iți este tema? 
-S-a sinucis. 
-Cum adică? 
-Avea multe probleme … 

Dan Tudor, VII D 
www.glume.ro 

Două cămile vorbeau: 
-De ce avem cocoașe? 
-Să ținem apa în deșert pentru 
distanțe lungi; 
-Dar de ce avem copite? 
-Pentru a merge foarte bine în 
deșert; 
-Atunci de ce stăm la zoo? 

Dan Tudor, VII D 
www.glume.ro 

La ora de geografie : 
-Ce capitală are Marea 
Britanie? 
O voce din spate: 
-Dar ne-ati spus să invățăm 
capitale de țări , nu de mări… 
 

Ciolpan Alexandra, VII D 
www.glume.ro 

 

,,Fără energie nu poți merge mai 
departe; fără efort nu poți avea nici 
un merit; fără sinceritate nu 
dureaza nimic; fără loialitate nu poți 
avea afecțiunea; fără politețe nu 
poți fi respectat. Pentru că politețea 
rafinează spiritual, după cum 
muzica rafinează interiorul! 

       Lao Tse 

Coordonare:  

 Prof. Geta Lăpuşte; 
Tehnoredactare:  

 Inform. Călin Pașcu; 

  Secretar Cristina Barna; 

Corectare: 

 Prof. Anamaria Tofan; 

 Colaborare - elevii: 
Ardelean Julia, Balint Andres, Ciociu Miruna, 

Ciolpan Alexandra, Dan Tudor, Guzu Cristiana, 

Hognogi Oana, Mario Sima, Melinca Andrei, 

Morosan Lorena, Muresan Razvan,  Pop Sabina, 

Nicoară Andreea, Priscila Rauscher, Roman 

Maria, Radu Cornelia, Silvastean Mihai, Suteu 

Alexandru, Valea Iulia. 

1.Sar peste micul dejun, deși micul dejun te pregatește cu 
energie pentru întreaga zi.  
2.Exagerează cu mâncarea fast-food, care te ingrașă. 
3.Ronțăie la calculator și la televizor, astfel îți împarți atenția 
la două activități, fără să-ți dai seama cât mănânci, rezultând 
obezitatea. 
4.Consumă multe sucuri din comerț, aducându-ți un aport 
excesiv de zahăr care-ți afectează dinții, rinichii, tensiunea 
arterială …   Valea Iulia, VII D 
 

Buna credință 
O femeie săracă dintr-o localitate mică era foarte credincioasă. Într-o 

zi când banii nu mai erau suficienți, nici măcar pentru a hrăni copiii, ea a sunat la 
un post radio și a lăsat acolo un apel către Dumnezeu. În timp ce angajații de la 
radio au compătimit femeia credincioasă, unul dintre ascultători a fost însă foarte 
furios. Acest ascultător era un ateu convins și a decis să își satisfacă plăcerea, 
batjocorind femeia credincioasă. Bărbatul a aflat adresa, a sunat-o pe secretară 
și a instruit-o să cumpere multe daruri și produse alimentare. Astfel, secretara s-
a întors la el cu cea mai bună carne, brânzeturi și dulciuri. Imaginează-ți uimirea 
ei atunci când șeful i-a dat următorul ordin: ,,Livrează produsele la această 
adresă, iar în cazul în care femeia întreabă cine a trimis alimentele să-i spui că 
Diavolul”. Când secretara i-a dat femeii pachetul cu produse alimentare, ea a fost 
foarte emoționată. Femeia era atât de recunoscătoare încât lacrimile îi curgeau 
din ochi. Nu a încetat o clipă să îi mulțumească și să o binecuvânteze pe fată. 
Dar când și-a luat rămas bun, a întrebat-o pe femeie: 
- Nu vreți să aflați cine a trimis aceste produse? 
- Nu. Nu are absolut nici o importanță, pentru că atunci când Dumnezeu dă 
ordinul, chiar și Diavolul se supune. 
  Prof. Lapuște Geta selectat din sursă anonimă 

 

GLUME 

Preluate de pe www.glume.ro 
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