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Revista noastră apare semestrial. 
 Aici veţi putea găsi informaţii despre activităţile  din 
şcoală:  

 

� ştiri,  
� caleidoscop, 

� mica publicitate,  
� informaţii utile. 
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� prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen 
� prof. ing. Raţa Livia Natalia 
� prof. ing. Toma Vasilica Ramona 

 

Colaboratori: 
  Elevi din clasele de liceu ruta directă şi ruta progresivă. 

 

Tehnoredactare: 
  

� prof. ing. Barbur Maria, 
� prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen 

 



 
 
 
Grupul  Şcolar Tehnic din Baia Mare, anterior Liceul industrial construcţii de 

maşini fără profil a dobândit în prezent această denumire ca semn al unor importante şi 
determinate schimbări ce au apărut în viaţa şcolii româneşti în general şi a celei băimărene 
în special. 

Înfiin ţat în 1972, debutând cu un număr de 4 clase, cuprinzând 144 elevi, Liceul 
industrial de atunci reflectă creşterea necesarului de forţă de muncă în domeniul 
construcţiilor de maşini. Dezvoltarea ulterioară a fost evidentă şi semnificativă dovadă că în 
1978 şcoala avea 81 de clase însumând 2700 de elevi. 

Un important număr de elevi din fiecare promoţie de absolvenţi pregătiţi la forma 
liceală, profesională, de maiştri sau postliceală a optat pentru o formă superioară de 
învăţământ, ceea ce dovedeşte, o dată în plus, o pregătire teoretică riguroasă, dar şi o 
instruire practică ce a venit întotdeauna să susţină şi să completeze celelalte noţiuni 
acumulate. 

Începând cu anul 1990 baza materială s-a îmbunătăţit în mod considerabil, şcoala 
oferind fiecărei generaţii de elevi 50 de cabinete, laboratoare săli de clasa, ateliere şi 
biblioteca, având o suprafaţă de 4000 m pătraţi. 

  Înlocuirea denumirii de liceu industrial în favoarea celei de Grup Şcolar Tehnic a 
fost determinată de opţiunea şcolii noastre pentru actualizarea domeniilor de pregătire 
profesională. Sectorul tehnic s-a cristalizat în paralel cu noile conţinuturi didactice 
pregătind elevii prin învăţământ liceal pentru variate specialităţi: mecatronică, informatică, 
automatizări, fabricarea produselor din lemn, tehnici poligrafice, estetica şi igiena corpului 
omenesc, turism şi alimentaţie şi industrie alimentară. 

Şcoala propune viitorilor elevi cursuri de conversie şi reconversie profesională în 
majoritatea domeniilor specifice Grupului Şcolar Tehnic. 

Liceul nostru mai oferă posibilitatea 
elevilor de a beneficia de accesul la reţeaua 
Internet şi televiziune prin cablu. 

 
          Cel mai important aspect al acestui 
lăcaş de învăţământ rămâne activitatea 
pedagogică şi ştiinţifică bazată pe ideea 
iluministă că răspândirea culturii şi ştiinţei 
făcută cu profesionalism şi competenţă este 
principala operă a unei şcoli. 
 

                                                                           
               Prof. Maria Barbur 

                                                                                      Prof. Dorina Miclăuş   
 

 



 
 
 

La nord de Transilvania, dincolo de munţi, se află un ţinut de legendă, un loc binecuvântat 
de   Dumnezeu şi de natură numit Maramureş.  

 

 
 

Atestat documentar la începutul secolului al XII-lea, Maramureşul  păstrează nealterate, 
portul, arhitectura şi obiceiurile populare existente de secole, fiind locuită din cele mai vechi 
timpuri de daci. 

Un om se poate considera împlinit dacă a sădit un pom , a întemeiat o familie şi a vizitat 
cel puţin o dată Maramureşul. Situat acolo unde se agaţă harta-n cui acest judeţ, trăieşte din 
propriile tradiţii şi frumuseţi arhitecturale şi geografice. 

Maramureşul, de-a lungul văilor ce străbat acest ţinut – văi ce poartă nume superbe de 
fată precum Iza, Mara – întâlnim adevărate muzee trăinde, vetre de cultură şi civilizaţie 
ancestrală. 

De asemenea, Maramureşul este tărâmul lucrurilor simple. 
Veţi fi uimiţi să descoperiţi bogatele tradiţii populare şi obiceiurile 
care au supravieţuit de-a lungul secolelor, nefiind alterate de către 
influenţele timpurilor moderne.  

Viaţa rurală tradiţională, folclorul şi obiceiurile încă se  
păstrează aici, deoarece „moroşenii” (aşa cum sunt denumiţi  
locuitorii) au ştiut cum să îşi păstreze tradiţiile intacte, astfel  încât 
multe din evenimentele din folclor sunt încă parte a vieţii  de zi cu 
zi. 
   Oamenii locului, harnici şi primitori, sunt mândri să arate 
vizitatorului de pretutindeni, zestrea moştenită şi păstrată  cu 
sfinţenie de veacuri. Monumente de arhitectură în lemn,  port 
popular, meşteşuguri tradiţionale, datini şi obiceiuri  care, în multe 
alte ţinuturi au devenit amintiri, sunt câteva  din punctele de 
atracţie ce au dus faima acestui ţinut dincolo  de hotare. 

 
 
 
                       Ilea Maria  
            Clasa a X-a B 

 
 



 

 

MARTIE  

Obiceiuri de Buna Vestire   

Spectacolul focurilor: pe înserat, în fiecare gospodarie, se 
aprinde câte un foc menit să ferească locul de boli şi necazuri 
astfel se alungă acum duhurile necurate de pe lângă 
gospodăriile din sat  focul având un rol purificator. 

 

 
 
APRILIE  
 
 
Obiceiuri de Florii 
    

Păstrând vie amintirea intrării Domnului în Ierusalim , când 
trecea prin mulţime sub un pod de ramuri de finic , maramureşenii 
îşi duc de la biserica acasă " mâţâşoare " sau ramuri de salcie 
înflorite, pentru a le proteja casele şi gospodariile lor. Aceste 
ramurile vor fi păstrate cu sfinţenie de credincioşi pe grinda casei. 
Tot de Florii, în satele din Ţara Lăpuşului are loc ”Masa Moşilor” 
(pomana morţilor). 

 
Obiceiuri de Pa şti 
 
  După un post lung, maramureşenii sărbătoresc Sfintele Paşti aşa cum se cuvine. Înroşitul 
şi încondeiatul ouălor, slujba de Înviere, mersul cu pasca la sfinţit sunt obiceiuri pe care nimeni 
nu le lasă deoparte astfel creştinismul se împleteşte cu fascinante ritualuri precreştine. 
 

 

 



Obiceiul de prim ăvară ”Ud ătoriu ″ – Şurde şti   

 

A doua zi de Paşti, la Şurdeşti este sărbătorit cel 
mai harnic gospodar, primul ieşit la muncile câmpului 
(”udătoriul”). Dupa ritualul de celebrare, ospăt şi joc la 
casa sărbătoritului! 

              

 

Sângeorzul 

Porţile caselor se împodobesc cu crengi de plop , iar sătenii ce se încumetă să umble în 
aceasta zi pe uliţele satului riscă să fie udaţi de cei care-i pândesc şi-i aşteaptă cu găleţi pline cu 
apă , ascunşi după poarta casei . 

 

MAI  
 
”Tânjaua de pe Mara’’ – Hoteni 
 

Cu adevărat un obicei cu o notă unică de originalitate, 
străvechi ritual, bogat şi viu colorat. Sărbătoritul este cel dintâi 
gospodar ieşit la arat. Feciorii din sat îl poartă cu 12 tânjele cu 
toata cinstea ce i se cuvine. Numele obiceiului vine de la “tânja”, 
proţapul sau jugul de la car în care se prind vitele sau boii. 

 
 
Obiceiuri de Rusalii 
 

 Oamenii îşi împodobesc casele cu ramuri verzi de tei sau paltini. 
 

”Armindenii Rogozului” – Rogoz 
 

 
 
 
De Rusalii, flăcăii din sat confecţionează şi înalţă în mijlocul 

satului o prăjină înaltă de lemn (Armindenul) împodobită cu cununi de 
flori. Armindenul este simbolul înălţării şi al renaşterii. 

    

                   Nicoar ă Denisa 
                                                                        Clasa a XII-a A 

                 
 
 



 
 

Una din legendele simbolului primăverii ne spune că odată soarele a coborât pe pământ, 
luând chipul unui tânăr, pentru a participa la o horă dintr-un sat. Zmeul cel rău, văzând că a luat 
chipul unui tânăr, l-a răpit şi l-a închis într-o temniţă, provocând suferinţa întregii naturi. Se spune 
că râurile au încetat să mai curgă, păsările nu mai cântau... până nici copii nu mai râdeau. 
Nimeni nu ştia ce să facă până când, un tânăr voinic s-a hotărât să îl înfrunte pe zmeu şi să 
elibereze soarele. Acesta a pornit la drum, având puterea multora dintre pământeni. Călătoria 
tânărului a durat 3 anotimpuri: vara, toamna şi iarna. Spre sfârşitul ierni, acesta a găsit castelul 
zmeului şi s-au luptat zile întregi până când zmeul a fost doborât. 
Slăbit şi grav rănit, tânărul a reuşit să ajungă până la temniţa soarelui, l-a eliberat, după care a 
murit, sângele acestuia curgând pe zăpada albă. Soarele a urcat pe cer şi a vestit venirea 
primăverii, umplând de fericire inimile pământenilor. 

De atunci, tinerii împletesc doi ciucuraşi, 
unul alb şi unul roşu, oferindu-le fetelor pe care le iubesc  
sau celor apropiate. Roşul semnifică dragoste pentru tot  
ce este frumos, amintind de culoarea sângelui tânăralui 
 voinic. Albul simbolizează  sănătatea şi puritatea ghiocelului,  
prima floare a primăverii. 

In vechime, pe data de 1 martie, mărţişorul se dăruia  
înainte de răsăritul soarelui, copiilor şi tinerilor - fete şi băieţi  
deopotrivă. Şnurul de mărţişor, alcătuit din două fire de lână  
răsucite, colorate în alb şi roşu, sau în alb şi negru, reprezintă unitatea contrariilor: vară-iarnă, 
căldură-frig, fertilitate-sterilitate, lumină-întuneric. Şnurul era fie legat la mână, fie purtat în piept.      
   El se purta de la 1 martie până când se arătau semnele de biruinţă ale primăverii: se aude 
cucul cântând, înfloresc cireşii, vin berzele sau rândunelele. Atunci, mărţişorul fie se legă de un 
trandafir sau de un pom înflorit, ca să ne aducă noroc, fie era aruncat în direcţia de unde veneau 
păsările călătoare, rostindu-se: "Ia-mi negreţele şi dă-mi albeţele". 

Cu timpul, la acest şnur s-a adăugat o monedă de argint. Moneda era asociata soarelui. 
Mărţişorul ajunge să fie un simbol al focului şi al luminii, deci şi al soarelui. 
          O altă legendă a mărţişorului ne spune că într-una din zile, umblând cu oile pe munţi, baba 
Dochia a găsit o pară pe care a legat-o cu un fir de aţă. Toate acestea s-au întâmplat într-o zi de  
1 Martie, de atunci extinzându-se obiceiul. 

 

                                                                                                                              Holinka Cristina  clasa a X-a B 



 

 

 

Ziua mamei  se sărbătorea încă de pe vremea zeilor din Olimp când exista un festival 
dedicat mamei tuturor zeilor şi zeiţelor pe nume Rhea în Grecia Antica.  

În anul 1910, la Copenhaga apare pentru prima dată ideea zilei femeii când se sărbătorea 
mişcarea femeilor pentru egalitate în drepturi şi egalitate de şanse. Şapte ani mai târziu se naşte 
şi ziua de 8 Martie  cu prilejul grevei muncitoarelor din Sankt Petersburg.  

Ziua femeii  a fost recunoscută ca sărbătoare internaţională în anul 1977, devenind o 
tradiţie în majoritatea ţărilor din Europa şi în SUA, fiecare sărbătorind-o aşa cum o simte.  

 

Ziua de 8 Martie  este pe plan internaţional Ziua Femeilor Militante, a celor datorită cărora 
noi, femeile, avem drept de vot, dreptul la proprietate, dreptul la educaţie, la divorţ, la asistenţă 
medicală. Dreptul de a alege şi de a spune Nu!  

Ziua de 8 Martie  este recunoscută pe intreg Mapamondul ca sărbătoarea internaţională a 
femeii. Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele soarelui 
începe să ne mângăie uşor.  

 
Femeia  este cea mai importantă fiinţă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de care 

întregul univers nu ar exista.  
 
8 Martie  este ziua în care se îmbină armonios cele patru elemente caracteristice femeilor: 

sensibilitatea, frumuseţea, cochetăria şi fineţea.  
Exista o vorba care spune că în spatele fiecărui bărbat care a reuşit în carieră, se afla o femeie 
puternică. Ei bine, cred că această zi este făcută tocmai pentru că bărbatul din viaţa noastră să 
ne arate cât de mult ne pretuieşte, cât de mult apreciază el toate eforturile pe care noi femeile le 
depunem în cursul anului pentru armonia vieţii de familie. 
 

          Mirancea Andrei 
      Clasa a XII-a A 

 



 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 

      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
Povestea spune că Baba Dochia este o soacră urâcioasă, care- şi 

pune nora la grele încercări: să-i aducă fragi în februarie, să spele lâna neagră până va deveni 
albă, să aducă apă cu ciurul... Dumnezeu o ajută pe noră să implinească toate canoanele.         

Văzând cofiţa cu fragi, Dochia crede că a venit primăvară şi pleacă la munte, cu turma de 
capre, pe 1 Martie. Urcând muntele, începe să plouă. Îmbrăcată cu 9 cojoace baba leapadă un 
cojoc, apoi altul, până rămâne îmbrăcată doar în cămaşa.  

Dar abia ajunsă în vârful muntelui, Dumnezeu dă un ger. Baba şi caprele îngheaţă de frig 
şi se prefac în stane de piatră. Prezenţa şi în alte zone ale ţării, legenda Babei Dochia şi-a 
imprumutat numele unor stânci, aşa cum sunt Babele din Bucegi sau Dochia de pe Ceahlău.  

Tradiţia primelor zile de primavară e păstrată cu străsnicie în Maramureş, fiindcă de ele se 
leagă destinul omului peste an. Zilele din martie, alese de fiecare, conţin în ele semnificaţia unui 
an întreg. În satul Chiuzbaia, în prima zi a primăverii, bătrânii le spun nepoţilor lor, povestea 
"Babelor".  

De felul în care este vremea în această perioadă va depinde recolta de la vară. Bătrânii 
din sat spun că, după "babe" urmează zilele "moşilor", pentru că trebuie să aibă şi ei o perioadă 
a lor.  

 
 

 
 

În ziua de 9 martie, când biserica creştină serbează pe cei 40 de mucenici, în toate satele 
locuite de români se practică mai multe tipuri de obiceiuri creştine şi precreştine. Ea aduce în 
atenţie riturile de purificare de comemorare a morţilor şi de obţinere a belşugului. Încă din zorii 
acestei zile se adună gunoaiele de prin curţi, de la vite şi din casa şi li se dă foc, în mijlocul 
bătăturii.  

Protectori ai agricultorilor şi ai vegetaţiei, cei 40 de 
Mucenici sunt cinstiţi prin ofrânde preparate din aluaturi rituale. 
Aproape în toate localităţile din ţară se fac pentru memoria 
Sfinţilor colăcei din făină de grâu.  

Forma acestora şi numele lor sunt diferite de la o zona la 
alta: "Sfinţi şli Sfinţişori" în Moldova, "Măcinici şi Mucenici" în 
Muntenia, "Brădoşi" în Oltenia, "Brânduşei" în Banat. În ceea ce 
priveşte modul de preparare, trebuie să spunem că în majoritatea 
localităţilor se frământă din aluat dospit, se coc la cuptor şi apoi 

se ung cu miere şi se presară cu nucă. Când sunt fierţi zeama lor se îndulceşte cu zahar (miere) 
şi se adaugă nucă pisată.  

Se fac cel puţin 40-44 de Sfinţi (Măcinici) - asemeni celor 40 de martiri din Sevastia - şi se 
dau de pomană, la copii şi la sărmani, în credinţă ca asfel va "rodi grâul" şi oamenilor "le va 
merge bine în acel an". Pentru rodul livezilor şi sporul casei, se ung uşile coşarelor şi pomii din 
grădină cu zeamă de la Măcinicii fierţi.  

                                                                                                                                       Ciocian Flavia 
                                                                                                                           Clasa a X-a B  

 



 
Elevii din cadrul Grupului Şcolar Tehnic au 

participat în cadrul proiectul “Sărbătorile 
primăverii prin fapte” la o expoziţie tematică  cu 
obiecte specifice pascale, care au fost expuse la 
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”.  

Acest proiect are ca obiective generale 
valorificarea experienţei vocaţionale la nivel 
individual, precum şi identificarea imaginii la 
nivelul grupului de elevi asupra Sărbătorilor 
Pascale, atât din spaţiul autohton cât şi de pe 
mapamond. 

 
 

     
Profesori Coordonatori: 
- Bucşa Zoiţa, 
- Dumitraşcu Doina, 
- Matei Florina, 
- Marian Claudia, 
- Mărieş Adora. 
 
Elevii participanţi: 

- Tulici Alexandru  - cls. aIX-a D 
- Ionuţaş Mădălina şi Rezmiveş Ionuţ - cls. a10-a A 
- Ardelean Alexandru, Costin Alexandra, Iuga 
Maria,   
  Mureşan Sorin  şi  Varga Vlad - cls. a XI-a A 
- Abrudan Bianca şi Vanciu Alexandra - cls.a11-a F 
- Buciuman Alexandru - cls. a 13-a E 
- Borla Măricuţa şi Cordea Larisa - cls. a 13-a G 
- Moisa Luminiţa, Niţaş Adriana şi Perşe Ramona –   
  cls. a 13-a F 
 
 

 

 

 

          

 

 

 



 

 

 

Primăvara s-a lăsat prea mult aşteptată ca să mai ţinem cont de  capriciile ei. 
Începutul primăverii înseamnă renaştere, bucurie şi speranţă. 

Soarele ne îmbie la plimbări, florile la un gest frumos. 
Acest anotimp minunat aduce o serie  sărbători prin care cinstim femeia, 

mama - fiinţa care ne-a dat viaţă,  
dar şi Învierea Mântuitorului nostru Isus Hristos. 

 
 

Primăvară, primăvară, 
E în suflet şi afară 
Verde-i tot ce ne-nconjoară 
Primăvară, primăvară, 
Tu aduci natura la viaţă 
Flori frumoase 
Cu miresme variate 
Primăvară, primăvară. 
  

 Ianko Ana Maria 
 Clasa a XII-a A 
 

 

 

Renaşterea Gândului 

 
Iarna trece, se pierde în ceaţă, 
Primăvara se aşterne, simţi fiori de viaţă 
Cu sevă violetă în asfinţit, 
Răzbate-n mine un suflet infinit. 
 
Din inima pădurii spre cer m-am înălţat, 
Cântecul tăcerii să-l ascult am învăţat 
Natura m-a salvat, luându-mi povara grea, 
Sufletul meu va renaşte odată cu ea. 
 
Ce anotimp, câte tristeţi nedefinite... 
Din pustiu se aude glasul destinelor nefericite, 
Un timp de amintiri nepotrivite 
Ce trupul spre visare mi-l trimite. 

 

                     Cosmin Lupu 
                     Clasa a XII-a A 



 

 

Paştele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creştine, care comemorează evenimentul fundamental al creştinismului, învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu în religiile creştine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare.  Data de început a Paştelui marchează începutul anului ecleziastic creştin. Există unele culte creştine care nu sărbătoresc Paştele. Modul de calcul pentru Sfintele Paşte Data celebrării Paştelui are la bază două fenomene astronomice: echinocţiul de primăvară şi mişcarea de rotaţie a Lunii în jurul Pământului.  Astfel, Paştele se serbează în duminica imediat următoare primei luni pline după echinocţiul de primăvară. Paştele creştin are o durată de 40 de zile, cuprinse între sărbătoarea Învierii Domnului (prima duminică de Paşti) şi sărbătoarea înălţării Domnului, care se celebrează la 40 de zile de la înviere, într-o zi de joi. Primele 3 din cele 40 de zile pascale sunt zile de mare sărbătoare.   Cuvântul Paşti (acceptat şi ca Paşte) provine în limba română din forma bizantino-latină Pastihae a cuvântul de origine evreiască Pesah (trecere), moştenit de evrei de la egipteni. Evreii numeau Paseha (Paşti) — sau sărbătoarea azimilor — sărbătoarea lor anuală în amintirea trecerii prin Marea Roşie şi a eliberării lor din robia Egiptului (Ieşire XII, 27), care se prăznuia la 14 Nisan şi coincidea cu prima lună plină de după echinocţiul de primăvară.    Termenul ebraic de Paşti a trecut deci în vocabularul creştin pentru că evenimentele istorice care sunt comemorate în sărbătoarea creştină, adică patimile, moartea şi Învierea Domnului au coincis cu Paştile evreilor din anul 33. Însă este de la sine înţeles că obiectul sau motivul Paştilor creştine este cu totul altul decât al Paştilor evreilor, între vechea sărbătoare iudaică şi cea creştină nefiind altă legătură decât una de nume şi de coincidenţa cronologică. 
       

 

 

 



 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                  Şerban  Ramona  clasa a X-a B  

 DE  PAŞTI 
       George Topârceanu 
 Astăzi în sufragerie                                                                                         
Dormitau pe-o farfurie 
Necăjite şi mânjite                                                                          
Zece ouă înroşite. 
Un ou alb abia ouat                                        
Cu mirare le-a-ntrebat 
"- Ce vă este frăţioare                                                                        
Ce vă doare?                                                                            
Nu vă ninge                                                                         
Nu vă plouă                                                                    
Staţi gătite-n haină nouă                                                                        
Parcă, Dumnezeu mă ierte                                                                         
N-aţi fi ouă..." 

 
 "- Suntem fierte!" 
Zise-un ou rotund şi frez 
Lângă pasca cu orez.                                                
Şi schimbându-şi brusc alura, 
Toate-au început cu gura:  
"- Ne găteşte de paradă"                                                              
"- Pân' la urmă tot nu scap" 
"- Ne ciocneşte cap in cap 
Si ne zvârle coaja-n stradă" 
"- Ce ruşine! Ce dezastru! 
Preferam să fiu omletă" 
"- Eu, de m-ar fi dat la cloşcă, 
As fi scos un pui albastru" 
"- Şi eu unul violet 
"- Eu mai bine-ar fi să tac 
Aşa galben sunt, că-mi vine, 
Să-mi închipui că pe mine 
M-a ouat un cozonac ! 
 

Ouăle roşii 
 

 
 
 simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care  

s-a deschis la Învierea Sa din morţi.  
Oul, el însuşi purtător de viaţă, este simbolul 

regenerării, al purificării şi al veşniciei.  
De aceea, când se sparg ouăle prin ciocnire, se 
spune: ”Hristos a Inviat!”, ”Adevarat a Inviat!”, 
iar în perioada Paştelui, creştinii folosesc aceste 
cuvinte, drept salut.  

Culoarea roşie a ouălor simbolizează sângele 
lui Iisus. În tradiţiile populare, există o mulţime 
de legende despre ouăle roşii.  

Se spune că la răstignirea lui Hristos, Sfânta 
Maria a pus un coş de ouă sub cruce, ca să-i 
îmbuneze pe soldaţi.  

Stând la picioarele Domnului, acestea au fost 
ccaînroşite de sângele Lui. O altă legendă 
povesteşte că o precupeaţă care vindea ouă în 
piaţă, la aflarea vestii Învierii lui Iisus a zis: 

”Când ouăle astea se vor înroşi, 
atunci voi crede!”. 

Şi ouăle s-au înroşit! Există credinţa că cei care 
ciocnesc ouă se vor întâlni pe lumea cealaltă. 
 
 



 

 

 

                                         

 

  Biro  Bianca – clasa a X-a B 
  Tămaş Teodora – clasa a IX –a C 
 

 
Mielul  

 

                  
 
 

era sacrificat de către evrei în Templul din 
Ierusalim pentru iertarea păcatelor.  
     Iisus este numit Iisus, mielul lui Dumnezeu 
pentru că El S-a sacrificat pentru mântuirea lumii, 
fiind sacrificiul final şi perfect. 
       Îl simbolizează chiar pe Iisus Hristos, 
Mântuitorul nostru, care S-a jertfit pentru păcatele 
lumii şi a murit pe cruce ca un miel nevinovat.  
Rugăciunile pentru binecuvântarea mieilor datează 
din secolul 17.  
     Ulterior, mielul fript a devenit felul principal al 
mesei de Paşte. 
 
 

                
 
 

 

De-abia zbiară: me-me-me 

Habar n-are pentru ce                                               

Şi-i aşa de mititel... 

Nici nu ştie că e miel. 

Are ochi de acadea 

Şi botul de catifea, 

Are blana ca o spumă 

Şi degete ca de gumă. 

Peste-o lună-două, trei 

Se face mai rotofei, 

Pe capul ca o gutuie 

Îi răsar două cucuie.                          

 Şi nu ştie cum să facă    

Să fie primit la joacă 

De copiii care-aleargă. 

Pân´la urmă se ajung 

Se hârjonesc, se împung, 

Şi cu toate că e miel 

Cel dovedit e tot el. 

- Am pierdut eu azi la joc 

Dar nu-s supărat deloc,  

Aşteptaţi voi să mă-ntrec 

Când voi deveni berbec.   

         

 



 
Lungi urechi, codiţă mică, 
Un năsuc, botic, mustăţi, 
Ţopăie ziua întreagă 
Şi e tare şugubăţ. 
 

Are o blăniţă moale, 
Şi e tare frumuşel. 
O dată pe an el vine 
Cu desaga după el. 
 
Şi aduce-n tolba sa, 

                                         La copiii cuminţei, 
                                         Dulciuri multe, fructe, jocuri 
                                         Şi tot ce îşi doresc ei. 
 
Nici de ouă el nu uită 
Şi, de cum soseşte-n tindă, 
Lasă câte-un ouşor, 
Să ciocnească toţi de zor. 
 

Aţi ghicit cine o fi ? 
Iată, de nu veţi ghici, 
Răspunsul vi-l dau pe loc: 
Este iepuraşul ŢOP ! 
 

                   Iepuraşul de Paşti 
 
 
 

Îşi are originea în antichitate, este unul dintre cele mai vechi simboluri ale 

primăverii. În mitologia indo-europeană iepurele de câmp este considerat sacru. Iepurele, 

cel mai fertil animal, era văzut ca un simbol al renaşterii întregii naturi în această 

perioadă a primăverii.    

Prima apariţie a iepuraşului, ca simbol al Paştelui, a avut loc în Germania, fiind 

menţionat în scrieri în jurul anului 1500. Şi tot în Germania, la începutul secolului 17, au 

apărut primii iepuraşi comestibili, făcuţi din aluat şi zahăr. Emigranţii germani au dus şi în 

America tradiţia iepuraşului de Paşte care oferă ouă vopsite copiilor cuminţi. 
                                                                                             Budea Ramona clasa a XII-a A 



 

            
 
 
 A fost odată o familie de iepuraşi : mama, tata şi cei şapte copii ai lor. Părinţii nu 
ştiau care din cei şapte copii ai lor va fi adevăratul iepuraş de Paşti. Mama a luat atunci 
un coş cu ouă, diferit colorate, şi-a chemat copilaşii în jurul ei şi a început să-i spună celui 
mai mare : 

  
           - Te rog, ia un ou din coşul acesta şi du-l în grădină, acolo unde copiii au pregătit 
cuiburile. 

 Primul iepuraş  a luat oul de aur şi a fugit cu el în pădure, peste râu, 
peste poiana, peste câmpie, până a ajuns la grădină. Când să sară gardul, iepuraşul a 
făcut un salt prea mare, oul i-a scăpat şi s-a spart. S-a intors acasă supărat, iar mama lui 
i-a spus : 
           - Iepuraş, iepuraş, în grădina n-ai intrat, 
 Nu eşti tu cel aşteptat !  
 Al doilea iepuraş a luat oul de argint, a fugit cu el în pădure, a trecut peste râu, 
prin poiană şi când a ajuns în câmpie s-a întâlnit cu o coţofană, aceasta i-a spus :  
 

  
           - Dă-mi te rog oul să-l privesc mai bine, n-am văzut niciodată un ou atât de 
frumos ! 
           Dar până când el să se gândească dacă să-l dea sau nu, coţofana a luat oul şi a 
zburat cu el  în cuib.             



Cel de-al treilea iepuraş a luat oul de ciocolată, a fugit cu el în pădure şi deodată 
s-a întâlnit cu o veveriţă care zburda voioasă prin crengile unui copac.Veveriţa l-a 
întrebat :   
 

  
   -  E bun oul ? 
   -  Nu ştiu, eu îl duc copiilor ! 
   - Lasă-mă să-l privesc şi să gust puţin din el ; Dar pentru că oul a fost   

bun veveriţa l-a mâncat pe tot. 

        Al patrulea iepuraş a luat oul pestrit,   pictat cu picăţele şi a fugit cu el prin 
pădure, dar când a ajuns la râu, vrând să-l treacă peste un trunchi de copac, începu să 
se oglindească în apă, ca într-o oglindă şi uitând de ou îl scăpă în apă. Când se întoarse 
acasă mama lui îi spuse ca şi celorlalţi fraţi : 
           -  Iepuraş, iepuraş, în grădină n-ai intrat, 

   Nu eşti tu cel aşteptat ! 

          Al cincilea iepuraş lua oul galben,  fugi prin pădure dar acolo se întâlni 
cu vulpea care îi spuse : 
          -  Vino până la vizuina mea să le araţi şi puilor mei minunăţia asta de ou.   
                                                                                  

 
            Puii de vulpe cum au văzut oul, au început să se joace cu el, până când oul s-a 

spart. 
 Al şaselea iepuraş luă oul albastru şi fugi cu el până când se întâlni cu alt iepuraş. 
De bucurie lăsă oul jos şi începură să se joace împreună, şi cum se jucau ei voioşi din 
neatenţie au spart oul.  

 



           Ajuns acasă mama lui i-a spus : 
          -  Iepuraş, iepuraş, în grădină n-ai intrat, 
             Nu eşti tu cel aşteptat ! 
           Toata familia iepuraşilor era supărată, până acum nici un iepuraş  nu a reuşit să 
ducă oul copiilor în cuibul pregătit de aceştia ... Cel mai mic dintre iepuraşi trebuie să-şi 
încerce norocul. E rândul lui să pornească pe drumul care duce spre cuibul din iarba 
pregătit de copii. 

                                         

Al şaptelea iepuraş, cel mai mic copil al familiei a luat oul roşu,   a alergat 
cu el  

prin pădure, s-a întâlnit şi el cu un iepuraş dar nu s-a oprit la joacă. Apoi s-a întâlnit cu 
vulpea, pe care a ocolit-o, a trecut cu grija peste râu. Când a ajuns în câmpie s-a 
întâlnit cu coţofana, care zbura o vreme după el, dar iepuraşul îi spuse că e grăbit şi 
coţofana îl lăsă să meargă mai departe. Aşa a ajuns el cu bine în grădina casei şi cu 
mare atenţie a pus oul în cuibuşorul pregătit de copii în iarbă 

                                                                          
           Când s-a intors acasă mămica lui fericită i-a spus: 

  -  Iepuraş, iepuraş, 
     În grădină ai intrat, 
     Tu erai cel aşteptat! 

           Şi uite că aşa, părinţii au aflat care din cei şapte copii ai lor merită să fie 
adevăratul   
 Iepuraş de Paşti . 
           Totul s-a întâmplat demult, dar Iepuraşul de Paşti  mai trăieşte  şi aduce în fiecare 
an de Paşti ouă tuturor copiilor cuminţi şi le urează Paşte fericit ! 
 

 
 

 
                                       Rus Claudia şi Tira Hermina 
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LEGENDA OUĂLOR ROŞII 

 

  
      “Dragi copii, se spune că în vremea când Iisus era răstignit pe cruce, 
şi suferea pentru păcatele noastre, în Cetatea Ierusalim a venit o femeie 
care a adus cuiva un coş plin cu ouă. Trecând ea prin acel oraş a auzit că 
Domnul nostru Iisus Hristos a fost pedepsit la moarte şi a fost dus să fie 
răstignit pe dealul Golgota. Când femeia a auzit vestea aceea 
cutremurătoare, inima ei a fost cuprinsă de o mare durere. Ea era cu atât 
mai supărată pentru că Iisus l-a vindecat odată pe fiul ei care era bolnav 
de moarte. 
       Aşa cum era, cu coşul plin de ouă, a fugit repede la dealul Golgota 
unde Iisus era bătut în cuie pe cruce şi nişte soldaţi îl păzeau. Din mâinile 
şi picioarele Lui sfinte curgeau stropi mari de sânge. 
       Femeia şi-a aşezat coşul ei cu ouă acolo jos, lângă crucea Domnului 
şînceput să se roage plângând de durere. 
 

 
 

          Ea a spus:  
      - Doamne Sfinte, Tu care ai făcut numai bine, ai salvat oameni de la 
moarte, ai înviat morţii şi ne-ai învăţat să credem în Dumnezeu, acum eşti 
răstignit pe cruce ca cel mai mare duşman.    



 
         
        Te rugăm iartă-ne pe noi păcătoşii şi lasă-ne un semn să ne aducem 
aminte de suferinţa pe care ai îndurat-o pentru noi. 
        Când s-a ridicat femeia de jos, ouăle din coşul ei erau toate roşii 
de la sângele care picurase pe ele din rănile Lui Iisus. 
        Femeia n-a mai mers acasă ci a rămas în oraşul Ierusalim. După 
trei zile de la răstignire acea femeie împreună cu alte femei au mers la 
mormântul Domnului, dar acesta era gol şi atunci s-au bucurat mult 
spunând: Hristos a înviat! 
        Plină de bucurie, femeia spunea tuturor despre ouăle roşii din coşul 
ei, care erau semnul suferinţelor Lui Iisus pe cruce. Cu ochii strălucind de 
bucurie împărţea tuturor câte un ou roşu, spunându-le: Hristos a înviat! 
        De atunci în fiecare an, în Vinerea Mare, femeia aceea 
credincioasă îşi pregătea câte un coş cu ouă roşii În amintirea Răstignirii şi 
Învierii Domnului. Apoi le împărţea copiilor şi săracilor povestindu-le 
despre suferinţele Lui Iisus pentru mântuirea noastră, a oamenilor. Apoi îi 
punea să ciocnească în amintirea învierii Domnului, acestea spunându-şi: 
Hristos a înviat!- Adevărat a înviat! 
             De la femeia aceea a rămas obiceiul să fie vopsite ouă roşii de 
Paşte şi să fie dăruite în amintirea Patimilor şi Învierii Domnului. 
                                                                                                                                         

    
 

                                                                          Nicoară Denisa clasa a XII-a A 
                                                                     Iluţ Niculina clasa a X-a B 



 
 
 

              Cu 2000 ani înainte de Cristos chinezii foloseau ouă colorate. Cercetări 
etnografice descriu obiceiuri ale ouălelor colorate în Ucraina Bulgaria, Ungaria, 
Cehoslovacia, Polonia, Rusia, Grecia, Italia, Franţa, Spania, Austria, Germania, Elveţia, 
Belgia, Olanda, Lituania, Finlanda, Estonia, Suedia, Armenia, Egipt. În Anglia ouăle 
colorate au fost înlocuite cu ouă de ciocolată).  
 
                                   
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
                 Dar de ce ouă roşii de Paşti ? Legendele creştine leagă simbolul ouălelor roşii 
de patimile lui Isus. Răstignirea şi învierea reprezintă reînvierea naturii primăvara şi cu 
reluarea ciclurilor vieţii. Oul, el însuşi purtător de viaţă, devine un simbol al regenerării, al 
purificării şi al veşniciei. Legenda spune că atunci când Isus a fost bătut cu pietre, 
acestea atingându-l s-au transformat în ouă roşii.  
                 O altă tradiţie afirmă că Sf. Maria, venind să-şi vadă Fiul răstignit, i-a adus ouă, 
care s-au însângerat sub cruce.  
                 Altă legendă afirmă că după ce Isus a fost răstignit, cărturarii saducei şi rabinii 
farisei au făcut un ospăţ de bucurie. Unul dintre  ei a spus: "Când  va învia cocoşul  pe 
care-l  mâncăm şi ouăle fierte vor deveni roşii, atunci va învia şi Isus". Nici nu şi-a terminat 
acela spusele şi ouale s-au şi făcut roşii, iar  cocoşul  a început  să bată din aripi. În  
tradiţia  populară  românească ouăle de  Paşti  sunt   purtătoare de puteri miraculoase: 
vindecă  boli,  protejează animalele din gospodărie, sunt benefice în felurite situaţii.  
             Culoarea roşie este simbol al focului purificator. O credinţă din Bucovina afirmă 
că oul roşu este apărător de diavol. Acesta se interesează dacă oamenii fac ouă roşii şi 
umblă cu colinda, căci doar atunci când aceste obiceiuri vor înceta, el va ieşi în lume.  
               Altă poveste a ouălelor roşii: "Şase surori măritate au vrut să ucidă pe a şaptea 
sora a lor, care făcea ochi dulci celor şase cumnaţi ai săi. Pietrele însă cu care au 
căutat să arunce într-însa s-au colorat în diferite chipuri. Sora aceasta a rămas neucisă, 
dar în aceasta amintire poporul a început să coloreze ouăle în duminica Paştilor, când s-
a întâmplat aceasta".  
 



 
               Una dintre cele mai vechi mărturii privind ouăle colorate de la români este a 
secretarului florentin al lui Constantin Brâncoveanu, Antonio Maria del Chiaro, care pe la 
1700, se minuna de culoarea aurie a ouălelor vopsite de la Curtea domnitorului 
muntean.  
               Culorile folosite corespund unei anumite simbolistici:  
Roşu = simbol al sângelui, soarelui, focului, dragostei şi bucuriei de viaţa. 
Negru = absolutism, statornicie, eternitate.  
Galben = lumină, tinereţe, fericire, recoltă, ospitalitate.  
Verde = reînnoirea naturii, prospeţime, rodnicie, speranţă.  
Albastru = cer, sănătate, vitalitate.  
Violet = stăpânire de sine, rabdare, încrederea în dreptate. 

 
              Mai demult, ouăle erau vopsite în culori vegetale, astăzi se folosesc mai mult 
cele sintetice, chimice. Culorile vegetale erau preparate după reţete străvechi, 
transmise din generaţie în generaţie, cu o mare varietate de procedee şi tehnici. 
Plantele, în funcţie de momentul când erau recoltate, de timpul de uscare sau de 
modul în care erau combinate, ofereau o gamă extrem de variată de nuanţe. Extrem 
de diversificate şi ingenioase sunt materialele şi instrumentele folosite la decorarea 
ouălelor. În funcţie de regiunile ţării, există procedee specifice pentru realizarea ouălelor 
decorative. În unele părţi sunt folosite ouă fierte, în alte zone cele golite de conţinut.  

Ouă decorative se mai fac cu vopselele în relief - Vrancea, Putna Suceava, 
împodobite cu mărgele -Bucovina, din lemn - zona Neamţ, din lut - Corund-Harghita sau 
chiar din material plastic – Bucovina.  

Ornamentica ouălelor decorative este extrem de variată, ea cuprinzând simboluri 
geometrice, vegetale, animale, antropomorfe, skeomorfe (unelte de munca) şi 
religioase. Astfel, numai în ornamentarea geometrică deosebim simboluri şi semnificaţii 
precum: 
           linia dreaptă verticală = viaţa  
           linia dreaptă orizontală = moartea  
           linia dublă dreaptă = eternitatea  
           linia cu dreptunghiuri = gândirea şi cunoaşterea  
           linia uşor ondulată = apa, purificarea  
           spirala = timpul, eternitatea  
           dubla spirală = legatura dintre viaţa şi moarte. 
                                                                                                         Ianko Ana- Maria 
                                                                                                   Clasa a XII-a A 



       
 
  Săptămâna ce precede Sfintele Paşti se numeşte săptămâna patimilor sau săptămâna mare. Aceste şapte zile sunt menite să pregătească bine credincioşii pentru Înviere şi sunt rememorate suferinţele lui Iisus Hristos din ultima perioadă a vieţii Sale pământeşti. Ce se întâmplă însă în fiecare zi din Săptămâna Patimilor?   

                                      Luni şi marţi    Sunt zile pregătitoare a tuturor credincioşilor pentru înţelegerea sensului venirii lui Hristos în lume, a patimilor şi a morţii Sale. La Denii, în aceste două zile se citesc psalmi şi pilde.  
 Miercuri    Este ziua în care, pentru 30 de bani de argint, Iuda l-a vândut pe Iisus fariseilor.  
 Joi   În această zi sunt prăznuite: spălarea picioarelor apostolilor de către Iisus, Cina cea de Taină la care Hristos a prefigurat jertfa Sa prin frângerea pâinii şi prin oferirea vinului (Eucharistia, Taina Împărtăşaniei), rugăciunea din gradina Ghetsimani şi prinderea Domnului de către soldaţi. În aceasta seara are loc în fiecare biserică, Denia celor 12 Evanghelii, când sunt citite patimile lui Iisus.  
 Vineri    Iisus a fost biciuit, batjocorit de soldaţii romani şi hulit de oameni, fiind obligat să-şi poarte crucea pe drumul spre Golgota. Este ziua în care a fost răstignit pe cruce, între doi tâlhari şi a murit. În vinerea mare se slujeşte doar Prohodul, nu se mai slujeşte Sfânta Liturghie. La sfârşitul acestei slujbe biserica se înconjoară cu Sfântul Aer, pe sub 



care trec apoi toţi credincioşii. Numit şi Epitaf, Sfântul Aer este o pânză de in sau de mătase pe care se afla imprimata icoana înmormântării Domnului. Epitaful simbolizează trupul mort a lui Hristos.  
 Sâmbată spre duminică   La miezul nopţii, începe slujba Învierii Domnului. Preotul dă credincioşilor vestea Învierii lui Hristos, aprinzând în mod simbolic lumânările lor de la lumânarea cu care iese din altar.  

                                        Săptămâna Mare este precum o scară cu şase trepte, pe care urcăm spre Înviere. Se înăspreşte postul, pe cât este în putinţa fiecăruia, pregătind trupul şi sufletul.  Pentru cei care nu au putut din diverse motive să ţină tot postul, o pot face măcar acum, în aceste ultime, dar cele mai importante zile.  Pentru că, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ”bucuria lui Dumnezeu se revarsă şi peste cel care a venit abia în ceasul al unsprezecelea, ca şi peste cel care a venit din ceasul întâi la Hristos”. 

 

 
 
 
                                                        Petrovan Gabriel     
                                                                         Clasa a XII-a A 
 



 

 
 

       
        
            Oul a fost dintotdeauna, chiar dinainte de a avea şi caracteristici religioase, un simbol al creaţiei, al noii vieţi, inspirând din cele mai vechi timpuri 
numeroase legende şi poveşti, chiar o întreagă literatură.            Din cultura românească, este suficient să amintim creaţiile a doi reprezentanţi de seamă: sculptorul Constantin Brâncuşi şi poetul Ion Barbu, opera lor culminând în jurul acestui subiect. Oul, este  considerat o formă 
geometrică ideală, o culme a perfecţiunii.  
 

DE CÂND SE COLOREAZĂ OUĂLE?  
 
         Începuturile colorării ouălor se pierd în îndepărtata epocă precreştina (înainte de Hristos), pe vremea când Anul Nou se sărbătorea la echinocţiul de primăvară, când ziua creşte şi devine egală cu noaptea. În acele vremuri, ouăle 
colorate erau oferite ca un dar ce simboliză echilibrul, creaţia şi fecunditatea. Chiar şi mai târziu, la romani, ouăle colorate chiar în roşu se numărau printre darurile oferite la diferite jocuri şi ceremonii religioase. Acest obicei al 
colorării ouălor s-a transmis creştinilor şi este încă practicat mai ales de popoarele europene şi asiatice. Spre deosebire de majoritatea ţărilor Europei, în care acest obicei s-a restrâns zonal sau chiar a dispărut, în România s-a dezvoltat continuu, atingând adevarate culmi artistice cu fiecare an care a 
trecut: s-a perfecţionat tehnica, s-au diversificat materialele şi a sporit simbolistica motivelor.            



 Astfel, ouăle “încondeiate”, numite şi “împistrite” sau “muncite”, au rămas, 
la noi, o dovada permanentă a păstrării unor datini, credinţe şi obiceiuri de Paşti transmise din generaţie în generaţie, ca o particularitate etnică românească.  
CUM SE REALIZEAZĂ UN                             
                                   
                                                                                    
                            ÎNCONDEIAT?  
            La încondeiere, se folosesc ouă de găină, care se vopsesc cu culori vegetale, acoperindu-se iniţial cu ceară de albine.            Pentru pictarea acestora, este nevoie de o pană de gâscă, un pămătuf şi 
o chişita.  

 

            Chişita este o unealtă specială, făcută dintr-o ţeavă subţire de metal, 
cu un diametru atât de mic încât la interior să se poată fixa un fir de păr de porc - pentru “scrierea” motivului.             Foarte interesantă şi surprinzătoare s-a dovedit a fi inspiraţia artiştilor populari de a descoperi acele plante din care se pot obţine culori 
stabile şi deosebite.             Astfel, pentru roşu se folosesc coaja de măr dulce, coajă frunze şi  flori de măr dulce.  
       Galbenul este dat de coji de ceapă, coajă de mălin şi coajă de măr pădureţ.            Colorarea cu albastru se face prin fierberea florilor de viorele, iar verdele se obţine din frunze de nuc, coajă de arin şi muguri de măr pădureţ.  



 Dacă este nevoie, se poate face şi un colorant negru, din coaja nucilor 
verzi sau coaja lemnului câinesc.   

                                         Ca tehnică, sunt două variante de pregătire a ouălor pentru încondeiere:  
 fie se fierb înainte de vopsire,  
 fie se golesc de conţinut prin scoaterea albuşului şi gălbenuşului cu un  dispozitiv asemănător cu seringa.          Pentru ornamentare se foloseşte ceara caldă, cu care se schiţează 

desenul pe oul “alb”, după care se scufundă în culoarea de fond pregătită dinainte. Dacă modelul are mai multe culori, se scufundă oul pe rând, în culori din ce în ce mai închise, după ce se “scriu” motivele tot succesiv. Pentru a 
îndepărta ceara, se pune - la final - oul aproape de o sursă de căldură şi se şterge cu o pânză. Apoi, se unge cu ulei sau cu grăsime - pentru a-i da strălucire.  
 

 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ardelean Alexandru 
              Iuga Maria 
              Clasa a XI-a A  
 



 

 

 
 
 

� Se spune că aduce noroc să porţi haine noi de Paşti? 
� Austriecii împodobesc cu frunze şi flori ouăle pe care le introduc 
apoi, legate într-un ciorap, în vopsea, modelul păstrându-se alb? 
Românii folosesc şi ei frunze de pătrunjel sau leuştean pentru decorarea 
ouălor? 
� Bulgarii ciocnesc în noaptea de Înviere un ou de zidul bisericii? 
� Germanii strâng la un loc toţi pomii de Crăciun, care ard apoi în 
“Focul de Paşti”, simbol al trecerii iernii şi venirii primăverii? 
� Sătenii din Rusia aruncă pe apă cojile de la ouăle de Paşti, deoarece 
există credinţa că acestea le ajută pe raţe şi gâşte să ouă mai des? 
� A doua zi de Paşti, în Statele Unite, copiii se întrec la rostogolit ouă 
pe iarba din faţa Casei Albe? 
�  Micuţii belgieni împletesc cuiburi din fân pe care le ascund în iarbă, 
pentru ca iepuraşul de Paşti să le umple cu dulciuri şi cadouri? 
� În Joia dinaintea Paştelui, copiii din Suedia se costumează în 
vrăjitoare şi colindă toate casele, primind în dar dulciuri.  

 

 
 
 



 

1 Aprilie - Ziua Păcălelilor 
 

 
 
 

Supranumită şi Ziua Păcălelilor, 1 aprilie este alături de 1 iunie una dintre zilele 
preferate ale copiilor, care încearcă în fiecare an să îşi păcălească părinţii şi profesorii. 
Pentru cei cu simtul umorului dezvoltat şi cu un gust deosebit pentru farse, ziua de 1 
aprilie este un prilej foarte bun de distracţie. 

  Pentru cei cu mulţi "duşmani" sau prieteni glumeţi, s-ar putea să fie mai degrabă 
o zi în care să nu îşi dorească să iasă din casă.  

După cum spunea Mark Twain, "ziua de 1 aprilie  
este ziua în care ne amintim ce suntem în celelalte  
364 de zile ale anului". 

Tradiţia spune că păcălelile trebuie făcute până  
la ora prânzului. Păcălelile făcute după ora prânzului,  
deci după ora 12, se spune că aduc ghinion celui  
care păcăleşte. De asemenea, căsătoria nu este  
recomandată de 1 aprilie: se spune că bărbatul care 
 se însoară de 1 aprilie va fi sub papuc toată viaţa. 

 
  

 
1 aprilie – Păcăleală internaţională 

 
  Ziua de 1 aprilie este recunoscută ca fiind Ziua Păcălelilor în Statele Unite ale 
Americii, Marea Britanie, Spania, Italia, Portugalia, Suedia, Norvegia, Germania şi Franţa. 

Se pare ca Ziua Păcălelilor este sărbătorită chiar şi în unele ţări din America Latină, 
cum ar fi Peru şi Columbia. Diferenta este că în aceste ţări sărbătoarea are loc pe data 
de 28 Decembrie şi se numeşte ziua celor naivi. Chiar dacă numele şi data diferă, farsele 
care se fac sunt aceleaşi. 
                                                                              Pop Andrei clasa a XII-a A 

  



 

CURIOZITĂŢI  PE  GLOB 
 

     Sesiune de referate şi 
comunic ări 

 
MARI DESCOPERIRI ŞI INVENŢII 

CLĂDIRI UNICE ÎN LUME 

ARBORI DEOSEBIŢI 

PODURI CELEBRE 
 

Arborii  reprezintă ,,plămânul verde",  
care prin procesul de fotosinteză, absorb din 
aer bioxidul de carbon şi degajă oxigenul 
necesar vieţii.  
Aceste curiozităţi ale naturii sunt de fapt 
adaptări ale funcţiei şi structurii plantelor sub 
acţiunea factorilor de mediu. 
 

       
 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podurile reprezintă împliniri elegante ale 
dorinţei ancestrale de a lega ceea ce natura a 
separat prin fluvii, mări şi prăpăstii. Datorită 
noilor cunoştinţe dobândite în domeniile staticii 
şi ale tehnicii construcţiilor, podurile realizate 
de ingineri acoperă distanţe tot mai mari. 
 

Podul TOWER BRIDGE un pod mobil cu două 
turnuri impresionante, care a devenit o 
adevărată emblemă a Londrei.  
 

 
 

Podul VASCO DA GAMA  este cel mai lung din 
Europa  
 

            
 

Podul RION-ANTIRION este podul cu cea mai 
lungă punte (2252m) suspendată din lume. 

 

Podul TSING MA, HONG KONG, China  
ca mărime, este al şaselea pod suspendat din 
lume, dar ca trafic feroviar este primul. 

 

 
 
 
 
 



 

 Clădirile  reprezintă Proiecte ambiţioase, în 
care tehnologia se întâlneşte cu spiritul artistic 
şi cu grija faţă de mediul înconjurător, iar 
cimentul cu oţelul şi cu sticla. Creativitatea 
arhitecţilor pare a nu cunoşte margini.  

 

 
Prisma p ătrat ă World 
Financial Center din 
Shangai  , nu este doar cel 
mai înalt  zgârie-nori din 
lume, ci şi cel mai grozav. 
 

 

Reichstagul din Berlin  
este în clipa de faţă un 
exemplu de arhitectură 
ecologică. Cupola de 
cristal, de exemplu, a fost 
concepută sub forma unei 
lanterne, care captează 
lumina din exterior şi o  

reutilizează. 
 
Astronava din vie,  Hotel Marqués de Riscal 
din Elciego este realizat din sticlă şi titaniu 
astfel încât forma acoperişului să amintească 
de valurile ameninţătoare ale mării pe timp de 
furtună. 
 

    
 

Turnul-antena  poate fi 
o antenă o capodoperă? Este 
vorba de fapt despre Torre de 
Collserola , un turn pentru 
telecomunicaţii situat pe colina 
Tibidabo, în apropiere de 
Barcelona. 
 

 
 
Rus Claudia şi Toth Cristian clasa a XII-a A 
Biro Bianca şi Ilu ţ Niculina clasa a X-a B 

 

 
MOTTO: 
“ Ştiinţa nu este asemenea unei colecţii de legi,       
un   catalog de fapte disperate. Ştiin ţa este o creaţie a minţii omeneşti ” 
                                                 Albert Einstein 
 
 
Hârtia, asemănătoare 
cu cea de azi, a fost 
făcută pentru prima data 
în anul 105 D.C. de un 
eunuc de la curtea 
împăratului Ho Ti în 

China.  
 
 Bicicleta- prima denumire 
- a fost Laufmaschine 
(maşina de alergat, 1690), 
era pur şi simplu acţionată 
de picioarele celui care se 

afla pe ea.  
 

Telescopul  este cel mai 
important obiect de studiere a 
astronomiei. Funcţionarea lui 
se bazează pe colectarea 
luminii radiate de obiecte. 
 

Primul  bec  a fost inventat în 
1800 de Humphry Davy, un om de 
ştiinţă englez. 

 
 

       Telefonul mobil  este un tip de 
comunicaţie prin radar. Conceptul de 
baza al telefoanelor celulare a 
aparut in 1947. 

 
 
 

      Televiziunea  -  Boris Rosing, om de ştiinţă rus, 
a fost primul care a transmis 
în direct o imagine, în anul 
1907. După 1920, Baird, a 
făcut prima înregistrare 
video, prima trans-misie 
color şi prima transmisie 
trans-atlantică de televiziune.  
 
 

 



 

 
 
 

 Există 20.000 de specii de albine în lume. 
Albina este cea mai importantă insectă pentru că 
ajută la înmulţirea florilor. În 5 minute, o întreagă 
colonie de albine poate omori o vaca prin 
înţepături. După ce albina îşi pierde acul, ea 
moare.  

 Cel mai mare rechin este rechinul balena 
care poate ajunge la 21,3 m lungime. El înoată la 
suprafaţa apei. 

 Există peste 300 de specii de peşti care au 
nume ciudate la fel ca “peştele leu” - peştele 
piatră, peştele scorpion etc. Peştele leu are gura 
suficient de mare ca să înghită peşti mai mari 
decât corpul lui. Dacă un peşte leu înţeapă o 
persoană, durerea se simte imediat, îi amorţesc 
membrele, apar probleme cu respiraţia şi chiar se 
poate să-i trebuiască luni de zile până se 
recuperează. 

 Pentru a se apăra, caracatiţa poate secreta 
o substanţă neagră care colorează apa sau îşi poate 
schimba rapid textura pielii. Caracatiţa testează cu 
ventuzele dacă ceva este amar, dulce sau acru şi 
tot prin ele ştie dacă ceva este rotund sau colţos. 
Caracatiţa nu aude, este complet surdă. 

 Limba balenei albastre este de mărimea 
unui elefant. Te vei întreba, fireşte, atunci, cât 
cântăreşte o balena albastră? Cât 30 de elefanţi? 
răspunsul este: Ei, bine, da, cât 30 de elefanţi!.  

 Peştii au simţul gustului foarte dezvoltat. 
Unele specii nu au papile gustative  
numai în gură, ci şi în piele sau uneori în 
înotătoare. 
 

 
 
 
 
 

 

 Ariciul recunoaşte culorile şi are un simţ 
auditiv foarte dezvoltat.  

 Puii de cangur sunt numai de mărimea 
degetului tău mare când se nasc. 

 Dacă înoţi lângă un delfin şi începi să te 
scufunzi, el întotdeauna te va impinge la 
suprafaţă.  

 Viteza medie a unei avalanşe este de 35 de 
km pe oră. 

 Tipul de gărgăriţă se identifică după 
numărul de pete negre de pe aripi; de asemenea, 
cu cât gărgăriţele înaintează în vârstă, petele 
negre de pe aripi dispar.  

 În medie fluturii trăiesc 20-40 de zile ,iar 
unele specii nu trăiesc decât câteva zile. 

 Mama caracatiţă nu mănâncă de când îşi 
depune ouale şi până ies puii.  

 În timpul primului ocol al pământului 
efectuat de milionarul Steve Fosset la bordul unui 
balon, acesta a parcurs, de unul singur, 29.853 de 
kilometri? 

 Resturile fosile ale celui mai vechi 
mamifer au fost descoperite în China, vârsta lui a 
fost aproximată la 125 de milioane de ani. 

 Despre rechin: dacă pierde un dinte, în 
maxim 24 de ore îi creşte altul. Îi schimbă pe toţi 
cam o dată la 8 ani. Pierde cam 30.000 de dinţi în 
toată viaţa sa.  



 

 Cele mai întunecate locuri de pe Pământ 
sunt cei 2 poli: Polul Sud nu are lumină solară 182 
de zile în fiecare an, iar Polul Nord 176 de zile pe 
an. 

 Când vulcanul Krakatau a erupt în 
Indonezia în 1883, a f’cut un zgomot atât de mare 
că s-a auzit de la 8.000 de km depărtare până în 
Australia. A fost aruncată atât de multă cenuşă în 
atmosferă încât, aproape 2 ani, apusul de soare s-a 
văzut verde şi luna s-a văzut albastră. 

 Masculul căluţ de mare este singurul 
mascul care rămâne însărcinat. El are un 
marsupiu în care puii trăiesc pentru o vreme, ca şi 
mama-cangur. 

 Greierele reuseşte să cânte frecându-şi 
aripile una de alta. Cu cât aerul este mai cald, cu 
atât numărul "cri-cri-urilor" este mai mare. Puteţi 
măsura temperatura aerului numărând câte "cri-
cri-uri" auziţi in 15 secunde. Adăugaţi 37 la acest 
număr şi rezultatul va arăta cât de cald este aerul 
unei seri de vară. Cu exactitate!  

 Furnica poate ridica până de 50 de ori 
greutatea proprie. 

 Ariciul are 36 000 ace.  
 Globul pământesc este în fiecare secundă 

ţinta a 100 de trăsnete. 
 Există o specie de muscă, Cephenomia, al 

cărei zbor depăşeşte viteza sunetului. Ea se 
deplasează cu 1300 km/h. 

 Pe globul pământesc există nu mai puţin 
de 800 000 de specii de insecte. S-a calculat că pe 
un km pătrat de pământ se află 2 miliarde de 
insecte diferite. 
                                                                                          

 
 Omul are cca. 76 000 de fire de păr pe cap. 

 

 Pământenii consumă într-o secundă: 10 
tone de grâu; 9,5 tone de cartofi; 1 tonă de citrice; 
2 tone de zahăr; 20 hl de bere; 40 kg de ceai. 

 În timpul primului ocol al Pământului 
efectuat de milionarul american Steve Fossett la 
bordul unui balon, acesta a parcurs, de unul 
singur, 29.853 km? 

 Resturile fosile ale celui mai vechi 
mamifer cu placentă au fost descoperite în China? 

 Viteza cu care se deplasează Polul Nord 
magnetic este de 40km/an? Situat azi în Arctica 
canadiană, el ar urma să ajungă, în 2024, lângă 
actualul Pol Nord geografic, iar în 2050, în 
preajma insulelor Severnaia Zermlia (Rusia). 

 Una dintre felinele cele mai ameninţate 
cu dispariţia este râsul (lynxul) de Spania? În 
ultimii 30 de ani efectivele lor s-au împuţinat 
îngrijorător, aşa că în momentul de faţă numărul 
lor nu depaşeşte 200 de exemplare.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                  Gherghel Andreea 
                                                  Clasa a IX-a C 
 
 
 



 
 

 
 
       

Copiii de astăzi cresc practic cu un calculator în 
casă. În ultimii ani, computerul a devenit un obiect 
tot mai des întâlnit în toate domeniile de activitate.      
      Ştirile, vremea, sportul, informaţiile medicale, 
jocurile prin internet au devenit tot mai accesibile şi 
tot mai multe persoane le preferă. 
      Toate aceste oportunităţi sunt extinse şi 
transmise copiilor fără voie. Aceştia văd cât de 
convenabil este un calculator şi se omite uneori să 
fie îndrumaţi, să treacă prin procesul de învăţare 
clasic. 
 

 
 
       Unii copii învaţă să scrie şi să citească cu 
jocuri de calculator mai degrabă, în loc să 
folosească mai întâi creioanele şi cărţile cu imagini 
şi cuvinte corespunzătoare fiecărei vârste.  
Încet, tradiţiile se rup şi calculatorul devine unul din 
elementele principale în procesul de învăţare 
pentru un copil.  
       Cea mai importantă treaptă în procesul de 
învăţare şi educaţie a copiilor este însă să 
interacţioneze cu cei din jur. În cazul în care copiii 
îsi petrec toată ziua în faţa unui monitor, ei nu vor 
învăţa să-şi împartă lucrurile, să-şi aştepte rândul, 
şi uneori nu vor cunoaşte lucruri de bază, simple, 
precum bunele maniere. Ei au nevoie să 
experimenteze lucrurile mai întâi cu mâna şi nu în 
faţa unui monitor.  

   Calculatorul are şi un beneficiu – copiii care îl 
folosesc sunt mai inteligenţi sau cel puţin, aşa spun 
statisticile din ultimii ani.  
 
 

 
 
 
        Cei care ştiu să folosească foarte bine un 
calculator au avantajul de a-şi găsi un serviciu în 
domeniu mult mai uşor şi se adaptează repede 
schimbărilor tehnologice. 
        Copiii pot să-şi completeze temele on-line. 
În unele părţi ale lumii, dacă un copil pierde o 
zi de şcoală, el poate găsi lecţiile şi temele din ziua 
respectivă publicate pe internet. Acest lucru este 
binevenit când copilul este bolnav, dar oare este 
normal ca acesta să-şi închipuie că este normal să 
lipsească de la şcoală, atâta timp cât va găsi 
informaţiile necesare pe internet? 
        Şi să nu uităm însă de un mare dezavantaj al 
calculatorului – când copiii se autentifică on-line, 
inocenţa lor este uşor de depistat.  
        Ca o concluzie – copiii se pot bucura de 
calculator dacă acesta este folosit cu cap. 
Calculatorul face parte din valul viitorului, dar 
tehnicile vechi de învăţare şi educaţie nu trebuie 
uitate sau date deoparte. Un copil trebuie să 
interacţioneze fizic cu alţi oameni şi nu trebuie să 
înveţe absolut totul la calculator.  
        Ce limite ar trebui impuse în folosirea 
calculatorului şi a jocurilor video? Ar fi un lucru bun 
ca în jurul tehnologiei să existe reguli impuse de 
părinţi, dar nu există nici un număr magic al 
minutelor alocate jocului. 
        Părinţii trebuie să-şi evalueze proprii copii şi 
comportamentul lor înainte de a stabili reguli. Copiii 
ar trebui să constietizeze necesitatea unor astfel de 
reguli şi să le respecte. 
 
 

 
 
 

                    
 
                                Cupşa  Adin  clasa a X-a B 
 



  

CELE  7 TIPURI  DE  INTELIGENŢE 
 
 

Individul “vinovat” pentru identificarea lor 
este Howard Gardner în cartea "Frames of 
Mind: The Theory of Multiple Intelligences". 
Cele 7 tipuri de inteligenţă, aşa cum le-a 
identificat el, sunt:  
 

1. INTELIGENŢA MATEMATICĂ  ŞI  RAŢIONALĂ 
 

Aceasta este inteligenţa cifrelor, este 
gândirea logică, ordonată a fizicienilor şi 
matematicienilor. Cel care are o astfel de 
inteligenţă învaţă cel mai uşor atunci când i se 
prezintă cifre, când lucrurile au logică ; se 
descurcă foarte bine cu simboluri şi 
reprezentări grafice.  
 

2. INTELIGENŢA  VIZUALĂ  ŞI  SPAŢALĂ 
 

Este vorba aici despre capacitatea de a 
reprezenta mental experienţele şi lumea 
exterioară. Este, spre exemplu, inteligenţa 
pictorilor, a arhitecţilor, designerilor, 
navigatorilor pe oceane , sculptorilor şi aşa mai 
departe. Cei care folosesc aceastş inteligenţă 
vizualizează foarte mult şi au nevoie să-şi 
reprezinte mental realitatea. Această 
inteligenţă este des folosită şi în exerciţiile de 
control a stărilor şi de antrenament mental 
pentru success.  
 

3. INTELIGENŢA  VERBAL Ă  ŞI  AUDITIVĂ 
 

Inteligenţa marilor oratori, traineri, poeti, 
scriitori, umorişti. Cei cu inteligenţă auditivă vor 
avea nevoie să audă în cap lumea din 
exteriorul lor. Este tipul de inteligenţă cel mai 
folosit de către învăţământul actual - 
informaţiile trebuie auzite pentru a fi asimilate.  
 

4. INTELIGENTA MUZICALA SI RITMICA  
  Este inteligenţa muzicienilor de toate 
tipurile. Oamenii inzestraţi cu acest tip de 
inteligenţă au o percepţie fină a ritmului în 
toate evenimentele, în viaţă. Ei au nevoie să 
găsească ritm în orice şi să înţeleagă "muzica" 
din evenimentele vieţii. Apoi învaţă la examen 
în ritm de Mozart... sau Eminem. După 
preferinţe.  
 
 

 
 
 
 
5. INTELIGENŢA  KINESTEZICĂ  
 

Inteligenţa mişcării, a coordonării. 
Gimnastii, acrobaţii, jucătorii de tenis şi sportivii 
în general. Cei care lucrează direct cu lemnul 
şi alte materiale (dulgheri, mecanici etc). Cei 
care învaţă utilizând acest tip de inteligenţă au 
nevoie să fie implicaţi şi dacă pot atinge şi 
manipula diverse obiecte. Ei învaţă bine prin 
jocuri. Au nevoie şi de mişcare la nivel intern 
(adica mental).  
 

6. INTELIGENŢA  INTRAPERSONAL Ă 
 

Este inteligenţa singuraticilor, a poeţilor 
solitari precum Rimbaud sau a preoţilor care 
zilnic sunt în meditaţie. Este inteligenţa celor 
care aleg să gândească complet diferit şi să 
iasă la modul "brutal" din tiparele societăţii 
pentru a reflecta singuri, ei cu sine. Aceste 
persoane au nevoie să stea singure şi să 
gândească pentru a înţelege. Să fie linişte şi să 
nu fie deranjaţi.  
 

7. INTELIGENŢA  INTERPERSONALĂ 
 

 Este inteligenţa marilor lideri, a celor 
care au influenţat capacitatea lor de a dezvolta 
relaţii interumane. Churchill, Ghandi, Napoleon 
sunt câteva nume mai recente. Primul nume 
mare din acest domeniu este Iisus. Cei cu 
inteligenţa interpersonală reusesc să unească 
şi să conducă oamenii cu o uţurinţă incredibilă. 
Ei învaţă foarte bine în echipe, se implică în 
proiecte de grup şi au nevoie mereu să ţină 
contactul cu oamenii.  
 

Bineînţeles, toţi avem câte puţin din 
fiecare şi ne bazăm pe 1-2 tipuri de inteligenţă. 
Nu e neapărat mai bine să ai ca preferinţă unul 
sau altul dintre tipurile de inteligenţă. Pur şi 
simplu este util să ştii cărui tip aparţii şi să 
înveţi bazându-te pe acel tip. Şi să fructifici 
avantajele pe care ţi le oferă. 

       

               Mariş  Sandu  clasa a XII-a   



ZODIAC 
 

 

BERBEC                     

 
 

Eşti cam impulsiv. 
Ar trebui să te apuci de învăţat 
serios, profesorii te-au citit.  
Ai grijă să nu te prindă copiind. 

 

TAUR                     
 

Nimeni nu te întelege.  
Poate că ar trebui să fi mai 
explicit.  
Nu e cazul să faci gălagie la ore, 
va veni şi vremea ta. 

 

GEMENI              

 
 

Ai aflat că “cineva acolo sus te 
iubeşte”.  
Ai reuşit să scapi nepedepsit 
pentru că ai copiat la ultima 
lucrare. 
Ai grijă să nu te părăscă colegii. 

 

RAC                             

 
 

Ai vrea să înveţi însă de fiecare 
dată îţi dai seama că ai lucruri mai 
importante de făcut: să te uiţi la 
televizor,să ieşi cu prietenii etc.  
Chiar nu este vina ta că ziua are 
doar 24 de ore.  
Notele sunt în scădere. 

 

 LEU                     

 
 

Colegii şi-au dat seama că eşti un 
tocilar.  
Vânezi notele!  
Învaţă sistematic şi nu vei mai 
avea impresia că eşti atotştiutor.  
Uneori şi “regii” au de învăţat. 

 

FECIOARĂ          

 
 

Lasă timiditatea!  
Impune respect celorlaţi şi 
renunţă la fiţuică. 
“ Fii bărbată”!  

 

BALAN ŢĂ                 

 
 

Notele tale înclină  spre  partea 
negativă  a balanţei. Poate ar  
trebui să mai înveţi puţin.  
Te paşte o notă proastă. 

 

SCORPION      

                
 

Nu mai “înţepa” colegii cu răutăţi. 
S-ar putea să ai nevoie de ei.  
Renunţă la orgoliu, un “Te rog” 
poate face minuni. 

 

SĂGETĂTOR    

  
 

Alo ! Nu mai visa. 
Vezi că ai note proaste. Toţi  ştiu 
că poţi mai mult, a venit 
momentul să te afirmi. 

 

CAPRICORN            

 
 

Te crezi deştept?  
Eşti. Dar nu te da mare.  
Fii mai modest.  
În rest  ai note bune.  
Ţine-o tot aşa. 

 

VĂRSĂTOR       

  
 

Nu mai spune tot din clasă. Ai 
obiceiul să pârăşti? Renunţă.  
Poate o să-ţi faci şi tu prieteni.  
Nu copia la teze că s-ar putea să fi 
prins. 

 

PEŞTI                

               
 

 Nu te mai băga unde nu-ţi fierbe 
oala.   
Nu e treaba ta ce fac colegii.  
Profesorii  te apreciază, dar  nu  
te  mai  certa  cu colegii. 

 

                                                         Velker Georgiana clasa a12-a E 



  Sandwich-ul este preferatul copiilor şi de multe ori şi al adulţilor pentru că este hrănitor şi consistent. Dar trebuie să recunoaştem că cel mai mare avantaj îl constituie rapiditatea şi usurinţa preparării lui.   ORIGINEA CUVÂNTULUI SANDWICH 
 Contele Earl of Sandwich (1718 - 1792), pasionat jucător de cărţi, nu găsea timpul necesar să mănânce, preferând să rămână la masa de joc. Spre a nu întrerupe jocul, solicita servanţilor să-i aducă câte două felii de pâine, între care era aşezată o      bucată de carne.                                

 
   PUTEŢI ÎNCERCA SINGURI ! 

  Sandwich                   
                                                            Timp de preparare: 5 minute (complexitate redusă); Ingrediente: Felii de pâine, margarină sau unt, cascaval, kaizer sau pastramă; Mod de preparare: Se ung feliile de pâine cu margarină. Se asează pe acestea felii potrivit de groase de cascaval şi deasupra lor felii subţiri de kaizer sau pastramă.  Se introduc în cuptor la microunde combinat cu grill aproximativ 2 minute. Se servesc calde, cu sos de pizza sau ketchup deasupra. În loc de margarină şi cascaval, feliile de pâine pot fi unse cu branză topită. 

 Sandwich-uri ''Pizza"                 
                                                  Timp de preparare: 5 minute (complexitate ridicată); Ingrediente: pâine, brânză topită, cascaval, salam; Mod de preparare: Se unge pâinea cu brânza topită. Se adaugă cascavalul şi salamul (ambele feliate). Se introduc 5 minute în cuptorul cu microunde pe optiunea "grill". Aceste sandwich-uri au gust pe pizza. Se pot servi seara, cu un pahar de lapte cald cu miere.  

 Sandwich-uri franţuzeşti 
                                                                           Timp de preparare: 5 minute (complexitate redusă); Ingrediente: pâine feliată, unt de arahide, stafide,                       fulgi de ciocolată; Mod de preparare: Se unge o felie de pâine cu unt de arahide, se presară deasupra stafide şi fulgi de ciocolată, se acoperă cu altă felie de pâine şi se lasă la microunde 2 minute la putere maximă.  
                  POFTĂ BUNĂ ! 
                                                                                Mercse Vlad clasa a XII-a A 



 

 
 
 
PORTOCALIU 

Dacă sunte-ţi nervos 
sau neliniştit  - 
Recurgeţi atunci la o 
culoare portocalie sau 
ruginie. Este o nuanţă 
care sugerează siguranţă 
şi lini ştea. 

 
 
GALBEN  
 

Dacă sunteţi bântuit de 
gânduri negative - 
Galbenul este culoarea 
predilectă pentru a fi mai 
destins şi pentru a gândi 
pozitiv, având un efect 
calmant asupra 

mentalului.  
Galbenul este cea mai veselă culoare din tot 
spectrul şi semnifică perseverenţă,  curaj, atenţie şi 
generozitate. 
 
 
ROZ 

Dacă sunteţi stresat - 
Simţiţi nevoia să vedeti 
"viaţa în roz"? Rozul, 
folosit împreună cu o 
alta culoare, cum ar fi 
albul, ajută la 
îndepărtarea stresului. 
 

 
INDIGO 

Culoarea indigo este un 
foarte bun eliberator 
mental şi un factor 
extraordinar de rafinare, 
care permite un control 
profund la nivel psihic şi 
subtil.  

 
 
 
 
 
 
 

 
ALBASTRU 
Dacă sunteţi surmenat - 
vă sunt indicate turcoazul 
ori albastrul. Sunt culorile 
care va vor ajută să vă 
destindeţi. 
Nu există un elixir mai 

bun pentru suflet decât ridicarea privirii către 
albastrul cerului. Aceasta este culoarea aspiraţiilor 
înalte, a libertăţii lăuntrice, a calmului, a iubirii 
altruiste, lipsite de gelozie şi posesivitate. 
 

VERDE 
Culoarea verde destinde 
considerabil atât fizicul, cât 
şi psihicul. Ea ne permite 
să echilibrăm  structura 
somatică cu cea psihică şi 
face posibilă o rapidă 
diminuare a stresului. 

 
 

ROŞU 
Dacă vă lipseşte energia -
Pentru a vă armoniza  
energia care circulă în 
corpul dumneavoastră, 
aveţi nevoie să fiţi stimulat 
printr-o culoare excitantă, 
cum ar fi roşul. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
         

 Micle  Ramona  
Clasa a X-a B 

 



 
                                 

   PERLE  ALE  ELEVILOR 
 

Singurele metale în stare gazoasă sunt nemetalele. Nu ne înţelegem pentru că între noi sunt prea multe contraverse. Mă faceţi să mă simt ca-ntr-o gradină cu legume! În timpul iernii, la plante le cad organele. Oamenii au renunţat la traiul aerian şi au coboră din copaci pe pământ. Punctul este o linie redusă la minimum. Creierul este un organ oarecum indispensabil capului. O pădure virgina este o pădure în care mâna omului n-a pus niciodată piciorul. 
 

                                Ştiaţi că…  
 

� Pentru a face un pas, intră în acţiune peste 200 de muşchi, iar pentru a zâmbi numai 15; 
� Ai nevoie de 17 muşchi pentru a zâmbi şi 43 pentru a te încrunta; 
� Girafa nu scoate nici un sunet, pentru că nu are corzi vocale; 
� O lipitoare poate rezista fără hrană circa doi ani; 
� Racul poate trăi douăzeci de ani; 
� Poluarea distruge parfumul florilor; 
� Autosugestia ne scapă de emoţii; 
� Peştii disting obiectele din apă şi percep culorile; 
� Ariciul este rezistent la veninul viperelor; 
� Pentru a putea vorbi ne contractăm 72 de muşchi diferiţi; 
�  În medie, unui om îi cad circa 56 de fire de păr pe zi; 
� Bufniţa îşi poate răsuci capul la 360 de grade.   

Despre zâmbet ... 
 
 
                                                                      - Femeile zâmbesc mai des decât bărbaţii. - Zîmbetul este mai contagios decât gripa. - Atunci când te încrunţi se contractă şi se dilată mai mulţi muşchi decât atunci când zâmbeşti. - Zâmbetul este recunoscut drept un simbol al fericirii şi al stării de bine în aproape toate culturile lumii. - Bebeluşii zâmbesc în timpul somnului încă din prima zi în care s-au născut. - Un bebeluş va raspunde stimulilor auditorii (vocea) înaintea celor vizuali şi probabil că va zâmbi chiar dacă nu te va vedea. - La 6 luni, bebeluşul va manifesta mai multe tipuri de zâmbet. De regulă, zâmbetul cu gura deschisă indică un grad mai mare de veselie decât cel cu buzele lipite. 

 
 
 
 
 
Cum iţi dai seama la ce ora eşti :   Dacă e verde sau se agită, e biologie!  Dacă pute, e chimie!  Dacă nu funcţionează, e fizică!  Dacă e de neînţeles, e matematică!  Dacă nu are sens e economie sau psihologie!  Dacă e mult şi nefolositor, e limba română!  Dacă e vechi, e istorie!  Dacă ideile simple devin complicate, e filozofie!    
                             Ţofei  Mihai şi  Muntean  Melania   
                                            clasa a XII-a A



 
  

 
 
 
 
 

 Minciuna este vacanţa adevărului.  
        Lucian Blaga  
 

 Minciuna este temelia bunelor maniere.  
            Questin Crips  
 

 Minciună este ceva ce nu s-a întâmplat,  
         dar ar fi putut la fel de bine să se întâmple.  
           Judith Rossner  
 

 Minciuna este un adevăr cu rădăcini strâmbe.  
       G. Hauptmann  
 

 Minciuna este un mijloc elementar de autoapărare.  
            Susan Sontag  
 

 Adevărul mascat.  
                               Byron  
 

 Minciunile sunt adevărurile mincinoşilor.  
                                                     Valeria Mahok  
 

 Minciuna este un bulgăre de zăpadă ce devine cu atât  
         mai mare cu cât este rostogolit mai mult.  
                                                         Martin Luther 
 
 



 
 LEGEA ELEVULUI 

 
 

 

- Întotdeauna are dreptate chiar dacă    nu i se dă.  
 - Nu copiază niciodată, consultă. 
- Nu doarme în timpul orei, reflectează.  
- Nu vorbeşte, schimbă impresii. 
- Nu îşi distrage atenţia, studiază anatomia muştelor. 
 - Nu chiuleşte, este solicitat în alte părţi. 
- Nu rămâne corigent, este lăsat corigent. 
- Nu înjură, se descarcă. 
- Nu insultă profesorii, le aminteşte ceea    ce  sunt. 
 - Nu citeşte reviste în timpul orelor, se informează. 
 - Nu distruge şcoala, o decorează. 
 - Nu aruncă cu creta, studiază legea gravitaţiei. 

 - Nu râde în ore, e fericit.  
 
 
 

   

     
 
 
 
 
 
 

DICŢIONARUL ELEVILOR 
 

Şcoala: invenţie diabolică a omenirii 
Anul şcolar: calendar în 2 serii 
Dirigintele şi elevii: Ali-baba şi cei 40 de hoţi 
Elevul întors de la tablă: omul care a văzut 
moartea 
Cancelaria: insula piraţilor 
Corigenţa: soarta unui om 
Elevul din cancelarie: singur între duşmani 
Profa cu catalogul: omul cu arma 
Directorul: inamicul public nr 1 
Profesorii: haiducii din Rio-Trio 
Şedinta: mult zgomot pentru nimic 
Nota 10: o data în viaţă 
Nota 4: focul morţii 
Ora de teză: spionaj contra spionaj 
Examenul: perioada de progres a maimuţelor 
Vacanţa: visul unei nopţi de vară

 
                                                                          

       
    
 
    Mihalca Stelian clasa a X-a B 

    Pop Andrei clasa a XII-a A       
 
 
 
 
 



                              
 
 
 
 

 
 
 
 

 
      Din sumar:  
Scurt periplu în timp 

                  Maramureş 
                     Să nu uităm obiceiurile de  primăvară 
                          Evenimentele lunii martie 
                              Sărbătorile Pascale 

    1 aprilie 
         Curiozităţi pe glob 
            Cele 7 tipuri de inteligenţe 

                                               Calculatorul da sau nu? 
                                                     Zodiac 

                         Sandwich 
                             Cromoterapia 
                                        Smile 
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                        Nu îţi fie frică să înveţi.
           Cunoaşterea este o comoară pe care întotdeauna 

  o poţi purta cu tine cu uşurinţă. 
 


