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VREI SĂ-ȚI PUI INTELIGENȚA LA ÎNCERCARE? 
Ai posibilitatea să verifici răspunsurile pe ultima pagină! 

 

1. Câte zile de naștere are un om la o vârstă de 58 de ani? 
2. Unele luni au 31 de zile, altele doar 30. Câte au 28 de zile? 
3. Ai chibrite și intri într-o cameră întunecoasă în care se află o lumânare, o lampă de petrol și un cuptor. Ce 
aprinzi mai întâi? 
4. Un cioban are 17 oi din care mor toate până la a noua. Câte oi mai rămân ciobanului? 
5. Este posibil, în America Latină, ca un bărbat să se căsătorească cu sora văduvei sale? 
6. Câte animale a luat Moise cu el pe arcă? 
7. Un avion cade pe fâșia de graniță dintre România și Ucraina. Unde vor fi înmormântați supraviețuitorii? 
8. Trei pisici mănâncă trei șoricei în trei minute. În câte minute mănâncă o sută de pisici o sută de șoricei? 
9. Pe o sărmă stau nouă vrăbii. Un vânător împușcă una. Câte vrăbii rămân pe sârmă? 
10. Ce s-a întâmplat la data de 25 decembrie 1821? 
11. Primește un paznic de noapte, dacă moare ziua, pensie? 
 

ȘTIAȚI CĂ… 
Peugeot 308 a fost maşina anului în Europa 2014 

Titlul de Maşina Anului 2014 i-a fost acordat noului 
Peugeot 308. Juriul format din ziarişti auto europeni de la 
cele mai apreciate publicaţii de pe Bătrânul Continent a 
decis că hatachback-ul franţuzesc este cel mai bun dintre 
candidaţii din acest an. Pe locul doi s-a clasat BMW i3, iar pe 
trei a venit revoluţionarul Tesla Model S. 

Pentru a fi eligibil în competiţia Car of the Year 2014, 
un model trebuie să fie disponibil pe piaţă înainte de finalul 
anului 2013, iar estimarea de vânzări trebuie să depăşească 

5.000 de exemplare. Un total de 30 de automobile au fost 
eligibile pentru Car of the Year 2014, dar după primele faze 
ale competiţiei au rămas doar şapte modele care au 
candidat pentru titlul de Maşina Anului.  

Acestea au fost BMW i3, Citroen C4 Picasso, Mazda3, 
Mercedes-Benz S-Klasse, Peugeot 308, Skoda Octavia şi 
Tesla Model S. După numărarea voturilor, Peugeot 308 a 
cumulat 307 puncte în clasament, urmat de BMW i3 cu 223 
puncte şi Tesla Model S cu 216 puncte. Clasamentul a fost 
completat de Citroen C4 Picasso (182 puncte), Mazda3 (180 

puncte), Skoda Octavia (172 puncte) şi Mercedes-Benz S-Klasse (170 puncte). Bocuţ David, clasa a XI-a B 
 

Cum a apărut automobilul? 
Istoria automobilului începe în anul 1769 odată cu 

crearea automobilului cu motor cu abur, automobil care 
putea transporta persoane la bord. 

În anul 1806 apar vehiculele dotate cu motoare cu 
ardere internă, care funcționau cu combustibil lichid. În jurul 
anului 1900 apar vehiculele cu motor electric. 

Automobilul se impune cu rapiditate în țările 
dezvoltate ca principal mijloc de transport. Industria 
constructoare de mașini ia un avânt puternic mai ales după 
cel de-al doilea război mondial. Dacă la începutul secolului al 
XX-lea existau câteva sute de mii, la începutul perioadei 

postbelice existau așadar pe plan mondial 500.000 de automobile. În 2007, producția mondială anuală a 
ajuns să depășească 70 de milioane de unități. 

Curiozități: Germanul Nikolaus Otto realizează motorul cu benzină în patru timpi, iar cel similar pe 
motorină este creația lui Rudolf Diesel. Apariția motorului electric o datorăm maghiarului Anyos Jedlik. 
Francezul Gaston Plante a creat bateria cu acid și cu plumb.          Marius Ștef, clasa a X-a C  
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DESPRE TRADIŢII, OBICEIURI ŞI DESPRE NOI 

 

Atunci când am decis ca aceasta să fie tematica primului număr din acest an al revistei 

şcolii noastre, mă aflam sub efectul atmosferei sărbătorilor de iarnă. Acum mă felicit pentru 

această alegere, chiar dacă am lăsat de ceva vreme în urmă sărbătorile. 

Nu ştiu să existe o manifestare care să oglindească mai bine cine suntem cu adevărat decât 

modul în care ne raportăm la tradiţiile comunităţii sau familiei noastre. Bradul împodobit, 

colindătorii, darurile Moşului sunt tradiţii la care nu renunţăm orice s-ar întâmpla, oriunde am fi 

sau în orice strat social am trăi. Dar, pentru fiecare dintre noi, Crăciunul are un anumit parfum, tot 

aşa cum Moşul are o anumită înfăţişare, prima cu care ne-am întâlnit şi pe care ne-o vom aminti 

toată viaţa. Pentru mine, de exemplu, Crăciunul are miros de prăjitură cu nuci şi scorţişoară, are 

culoarea feţei de masă cu brăduţi şi lumânări în jurul căreia ne adunăm cu toţii şi devenim mai 

buni... 

Vă invit, deci, la o incursiune în obiceiurile şi tradiţiile care ne jalonează tuturor existenţa 

pentru a descoperi ce ne defineşte pe noi ca individualităţi, cu alte cuvinte pentru a afla cine 

suntem.  

Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” are numeroase tradiţii pe care cred că merită să le 

trecem în revistă. Sunt acele lucruri şi întâmplări frumoase care ne adună laolaltă, ne scot din 

rutina zilnică şi ne dau motive să vorbim cu mândrie despre noi. Vorbind despre ele, vom înţelege, 

de fapt, că ele fac parte din identitatea noastră culturală, că ne definesc şi că spun ceva esenţial 

despre noi. Făcându-le cunoscute, le vom oferi celor care ne cunosc mai puţin sau deloc, oglinda a 

ceea ce suntem, îi vom face să ne cunoască prin ceea ce suntem cu adevărat. 

Aşadar, să vorbim despre obiceiurile şi tradiţiile noastre, despre cum ne bucurăm, cum ne 

ajutăm, cum întâmpinăm zilele speciale, cum colaborăm şi despre ce avem de lăsat generaţiilor 

care vin după noi.  

 

Director, 

prof. Daniela Vîlceanu 
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Tabloul 
 

E o liniște asurzitoare, 
Soarele atingând fereastra 

Pare acum părăsit, 
de culoare. 

 

Tablourile-s părăsite, 
-peisaje fără culoare- 

Cu păduri și mări umbrite. 
 

Și tu, cu ochiul tău de lut, 
Ai rămas mut, pierdut. 

 

Aștept o minune, să vii din nou, 
Să mă scoți din acest tablou. 

 

Varga Tunde, a 9-a B 

Artist 
 

M-ai lăsat pierdut în sala de așteptare 
cu tot atâtea întrebări. 

Mă simt artist într-o 
sală de spectacol goală. 

Mă simt lovit de timp. Tot ce aveam era 
un pumn de alegeri. 

 

Teglaș Daniela, a XI-a B 
 
 
 
 
 
 

 

 

VORBIM DE PRIMĂVERI PROMISE 
 
Vorbim de primăveri, 
de zilele cu soare când stăm pe afară, 
e dimineaţă, mă trezesc, îmi pun eşarfa, 
adidaşii 
în picioare 
soarele îmi zâmbeşte printre nori, 
îmi iau de data asta o atitudine optimistă, 
şi pe muzica lui Vivaldi îmi fac loc printre  
„huliganii”  
care visează la primăveri, 
cu soare, 
nu cu ploaie şi cu miros de disperare. 
Văd copiii mai tot timpul în parc, unu-i mai aşa, 
unu-i mai altfel, 
ştii lupta asta între taur şi miel, 
îmi readuc aminte de primăverile de când eram 
copil, 
când alergam pe maidan, 
fără grijă, 
ştiu că s-au dus şi parcă mi-e dor, dar nu ţin 
neapărat, 
ştiu că se vor întoarce tot într-o zi cu soare...  

Teglaș Daniela, a XI-a B 
 
 
 
 
 

ÎN STIL RAP 
 

Cu versuri adânc în minte toate, 
dau libertate la citate, deschizând strofa asta ca 

pe o carte 
cu file albe, ca un scriitor golesc gând prin stilou 

și dau viață imaginației ca-ntr-un joc cu piese 
lego. 

Motor, acțiune pe platou, mi-am intrat în rol, 
Filmul vieții mele de actor rulează incolor, 

privesc superior 
persoanele cu un fals umor, enorm pe chipul 

lor... 
* 

Obsedat, mă îngrop tot mai afund în rap 
să aduc la suprafață versuri, bogate de 

underground, 
dezgrop idei uitate, moarte, putrezite din 

mormânt 
și le dau viață pe foaie cu fiecare rând. 

* 
Scriu tot mai multe gânduri 

umplând fără oprire rânduri. 
Totul e ca o cascadă, 

când observi cum se leagă. 
Curg versuri din cap prin vene, pun mâna pe 

stilou, curge prin el... ce nebunie, 
Când îmi văd ideile înotând în cerneala întinsă 

pe hârtie! 
Baciu Bogdan, a XII-a A 
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VOLUNTARIATUL 
 

Voluntariatul, în sine, are o tradiție foarte 
veche, societatea românească postdecembristă 
începe însă să se desțelenească abia de ceva 
ani, lucru vizibil și-n prezența acestuia în școli. 
Un elev care sprijină un alt elev mai puțin 
norocos îl determină pe cel dintâi să iasă din 
zona lui de confort, să se responsabilizeze și să 
se simtă util, depășind bariera preconcepțiilor, 
refuzând astfel să rămână nepăsător la soarta 
celuilalt. Proiectul județean de voluntariat 
„Zâmbet pentru copii” angajează cinci instituții 
orădene de învățământ (Colegiul Tehnic 
„Constantin Brâncuși”, Liceul Tehnologic „Ady 
Endre”, Liceul Teologic Baptist „Emanuel”, 
Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent Laszlo”, 
Liceul Teologic Reformat „Lorantffy Zsuzsanna”) 
și două fundații, „Casa Grace” și „Amia-suflet 
de copil”. Acest proiect are ca scop crearea 
unui cadru propice pentru dialogul dintre copiii 
defavorizați și cei cu familie. În acest sens, 
echipa de proiect a Colegiului Tehnic 

„Constantin Brâncuși” a organizat două 
activități specifice. Atelierul de creație (17 
decembrie, 2014) care viza confecționarea unor 
podoabe de Crăciun a fost o ocazie specială 
atât pentru elevii liceului nostru, cât și pentru 
invitații acestora, copiii care se bucură de 
atenția fundației „Amia-suflet de copil”. A fost 
debutul unei relații care, să sperăm, va deveni 
din ce în ce mai fructuoasă. Elevii și noii lor 
colegi au primit totul cu bucurie și curiozitate. A 
doua activitate, Târgul de prăjituri cu strângere 
de fonduri (18 decembrie, 2014), i-a implicat 
atât pe elevii înscriși în proiect, cât și pe cei care 
au dorit să se alăture acestei acțiuni caritabile, 
alături de profesorii diriginți care i-au 
coordonat. Pentru elevii participanți, târgul a 
fost o experiență inedită care le-a oferit ocazia 
să-și probeze o serie de competențe specifice 
unei astfel de activități. Prăjiturile au fost 
gustoase, elevi și profesori implicați, rezultatele 
pe măsură. 

Echipa de proiect: 
Profesori: prof. Tomoioagă Anca (coord.), prof. Nistor Monica, prof. Țiplea Roxana, prof. 

Drăgian Ana, prof. Băran Cristina, prof. Eva Berian, prof. Sălăgean Anne-Mari, bibl. Roibu Florica. 
Elevi: Crăciun Corina, a XII-a E, Rus Roxana, a XII-a E, Copaciu Lidia, a IX-a B, Nagy Tiffany, 

a IX-a B, Golban Cosmin, a X-a C, Luncan Marius, a X-a C, Bodoni Andrei, a X-a C, Rotaru Valeriu, 
a X-a C, Ștef Marius, a X-a C, Jurcuțiu Ovidiu, a X-a B, Blig Sergiu, a X-a B, Radvanszky Alexandra, 
a IX-a B, Pele Daniel, a XI-a A, Vincze Cristian, a XII-a B, Hepeș Vlad, a XII-a B, Câmpan Emanuel, 
a IX-a A, Florea Alexandru a IX-a A, Indrecuț Cristina a XI-a B, Rostaș Florica a XI-a B. 

prof. Anca Tomoioagă  
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CRĂCIUNUL LA ROMÂNI 
 

 
Obiceiurile calendaristice şi cele legate 

de viaţa de familie sunt o componentă 
perenă a culturii noastre tradiţionale. Cele 
mai răspândite şi mai fastuoase s-au dovedit 
a fi cele legate de marele Praznic al 
Crăciunului şi de sărbătorirea Anului Nou. 
Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi 
tradiţiilor româneşti cuprinde pe lângă 
colindele propriu-zise - cântece de stea, 
viflaimul, pluguşorul, sorcova, vasilica, jocuri 
cu măşti (turca, cerbul, brezaia), teatrul 
popular, dansuri (căluţii, căluşerii) - şi o 
seamă de datini, practici, superstiţii, ziceri, 
sfaturi cu originea în credinţe şi mituri 
străvechi sau creştine. Dintre acestea, care 
exprimă înţelepciunea populară, realul sau 
fantasticul, esenţe ale bogăţiei noastre 
spirituale, redăm câteva specifice diferitelor 
zone ale ţării: 

1. Se spune că Dumnezeu a lăsat 
Crăciunul ca omul să fie în această zi sătul. 
Cine nu are porc gras de Crăciun nu poate 
spune că a fost fericit în acel an. 

2. În unele zone ale ţării, porcul se taie 
de Ignat, adică în 20 decembrie. Se zice că 
porcul care n-a fost tăiat în această zi nu se 
mai îngraşă, căci şi-a văzut cuţitul. Sângele 
scurs din porc după ce a fost înjunghiat se 
pune la uscat, apoi se macină şi se afumă cu 
el, peste an, copiii ca să le treacă de guturai, 
de spaimă şi de alte boli. 

3. În Bucovina, în Ajunul Crăciunului se 
pun pe masă un colac şi un pahar cu apă, 
deoarece se crede că sufletele celor răposaţi 
vin în această noapte pe la casele lor, gustă 
din colac şi-şi udă gura cu apă. 

4. În Ajunul Crăciunului, cei ce cresc 
albine, nu dau nimic din casă, ca albinelor să 

le meargă bine şi să nu părăsească stupul pe 
vremea roitului. 

5. În Bucovina, colacii Crăciunului se 
făceau în formă de 8 şi se păstrau până 
primăvara când se afumau şi se tămăiau boii 
şi plugul înainte de pornitul la arat, apoi 
colacii erau mâncaţi de plugari în ţarină. 

6. În anumite sate din Transilvania se 
pune, în Ajunul Crăciunului, pe un scaun, în 
tinda casei, fân şi pe el un colac şi în jurul 
colacului un număr de coci corespunzător 
numărului de animale din gospodărie. Cocii 
se dădeau la animale împreună cu fânul ca să 
se înmulţească şi să fie „an bun”. 

7. Începând cu întâia zi de Crăciun şi în 
următoarele zile ale acestei sărbători, copiii 
umblă cu Steaua, cântând colinde de stea 
prin care vestesc naşterea lui Iisus Hristos. 

8. Capra, Turca, Brezaia fac parte dintre 
datinile de Crăciun şi Anul Nou. Dimitrie 
Cantemir spune în „Descrierea Moldovei” că 
„Turca este o joacă iscodită încă din 
vremurile bătrâne, din pricina ciudei şi 
scârbei ce o aveau moldovenii împotriva 
turcilor”. Cu turca, capra sau brezaia umblă 
tinerii începând de la Ignat şi sfârşind cu zilele 
Crăciunului şi prin unele părţi în ziua de Sf. 
Vasile până seara. Numele de Turca, Capra 
sau Brezaia îl poartă unul dintre tinerii 
mascați. 

Cam acestea au fost câteva tradiții 
românești din diverse zone ale țării; din 
păcate multe dintre ele au fost uitate; poate 
doar bunicii noștri le mai cunosc sau poate în 
unele sate uitate de lume aceste tradiţii sunt 
la fel de vii ca şi acum 2000 de ani.  

Poate, din când în când, ar fi bine să ne 
amintim aceste obiceiuri şi să încercăm să le 
ducem mai departe. 

 

Prof. Iova Ana-Maria 

 

  

http://www.crestinortodox.ro/diverse/69755-viata-de-familie-si-televizorul
http://www.crestinortodox.ro/rugaciuni/72523-axion-la-marele-praznic-al-adormirii-maicii-domnului
http://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-si-superstitii/68744-traditii-si-obiceiuri-de-boboteaza
http://www.crestinortodox.ro/filosofia-moderna/71694-dimitrie-cantemir-si-proiectul-re-constructiei-launtrice-a-omului
http://www.crestinortodox.ro/filosofia-moderna/71694-dimitrie-cantemir-si-proiectul-re-constructiei-launtrice-a-omului
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PERFORMANȚA E O TRADIȚIE ÎN COLEGIUL NOSTRU 

 

În fiecare an Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Oradea este 

prezent prin elevii săi la festivitățile organizate, prin care comunitatea 

locală apreciază tinerii valoroși. 

Anul acesta olimpicul nostru de nota 10, elevul Olaru David Claudiu 

din clasa a XII-a a fost premiat de Primăria Municipiului Oradea cu o 

„Diplomă de Excelenţă” și suma de 600 lei pentru performanța deosebită 

obținută în anul școlar 2013-2014 - Premiul I la etapa naţională a 

olimpiadei la discipline din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul: „Construcţii, instalaţii şi lucrări publice”.  

De asemenea, asociaţia Rotary Club Oradea care promovează elevii merituoşi, l-a premiat pe David 

cu „Diploma de Excelenţă Nicolae Şandru” şi o sumă în valoare de 1000 lei. 

Datorită premiului obţinut la nivel naţional, David are asigurat un loc bugetat la orice facultate de 

construcţii din ţară, condiţia e promovarea examenului de bacalaureat. 

Prof. Gale Monica 

 
ZIUA URSULUI 

 
În spațiul românesc fiecare anotimp are sărbători, tradiții și 

obiceiuri pline de farmec. Unele vin din credință, altele vin din 
strămoși și au iz de legendă. Ca o legătură între tradițiile de iarnă 
și tradițiile de primăvară despre Mărțișor, Baba Dochia, Mucenici, 
mai puțin cunoscută, apare Ziua Ursului, 2 februarie.  

Prezent în folclor din cele mai vechi timpuri, amintit de 
Mircea Eliade ca totem al unora dintre călugării luptători daci, 
ursul a devenit o figură legendară. Conform tradiției, ziua Ursului, 
Stretenia sau Întâmpinarea Domnului este ziua în care se 
întâmpină iarna cu primăvara. 

Bătrânii spun că, în această zi de Stretenie, ursul va ieși din bârlog și, cu acest prilej, se pot face 
previziuni meteorologice importante. 

Astfel, în ziua de Stretenie, ursul iese din peștera sa și joacă de jur-împrejur. Dacă afară e soare și 
ursul își vede umbra atunci se va speria, se va întoarce în bârlog și va mai sta acolo încă șase săptămâni, 
pentru că atât va mai ține iarna. Dacă însă ursul nu-și va vedea umbra, în ziua de Stretenie, atunci va 
rămâne afară și iarna se va întrerupe, iar primăvara urmează să se apropie.  

Se mai zice despre Stretenie că este o zi rea, cu multe ceasuri rele, iar cine se naște sau cine face 
nuntă în această zi va avea parte numai de necazuri și nu-i va merge bine. Totodată, Stretenia este o 
sărbătoare a babelor, când se adună toate la un loc și încep să vorbească câte ceva.  

Un vechi obicei care se practică în ziua de Stretenie este „Târcolitul viilor”. Conform acestui obicei, 
capul familiei are datoria de a trece pe la vie în dimineața acestei zile. Totodată, gospodarul trebuie să aibă 
la el un fel de caltaboș și o sticlă de vin în traistă. Va oficia, astfel, un fel de ritual: va ocoli via de trei ori, va 
pune în fiecare colț al podgoriei o bucată de caltaboș, după care va tăia o coardă de viță pe care o va unge 
cu funingine și va bea o gură de vin. La final, după ce toate acestea au fost îndeplinite, va rosti o formulă 
magică sub formă de monolog sau dialog: „Doamne, să-mi faci strugurii cât bundaretele de mari!”.  

În general, ziua de Stretenie se ține pentru sporul casei și pentru sănătate. Superstițiile specifice zilei 
de Stretenie sunt numeroase, multe dintre ele făcând referire la vremea ce urmează: 
 Cine lucrează în ziua de Stretenie va cădea în boală și i se va strâmba gura; 
 Dacă boul, în cursul zilei de Stretenie, va bea apă din urma lui, atunci este semn că trece iarna; 
 Dacă bea un bou apă din streașina casei, atunci anul va fi unul cu mană pentru albine și oi; 
 Dacă în ziua de Stretenie este cald, atunci, în cursul anului, va fi vară călduroasă și îmbelșugată, iar dacă 
în această zi este frig, ger și viscol, atunci vara va fi friguroasă și neroditoare; 
 În această zi, a Streteniei, se strâmbă pârtia, adică începe a se topi zăpada etc. 

prof. Pop Elena  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Folclor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade
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PROFESORI. TRADIȚII 
SĂ NE CUNOAŞTEM PROFESORII! 

Interviu cu doamna profesoară Ţiplea Roxana, realizat de Florea Sebastian, clasa a XII-a A 
 

1. Care vă este cea mai dragă sărbătoare? 
Pentru mine, praznicul Crăciunului este cel mai frumos pentru 

că este o sărbătoare a dragostei lui Dumnezeu pentru oameni, 
pentru că este o ocazie minunată de a ne exprima afecțiunea față de 
cei dragi, și pentru că primim cadouri… 
2. Ce amintiri din copilărie aveți legate de sărbători? 

Când mă gândesc la Crăciunul copilăriei mele, mi-aduc aminte 
de felul în care eu și sora mea împodobeam bradul de Crăciun, de 
cum colindam noi amândouă colinzi și primeam, la rândul nostru, 
colindători. 
3. Cum aţi caracteriza elevii Colegiului tehnic „C-tin Brâncuși”? 

E foarte uşor de caracterizat „cel mai bun elev”. El este tot 
timpul „acelaşi” sau, mai exact, se încadrează în aceeaşi tipologie: 
elevul interesat, cu foarte mult bun simţ şi cu perspective mai largi 
(mă gândesc la cineva anume şi regret că trebuie să ne despărţim 
anul acesta). 

La polul opus, găsim o specie şcolară mereu prezentă sub varii 
forme. Este vorba despre elevul lipsit de respect faţă de dascăl, faţă 
de colegii lui, faţă de toată lumea, în general. Dupa 10 ani de 

activitate didactică, pot spune că, dacă nu vrei să înveţi de bunăvoie, viaţa te obligă să înveţi de nevoie. 
Dincolo de şcoală,  de înţelegerea profesorului pentru adolescenţă şi provocările acesteia, experienţa vieţii 
poate fi dureros resimţită chiar şi de cei care se cred deasupra tuturor. 
4. Ce mesaj aţi adresa  elevilor din Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi”? 

Adresez tuturor elevilor şcolii noastre acelaşi mesaj: Credeţi în valoarea voastră! Primul pas către 
reuşită este încrederea în sine! 
5. Când aţi ales cariera de profesor, cu ce gânduri şi speranţe aţi pornit la drum? 

Mai degrabă, a fost invers! În prima fază, cariera m-a ales, apoi am continuat acest drum deoarece 
îmi place să lucrez cu tinerii, să comunic cu ei, încerc să-i încurajez sau să le atrag atenţia asupra a ceea ce 
nu este bine. 

Îmi iubesc elevii! Am încercat să le transmit mai mult decât conţinuturi ştiinţifice; am încercat să le 
transmit valori morale, sociale... valori care să contribuie la dezvoltarea lor umană. 
6. Cum a fost copilul şi adolescentul Roxana Ţiplea? 

Am fost un copil dificil, năzuros şi un adolescent şi mai dificil. De aceea, uneori pot să trec cu vederea 
anumite lucruri, amintindu-mi cât de năzdrăvană am fost şi eu la şcoală. 

Nu am fost elevul-model, dar am învăţat cu plăcere la anumite materii şi am fost conştiincioasă în 
legatură cu obligaţiile şcolare.  
7. Ce preocupări aveţi în timpul liber? 

Îmi place să citesc, mai ales, beletristică. De asemenea, îmi face plăcere să desfăşor activităţi în 
natură. Sunt pasionată de călătorii, deoarece descopăr lucruri noi, fascinante. 
8. Ce carte preferată aveţi şi pe care le-aţi recomanda-o elevilor noştri? 

Am citit multe cărţi, unele nici nu mi le mai amintesc. Recomand însă tuturor o capodoperă a 
literaturii universale: „Război şi pace”, de Lev N. Tolstoi. Totuşi, este nevoie de o anumită maturitate pentru 
a o înţelege. 
9. Ce muzică ascultaţi? 

Îmi place muzica latino-americană, house, dance, pop şi anumite balade rock. Ocazional, ascult şi 
muzică simfonică. 
10. Un film bun ne recomandaţi? 

Da, vă recomand un film mai vechi, dar extrem de educativ şi dureros de sincer: „La vita e bella”. Este 
o coproducţie europeană, care prezintă evenimente din cel de-al doilea război mondial. 
11. Aveţi o maximă, un proverb la care ţineţi şi în funcţie de care vă ghidaţi viaţa? 

“Nimic un este inaccesibil speranţelor! Poţi spera în orice. Viaţa însăşi este o speranţă! (Oscar Wilde)  
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CU BOBOCII LA POVEȘTI! 
 

Din septembrie, colegiul nostru a îmbobocit din nou alături de elevii claselor a IX-a A, a IX-a 
B, a 9-a A profesională și a 9-a B profesională. Ne-am gândit ca spre finalul primului semestru să-i 
întrebăm cum se simt la noi în școală, ce s-a schimbat în ultimele luni în viața lor de elev, ce 
așteptări aveau când au venit aici, care este prima lor impresie vizavi de școala din care fac și ei 
acum parte. Iată răspunsurile lor:  

Mihai Ghiran (a IX-a A): Mie îmi place acest liceu deoarece este un liceu cu profesori de 
treabă, profilul este bun, iar practica de la Palatul Copiilor este utilă. Nu-mi plac unii colegi, dar 
încerc să îi ignor. 

Hosco Jan Andrei (a IX-a A): Am auzit numai vorbe bune despre acest liceu. Când am intrat la 
liceu, s-au mai schimbat unele lucruri deoarece am avut parte de unele momente grele, dar asta 
nu îmi va schimba părerea că liceul acesta este minunat, cu niște profesori excelenți. 

Popuș Sergiu (a IX-a A): M-au impresionat mai mult laboratoarele tehnice, nu la fel de mult 
sala de clasă, dar față de sălile altor licee vizitate, este perfectă. Profesorii sunt foarte de treabă, 
majoritatea pe care îi cunosc, dar cei mai deosebiți s-au dovedit doamna dirigintă și domnul 
director adjunct. Îmi place foarte mult la acest liceu pentru că disciplinele tehnice se iau foarte în 
serios, și la fel e și în cazul materiilor pentru bacalaureat. Colegii îmi par în regulă, asemenea și cei 
din liceu, dar orice pădure are uscăciunile ei. Un aspect negativ ar fi doar manelele pe care le aud 
uneori pe hol. N-ar trebui neapărat ceva rock, ci ceva care să placă tuturor.  

Bacso Zsolt (a IX-a B): Părerea mea este că liceul nostru este unul foarte bun, cu profile de 
specialitate excelente, cu profesori de treabă. În primul rând, liceul nostru participă la mai multe 
proiecte, organizează concursuri și activități extrașcolare. Apoi, eu mă înțeleg foarte bine cu 
majoritatea colegilor. Orele de curs trec repede, doar unele trec mai greu. De când sunt aici multe 
s-au schimbat în viața mea. Aș vrea să-i felicit pe toți profesorii, dar mai ales pe doamna dirigintă 
pentru efortul depus pentru noi. Ne-au învățat lucruri pe care nu le știam până acum.  

Szombati Andreea (a IX-a B): Pentru mine liceul a însemnat schimbare. În școala generală, 
nu mă înțelegeam cu colegii, eram mai retrasă, dar acum, fiind boboc, mă simt în largul meu, am o 
dirigintă minunată, colegii sunt buni, mai ales profesorii. Școala are strictețe, e așa cum ar trebui 
să fie... Purtăm ecusoane, orele decurg minunat, unii profesori sunt mai altfel decât în generală. 

Lingurar Brigitte (a IX-a B): Prima mea impresie a fost una bună. Abia așteptam să fiu boboc. 
Profesorii sunt în regulă, te înțeleg și te ajută la orice, și ne distrăm foarte bine, avem ore, facem 
scenete, mai este și câte o oră de lectură. Colaborarea mea cu profesorii este mai bună față de 
acum câțiva ani. E frumos la liceu pentru că acești ani sunt foarte importanți, este perioada în care 
ne distrăm și în care începem să ne cunoaștem cu adevărat.  

Cârstea Claudiu Andrei (a 9-a A, profesională): Am ales școala profesională pentru că se face 
mai multă practică, prefer să învăț o meserie și știu că am un loc de muncă asigurat. Asta e 
meseria mea și îmi place. Liceul are avantaje, înveți mai multe, știi mai multe, te descurci mai ușor, 
poți să obții apoi un loc de muncă bun, să câștigi bine, faci diferite proiecte, pleci în diferite 
proiecte. Dar și la școala profesională este frumos pentru că înveți o meserie. 

Varga Tunde (a 9-a B, profesională): Am ajuns în acest liceu pentru a învăța o meserie, dar și 
să am o educație. Sunt mândră că sunt în acest liceu și îmi place la școală pentru că toți colegii și 
profesorii se poartă minunat cu mine și mă ajută când am nevoie de ajutor. 

Radvanszky Alexandra (a IX-a B): Impresiile mele din primul meu semestru de liceu? Destul 
de bune, aş putea spune. Deşi la început era foarte ciudat, pentru că foarte multe lucruri ne erau 
străine: nu cunoşteam elevii, profesorii, diriginta, dar nici şcoala în sine, după un timp ne-am 
acomodat în cele din urmă toţi. Profesorii ne-au învăţat numele, am început să ne cunoaştem între 
noi şi să legăm prietenii, am început să învăţăm orarul şi sălile de curs. După un întreg semestru la 
liceu, aş putea spune că îmi face o plăcere mai mare să vin la şcoală şi să învăţ decât îmi făcea la 
generală.  
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TRADIŢIE VS TEHNOLOGIE - PRO ȘI CONTRA FOLOSIRII TABLETEI ÎN SALA DE CLASĂ 

 

Odată cu evoluţia tabletelor tactile, cum 

ar fi iPad sau Microsoft Surface și diversităţii de 

aplicații educaționale digitale, învăţarea digitală 

unu-la-unu în școli este în creștere. Schimbând 

peisajul educației, aceste dispozitive portabile 

puternice sunt folosite într-o multitudine de 

moduri pentru a îmbogăți procesul de învățare 

și pentru depăşirea barierelor actuale. 

Instituțiile de învățământ raportează 

beneficii concrete ale utilizării tabletelor în 

angajarea elevilor pe diverse subiecte. Cu toate 

acestea, există unele preocupări reale asupra 

utilizării lor în educație. În continuare vom 

analiza oportunitatea integrării dispozitivelor 

digitale în sala de clasă.  

Între avantaje, primul ar fi extinderea 

învăţării, dincolo de zidurile sălii de clasă prin 

deplasarea de la sala de clasă, la bibliotecă sau 

la domiciliu. Aceasta oferă flexibilitatea și 

posibilitatea de a continua învățarea unde și 

când alege elevul. 

O bibliotecă vastă de resurse - prin 

aplicații, elevii şi profesorii au acces 

instantaneu la o multitudine de informații de la 

experți în domeniile lor. De exemplu, aplicația 

Encyclopdedia Britannica permite accesul la o 

serie de cunoștințe într-un format digital ușor 

de utilizat. 

Reducerea materialelor tipărite și a 

cărților - iPad-uri sunt folosite pentru a reduce 

nevoia de manuale grele și producția de tone 

de materiale tipărite. Conținutul digital poate fi 

actualizat continuu și are capacitatea de a 

include hyperlink-uri și videoclipuri. De 

asemenea, poate oferi potențial de 

economisire, cu toate că presupun un cost 

iniţial simţitor. 

Îmbunătățirea abilităților STEM (science, 

technology, engineering and maths). 

Departamentul educaţiei susţine că folosirea 

tehnicilor TIC la orele de studiu a îmbunătăţit 

rezultatele elevilor în aceste domenii pe 

eşantioanele studiate din Marea Britanie. 

Abilităţile TIC sunt cerute azi în orice 

domeniu de muncă. Folosirea uneltelor digitale 

în procesul de instruire aduce şcoala mai 

aproape de aceste realităţi ale pieţei muncii. 

Astfel, alegerea unei cariere devine tangibilă 

încă de pe băncile şcolii. 

Între aspectele mai puţin plăcute ale 

utilizării tabletelor este riscul mare al distrugerii 

acestora, respectiv producerea unei pagube 

materiale instantanee. Cel mai mare pericol 

este şocul mecanic, respectiv spargerea 

ecranului, fenomen întalnit în aproximativ 30% 

din proprietarii de tablete. Există şi alte riscuri 

(expunerea la umezeală, scurtcircuitare, uzuri 

electrice sau chiar morale), dar sunt 

insignifiante faţă de cel menţionat deja. 

Rezolvarea acestui impediment se face cu o 

husă cât mai robustă. Alte aspecte negative ar 

fi distragerea atenţiei, prin accesarea unor terţe 

aplicaţii/pagini, dar şi durata de viaţă a bateriei, 

care de cele mai multe ori nu ajunge la 4 ore de 

utilizare intensivă. 

Ca părere strict personală, consider că 

tabletele nu vor înlocui niciodată pe deplin 

materialele tipărite şi în nici un caz caietele sau 

planşele de lucru, pentru că în afara reducerii 

sau inhibării abilităţii de scriere fragmentează 

foarte mult procesele cognitive care stau în 

spatele actului educaţional. (ex: trasare de 

grafice, schiţe, scheme). 

prof. Németh Radu  
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CRĂCIUNUL VĂZUT PRIN OCHI DE COPIL 
 
 

Sărbătoarea Crăciunului este una dintre 
cele mai frumoase şi aşteptate sărbători din 
tradiţia creştină românească, aceasta 
aducându-ne alături de magia Naşterii 
Domnului şi multe amintiri emoţionante 
petrecute în vremea copilăriei. Copilaşi fiind, 
împreună cu întreaga familie, făceam multe 
pregătiri pentru a-L întâmpina pe Micuţul 
Prunc să se nască în suflete şi case curate. 
Bunicile noastre ne spuneau adesea să ne 
păstrăm sufletul curat prin faptele bune pe 
care trebuie zi de zi să le facem, pentru că 
numai astfel vom simţi bucuria Crăciunului. 
Serile copilăriei sunt de neuitat, seri în care, la 
gura sobei cu miros de mere coapte, colindam 
şi citeam pasaje din Biblie. Povestea 
Crăciunului care-mi va rămâne mereu în 
suflet, este descrierea Naşterii Domnului de 
către Sfântul Apostol Luca, poveste pe care 
bunica ne-o citea seri la rând în mod repetat, 
la insistenţele noastre de copilaşi emoţionaţi, 
pentru venirea neobişnuită pe lume a 
Pruncului Iisus. 

Naşterea Domnului în Evanghelia după 
Luca (capitolul 2,1-20): 

”În zilele acelea a ieşit poruncă de la 
Cezarul August să se înscrie toată lumea. 
Această înscriere s-a făcut întâi pe când 
Quirinius ocârmuia Siria. Şi se duceau toţi să 
se înscrie, fiecare în cetatea sa. Şi s-a suit şi 
Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în 
Iudeea, în cetatea lui David care se numeşte 

Betleem, pentru că el era din casa şi din 
neamul lui David. Ca să se înscrie împreună cu 
Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. 
Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele 
ca ea să nască, şi a născut pe Fiul său, Cel 
Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, 
căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. 

Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe 
câmp şi făcând de strajă noaptea împrejurul 
turmei lor. 

Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei 
şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi 
ei s-au înfricoşat cu frică mare. Dar îngerul 
le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă 
binevestesc vouă bucurie mare, care va fi 
pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi 
Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în 
cetatea lui David. Şi acesta va fi semnul: Veţi 
găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle. Şi 
deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, 
mulţime de oaste cerească, lăudând pe 
Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus lui 
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni 
bunăvoire! 

Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la 
cer, păstorii vorbeau unii către alţii: Să 
mergem dar până la Betleem, să vedem 
cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul 
ni l-a făcut cunoscut. 

Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe 
Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle. Şi 
văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre 
acest Copil. Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele 
spuse lor de către păstori. 

Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, 
punându-le în inima sa. Şi s-au întors păstorii, 
slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate 
câte auziseră şi văzuseră precum li se 
spusese.” 

Tradiţia bunicii o duc cu sfinţenie mai 
departe deoarece vocea ei îmi răsună mereu 
în minte şi-n suflet, trezindu-mi emoţii 
puternice de bucurie şi linişte sufletească, în 
aşteptarea fiecărui Crăciun.  

 
Prof. Floarea Bicăzan 
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THANKSGIVING DAY, SǍRBǍTOAREA DE PESTE OCEAN IUBITǍ DE EUROPENI 
 

Sǎrbǎtorile occidentale au pǎtruns timid, 
dar au prins rǎdǎcini adânci în inimile elevilor. 
Pornind de la aceastǎ idee şi încurajând 
transferul cultural, implicarea elevilor, 
extinderea cunoştinţelor de limbǎ englezǎ, a 
tradiţiilor şi obiceiurilor specifice ţǎrilor 
vorbitoare de limbǎ englezǎ, profesorii de limbi 
moderne de la Colegiul Tehnic „Constantin 
Brâncuşi” (Cecilia Butaru, Cristina Bǎran şi 
Anne-Mari Sǎlǎgean), Şcoala Gimnazialǎ 
„Nicolae Bǎlcescu” (prof. Monica Ani), respectiv 
Şcoala Gimnazialǎ din Leş (prof. Geta Rusu) au 
„pus la cale” o activitate cu ocazia sǎrbǎtorii 
americane Thanksgiving Day. 

Profesorii implicaţi în organizare şi-au 
susţinut elevii, vǎdit emoţionaţi, mai cu seamǎ 
pe micii actori de la Şcoala Gimnazialǎ din Leş, 
care au pus în scenǎ o minunatǎ scenetǎ ce a 
stârnit hohote de râs şi ropote de aplauze. 
Programul a continuat prin prezentarea mai 
multor informaţii cu privire la originea 

sǎrbǎtorii americane, la obiceiurile şi 
simbolistica acesteia. A urmat un moment de 
curiozitǎţi „Did you know?”, culese cu grijǎ de 
elevii de la Colegiul Tehnic „Constantin 
Brâncuşi”, care a adus un zâmbet pe feţele 
tuturor. Elevii de la Şcoala Gimnazialǎ „Nicolae 
Bǎlcescu” au lǎsat emoţiile deoparte şi au oferit 
un mic spectacol muzical. Şi pentru cǎ un alt 
obiectiv al activitǎţii a fost cooperarea elevilor 
celor trei şcoli, încununatǎ de legarea unor 
prietenii trainice, elevii au schimbat mici 
suveniruri homemade. 

Evenimentul s-a încheiat cu un „moment 
dulce”, iubit de toţi copiii, mai precis, aceştia au 
fost rǎsplǎtiţi cu bomboane, prǎjituri, suc şi 
mere frumos decorate, dar şi cu rǎvaşe cu 
mesajul: „If you focus on what you don’t have, 
you will never have enough. Instead, be 
thankful for what you do have because it’s 
everything you need”. 

Prof. Butaru Cecilia-Alina 
 

CRĂCIUNUL VECHI - CRĂCIUNUL NOU 
 

De la începutul secolului al XX-lea, Crăciunul (sărbătoare creștină care celebrează nașterea 
lui Hristos) devine și o sărbătoare laică, centrul de greutate al celebrării deplasându-se de la 
participarea în biserică la rit spre aspectul familial al schimbului de cadouri sau, pentru copii, spre 
împărțirea „darurilor de la Moș Crăciun“. 

Dar Crăciunul acum 100 de ani era diferit față de cel din zilele noastre. 
De Crăciun colindătorii erau răsplătiți cu nuci, colaci, fructe, iar ei mergeau la colindat pentru 

a vesti nașterea lui Iisus Hristos, în timp ce în zilele noastre copiii se duc la colindat aproape doar 
pentru bani. Apoi, copiii primeau de la Moș Crăciun jucării (păpuși, călușei de lemn, haine etc.), dar 
în secolul XXI, ei așteaptă de la Moș Crăciun tablete, telefoane, computere. Atunci oamenii 
respectau cu sfințenie Postul de 40 de zile al Crăciunului și slujba din Ajun și din cele trei zile de 
Crăciun. Azi doar puțini oameni țin Postul și merg la biserică în Ajun și în cele trei zile de 
sărbătoare. 

Ca atunci, și acum, masa de Crăciun este respectată, doar că azi oamenii cheltuiesc și 
consumă mai multe alimente, deci investesc mai mulți bani în această sărbătoare. 

În concluzie, Crăciunul în zilele noastre devine tot mai mult o sărbătoare comercială. 
Jurcuțiu Ovidiu, clasa a X-a B  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XX-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mo%C8%99_Cr%C4%83ciun
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UN CRĂCIUN PENTRU FIECARE 
 

După tradiţie, în fiecare an profesorii și 
elevii de la Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” 
din Oradea continuă să-şi arate bunătatea şi 
dărnicia prin acțiunea de voluntariat: „Un Crăciun 
pentru fiecare”. Această activitate de voluntariat 
are ca scop ajutorarea cazurilor sociale din școală, 
cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. Astfel fiecare elev 
sau profesor doritor, sensibilizaţi fiind de lipsurile 
unor copii defavorizaţi din şcoala noastră, au 
făcut multe bucurii, constând în diferite produse 

alimentare sau dulciuri, care au fost ambalate de voluntarii școlii noastre, în cutii de cadouri și care 
au fost dăruite în prag de Crăciun.  

Motto-ul activității noastre de voluntariat a fost: „Nu uitați că bucuriile și fericirea se 
înmulțesc pe măsură ce ele sunt împărțite!” 

Un cadou aduce multă bucurie în sufletul celui care-l primeşte!  
Prof. Floarea Bicăzan 

 

OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE NEUITAT 
,,Tradiţia adevarată e singura merinde sufletească’’ 

Liviu Rebreanu 

Proiectul intitulat ,,Tradiţii de sărbători – În 
aşteptarea lui Moş Crăciun” derulat în şcoala 
noastră an de an reuşeşte să implice elevii şi în 
altfel de activităţi extra-curriculare pentru a-şi 
putea pune în evidenţă talentul organizatoric, 

abilităţile practice şi artistice.  
Un alt motiv plauzibil îl constituie faptul 

că la noi în şcoală există foarte mulţi elevi care 
provin din mediul rural unde se ştie că tradiţiile 
şi obiceiurile se păstrează mult mai bine decît în 
mediul urban, prin urmare aceştia le pot face 
cunoscute şi celorlalţi colegi ai lor.  

Elevii au fost foarte încântaţi de cele trei 
secţiuni ale concursului: cea mai frumoasă sală 
de clasă împodobită, cel mai frumos colind, cel 
mai expresiv desen la care au participat cu 
entuziasm. Păstrarea datinilor creştine şi 
respectarea a tot ce este etic, moral şi frumos 
are un rol foarte important în educaţia copiilor.  

,,Un popor fără tradiţii este un popor fără 
viitor.”(Alberto Lleras Camargo) 

bibliotecar,  
Florica Roibu 
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FESTIVALUL NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE 
Portofoliul candidatului la ocuparea unui loc de muncă 

 
În data de 28.11.2014, în laboratorul de 

informatică al Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuşi” 
din Oradea, în cadrul programului „Festivalul Naţional 
al Şanselor Tale”, s-a desfăşurat activitatea cu tema 
„Portofoliul candidatului la ocuparea unui loc de 
muncă”. 

Activitatea a fost coordonată de către profesorii 
Burlan Marian (socio-umane) şi Németh Radu 
(informatică), iar ca participanţi s-au numărat elevii 
claselor a XI-a B şi C. 

Prin intermediul unei prezentări, elevii care au asistat au fost informaţi cu privire la 
demersurile pe care vor trebui să le întreprindă atunci când vor căuta un loc de muncă. 

Li s-a subliniat importanţa modului în care trebuie elaborate cele două documente necesare: 
Scrisoarea de intenţie, respectiv Curriculum Vitae-ul. Dacă cel de al doilea document trebuie să 
pună accent pe pregătirea candidatului, în schimb, S.I., e necesar să evidenţieze calităţile, ceea ce 
te recomandă pentru job-ul respectiv. Elevilor le-au fost prezentate principiile ce trebuie 
respectate, modele de documente întocmite, sfaturi de ţinut cont. La final, dl. profesor de 
informatică le-a arătat cum se operează on-line completarea unui C.V. european, prin adăugarea 
de câmpuri noi, pentru suplimentarea cu date a rubricilor. 

Concluzia: elevii au beneficiat de o activitate cu o temă de importanţă ridicată pentru ei. 
Consilier educativ, 

prof. Hoduţ Florentina 
 

SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE 
Drepturile consumatorului 

 
În 20.11.2014, în Sala Festivă a Colegiului Tehnic 

„Constantin Brâncuşi” a avut loc o întâlnire între elevii 
claselor a IX-a B, a XI-a B şi a 9-a B şi reprezentanţii 
Comisariatului Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Bihor, dl. Cătălin Giani Bura şi d-na 
Adela Bazilan. 

În cadrul întâlnirii le-au fost comunicate elevilor 
informaţii, prin intermediul unei prezentări ppt, 
referitoare la drepturile consumatorului. 

Dezbaterea a avut drept scop formarea prin 
educaţie a tânărului consumator.  

Tematica dezbaterii a fost drepturile consumatorului și combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu consumatorii. 

Elevii şi-au putut exprima propriile opinii referitoare la legislaţia europeană privind 
drepturile consumatorilor. 

La sfârşitul activităţii elevii au fost conștienți de drepturile pe care le au ca şi consumatori. 
Elevii au pregătit o expoziţie cu preparate culinare specifice sezonului de toamnă, din care 

invitaţii au avut posibilitatea să guste. 
Activitatea s-a desfăşurat sub coordonarea prof. Manea Ioan şi consilierului educativ, prof. 

Hoduţ Florentina. 
Consilier educativ, 

prof. Hoduţ Florentina  
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RĂSPUNSURILE TESTULUI DE LA PAGINA 2 
Răspunsuri corecte: 
1. Una, 2. Toate, 3. Chibritele, 4. Nouă, 5. Nu, pentru că e mort, devreme ce soția lui este văduvă, 6. 

Moise n-a luat niciunul, doar Noe, 7. Supraviețuitorii nu se înmormântează, 8. Trei minute, 9. Niciuna, 10. 
Crăciunul, 11. Dacă moare, nu mai primește pensie. 

Interpretarea rezultatelor: 
A) 0-3 din 11 răspunsuri corecte: Doamne Dumnezeule, ieri a făcut și planta mea din sufragerie acest test 

și a avut un IQ mai mare decât tine. Nu cred că e bine să fii lăsat în continuare în libertate. Ai putea deveni 
un pericol pentru societate. 

B) 4-8 din 11 răspunsuri corecte: Ești cam la fel de inteligent ca media populației globului. Dar oricum... 
nu trebuie să fii complexat de acest lucru. 

C) 9-11 din 11 răspunsuri corecte: Doamne Dumnezeul, ești ori un geniu, ori ai trișat în timpul testului. 
(sursa: http://teste.haios.ro/raspuns_intrebare_test.php?id=425) 

 
CURIOZITĂȚI 

Expresia a freca menta derivă dintr-un foarte vechi obicei.  
În Grecia antică mesele pe care se servea mâncarea erau frecate cu frunze de mentă, pentru răcoare 

şi miros plăcut. Fanarioţii au adus şi la noi obiceiul în secolul al XVIII-lea, familiile înstărite din Bucureşti şi 
din Tulcea adoptând cu iuţeală acest tabiet de bon ton. Pentru că servitorii din casele lor ajunseseră să-şi 
dispute cu ardoare sarcina frecării meselor cu mentă, infinit mai uşoară decât tăiatul lemnelor, spălatul 
rufelor sau alte activităţi casnice, a freca menta a devenit sinonim cu ideea de a păcăli munca. 

Semnificaţia expresiei s-a păstrat până în prezent, dar povestea s-a pierdut. 
 

BRADUL DE CRĂCIUN  

Obiceiul împodobirii bradului este unul dintre cele mai plăcute momente. Fiind un obicei vechi şi foarte 

răspândit, prezintă şi multe curiozităţi. 

* Un brad pentru a putea fi folosit ca pom de Crăciun are nevoie de 7-10 ani ca să 

crească. 

* Brazii, după tradiţie, se împodobesc în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Se spune 

că, de fapt, Moş Crăciun este cel ce aduce bradul. 

* Au fost şi perioade când bradul se împodobea de Anul Nou. 

* Bradul împodobit este bine să fie ţinut până la Sfântul Ioan, pentru ca prosperitatea 

să se menţină tot timpul anului. 

* Cunoscutele coroniţe din crengi de brad simbolizează continuitatea, sănătatea, 

bucuria si viaţă lungă. 

* Cu mulţi ani în urmă a existat şi obiceiul ca bradul să se aşeze cu vârful în jos. 

* Oamenii au văzut la început în bradul de Crăciun un simbol al copacului din Paradis şi au atârnat în el 

mere roşii, simbol al păcatului originar. 

* Iniţial se construiau piramide din lemn pe care se puneau crengi de brad. 

* Se spune că tradiţia împodobirii bradului îşi are originea în Germania, începând cu secolul al XVI lea. În 

Germania, în 1605, un brad a fost ornat pentru a destinde atmosfera „îngheţată” din preajma Crăciunului. 

Germania a fost primul şi cel mai mare furnizor de podoabe pentru pomul de iarnă. Ulterior această 

adevărată industrie s-a dezvoltat şi în alte tări. 

* Beteala a fost inventată în Germania în anul 1610 şi era din argint, fiind deci valoroasă şi simbolizând 

bogăţia. Deoarece argintul se oxida, a fost înlocuit ulterior cu alte materiale strălucitoare şi uşoare. 

* Primul care a pus lumânări într-un brad a fost Martin Luther, protestant revoluţionar al secolului al 

XVI-lea. Se spune că odată, drumul de întoarcere spre casă al acestuia trecea printr-o pădure de brazi. Era 

noapte, era senin şi stelele străluceau. Era ca şi cum stelele ar fi stat atârnate de crengile brazilor. Imaginea 

l-a impresionat atât de mult pe Martin Luther, încât acesta a vrut să o reproducă acasă spre a le-o arăta şi 

copiilor săi. El a pus în locul stelelor lumânări aprinse. 

Cules de prof. Avrămuţ Floare (www.universdecopil.ro) 
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