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AMBASSADEURS DE NOS
CONTREES EUROPEENNES
Ambasadori în Spania
Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei
Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al
Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții.

Cea de-a doua reuniune de proiect Comenius a avut loc
la Valladolid (Spania).

Activităţile au început cu Atelierul Comenius în cadrul
căruia elevii
au realizat afişe
având ca
temă
sărbătoarea
Sfântului
Valentin,
felicitări şi
mesaje de
Sfântul Valentin
adresate
eleviilor
implicaţi în
proiect.
3

Zilele următoare au fost
dedicate vizitei de documentare pentru cunoaşterea
obiectivelor istorice ale oraşului,a tradiţiilor
locale:palatul Granja , Segovia ,majestuosul Alcazar de
Segovia, castelul către care duc toate străduţele din
oraşul vechi şi care domină cu silueta sa intinderile
provinciei Castilla y Leon,satele Simancas,Medina del
Campo,Tordesillas,Olmedo
pentru
înţelegerea
importanţei tradiţiilor locale pentru menţinerea
identităţii naţionale şi integrarea în cultura europeană.

În ultima zi a avut loc spectacolul ‘’Festival
Ambasadorii”. Cupidonul roman a impartit felicitarile
realizate in cadrul atelierului Comenius.

Dir. Nicolae Nicolae, dir.adj.Bodnariu Rodica,
prof.Moiş Marinela ,prof.Şerban Eniko
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Următoarea reuniune Comenius a avut loc la Pont l’Abbé (Franta).

Am descoperit obiceiurile şi tradiţiile specifice acestei
regiuni, precum şi obiectivele istorice si principalele
atractii turistice: centrul Haliotika unde pe lângă
admirarea obiectelor expuse am participat la ateliere
şi vizita pescăriei; oraşul Pont l’Abbé; centrul de
camping La Torche,elevii şi profesorii urmând şi cursul
de surf; oraşul Quimper.
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In ultima zi ne-am bucurat de o frumoasă petrecere
la care au fost invitate formaţia de muzică
tradiţională Bagad şi cea de dansuri (Cercle celtique).

Dir. Nicolae Nicolae, dir.adj.Bodnariu Rodica,
prof.Moiş Marinela ,prof.Şerban Eniko
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Segovia, o cetate ca-n
povești
Primăvara trecută am avut bucuria unei călătorii în
Spania. Aici am avut ocazia de a vizita un frumos oraş
istoric , Segovia.
La intrarea în mirificul oraş este o poartă ce face trecerea din trecuturi romane la vremuri mai apropiate
nouă. Acueducto Romano este ca un arc peste timp.
Fără doar şi poate , acesta este un oraş cu multe mistere ce trebuie elucidate şi numeroase surprize ce
trebuie descoperite.
Cu mult entuziasm , păşim uşor în lumea de odinioară , ce ne aşteaptă cu porţile deschise. De cealaltă
parte a „porţii timpului” era un oraş romanic cu
clădiri înalte , castele de piatră , cetăţi vechi , toate
impresionante.
Dincolo de aceste ziduri începe o altă istorie şi un alt
castel, castelul regelui spaniol Felipe al V-lea. Mare
şi impunător , cu o arhitectură spectaculoasă, cu
grădini şi mistere ascunse între zidurile de legendă.
Conduşi de ghid, am intrat în încăperile desprinse
parcă dintr-o poveste , cu lustre prelucrate
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din cristale şi diamante ,
luminând discret mobilierul rafinat , scăldat în broderii de mătase. O parte a castelului nu era restaurată . Aici scările de piatră , covoarele şi picturile erau
roase de trecerea timpului.
La sfârşitul turului , am putut achiziţiona diverse obiecte suvenir , încărcate de amintirea vizitei noastre la
castel. Am fost răsfăţaţi şi cu o ciocolată foarte fină,
care ar păstra şi acum aroma ciocolatei din timpul regelui , prin păstrarea reţetei din trecut.
Nici nu am părăsit bine acest castel , ca în faţa noastră
se deschid porţile altui castel , mai impunător decât
celălalt.Trecerea este printr-un pasaj adânc , stavilă
împotriva atacatorilor de altădată. Acest nou castel
era refugiul regelui şi a familiei regale în timp de război.
Acest castel nu era deschis vizitatorilor , dar am putut
urca în cel mai înalt turn al său. Ajunşi la înălţime, de
pe meterezele turnului se contura o panoramă impresionantă a împrejurimilor.
Vizita în oraşul Segovia s-a incheiat degustând un
preparat specific locului , numit torttilia, la un
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restaurant cu specific local.
Oraşul de poveste a rămas în urmă , dar amintirea sa
va merge cu noi oriunde vom mai hoinări prin lume…

Mihai Macarie ,
cls.aVIII-a A
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Un proiect de succes: Calendrier
eTwinning d'arbres remarquables
Prof. MOIS MARINELA
Recunoaștere:
-certificatul național de calitate,premiul Proiectul
lunii
-certificatul european de calitate
-includerea proiectului în COLECŢIE DE BUNE
PRACTICI-eTWINNING 2011 ISBN: 978-606-8198-00
-candidatură premiile europene eTwinning
Activități:
Căutarea unor arbori remarcabili din oraş sau
împrejurimi,fotografierea lor,găsirea unor informaţii cu
privire la specie, scrierea unui, iar lunar se votează
arborele (http://www.pixule.com) şi sloganul lunii Utilizarea la clasă în fiecare lună a calendarului şi a
produselor realizate în luna respectivă.
-

-Realizarea unor activităţi cu privire la mediu şi tot ceea
ce ţine de arbori(meserii,animale sălbatice:prezentarea
lor,a modului în care trăiesc şi se hrănesc,desene,colaje
etc;fructe sau alte produse,modalităţi de măsurare/
calculare a înălţimii unui arbore ,etc).
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Puncte de plecare...
Parteneri în proiect :
Într-o lume în care Institut Sainte Marie Arlon,
nenumărate specii Arlon- BELGIA(scoala
din fauna şi flora
fondatoare)
fiecărei ţări sunt pe
cale de dispariţie, în Scoala Generală cu clasele I-VIII
care poluarea e din Numarul 6 Vulcan-ROMANIA
ce în ce mai
(scoala fondatoare)
mare,iar oamenii şi
comunitaţile locale Collège Louis Germain, Saint
Jean de Vedas-FRANTA
devin din ce în ce
mai indiferente sau St Andrew's School, Readingneputincioase,este ANGLIA
nevoie de găsirea
unor modalităţi de CSG Willem van Oranje, Oudconştientizare a Beijerland-OLANDA
pericolului şi
High school Pakrac, Pakrac, CROurmărilor pe care ATIA
toţi factorii nocivi îi
au asupra mediului
înconjurător şi a
devenirii omenirii.
Site-ul proiectului:

http://
calendrierarbresremarquabl
es.webs.com/index.htm
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Prof. Engleză Ghițun Anamaria
Ziua iubirii , ziua in care toata lumea isi exprima
afectiunea fata de cei iubiti , nu putea trece neobservata . E de fapt o traditie ca scoala noastra sa sarbatoreasca in cel mai frumos mod aceasta zi atat de
speciala .
Ca si in anii trecuti elevii scolii au confectionat Valentine’s cards , felicitari de iubire, toate originale si
frumoase cu versuri si ganduri pline de dragoste . Si
cu totii au fost invitati la un mega spectacol organizat
in cinstea iubirii .
Spectacolul a inceput printr-o prezentare PPT realizata de eleva Badea Georgiana din clasa a VII a B , de la
care am aflat modul in care Valentine’s Day se sarbatoreste in diferite locuri din lume . Colegele ei , Chirica Denisa si Dosa Alexandra au povestit legenda
Sfantului Valentin , prea-bunul preot catolic care casatorea pe cei care se iubeau prea mult , in secret , pe
vremea cand imparatul roman , Claudiu interzicea casatoria cu desavarsire .
12

S-au spus poezii in limba
engleza de catre cei mici , cat si de catre cei mari si sau ascultate cantece minunate de dragoste cantate
de talentatele noastre eleve : Dabija Alexandra , Motoc Bianca , Cazacu Ancuta si Stamatin Emanuela , un
adevarat spectacol al iubirii .
Am avut si momente amuzante , bineinteles .
Sceneta “ Zana Valentina “ interpretata de elevii
clasei a VII a B a facut deliciul spectacolului . Copiii
s-au amuzat teribil si i-au aplaudat pe micii actori din
toata inima .
Un moment special l-a constituit alegerea lui Mister
si a Miss Valentine , concurs pe perechi de dans ,
poezie si declaratii de dragoste .
Cu totii ne-am simtit minunat sarbatorind iubirea impreuna . Nimic nu e mai frumos si mai curat decat
iubirea ce o
simte un suflet
de
copil .
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Probabil toti stiu ca de 1 Martie daruim
mărțișoare sau primim mici simboluri ale primăverii,
mărțișoarele, dar probabil puțini dintre noi cunosc
povestea mărțișorului ori s-au întrebat ce simbo
lizeaza și de unde a pornit obiceiul "purtatul
mărțișorului"...
La sfârșitul secolului al XIX-lea Mărțișorul era primit
de copii, fete si băieti, fără deosebire, de la părinti în
dimineața zilei de 1 Martie, înainte de răsăritul
soarelui. De acesta se agăța o monedă de argint sau
de aur, se purta legat la mână, prins în piept sau la
gât. Se credea că purtătorii mărțișorului nu vor fi pârliți de soare pe timpul verii, că vor fi sănătoși și
frumoși ca florile, plăcuți, drăgăstoși și norocoși,
feriți de boli și de deochi.
Pentru marcarea aceastei frumoase și pline de
semnificație zile de început de primăvară elevii școlii noastre au participat la proiectul educațional
“Mărțișorul, simbol al primăverii” organizat de
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Primăria Municipiului Vulcan, proiect ce a avut ca finalitate oferirea de mărțișoare domnișoarelor și
doamnelor din localitatea noastră.
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Tinerii
Tinerii sunt la vârsta la care își doresc să fie
independenți pe toate planurile, de aceea au
tendința de a respinge obiceiurile alimentare
propuse de părinți: mese la ore fixe, meniuri
diversificate.
Adolescenții
preferă
pizza,
hamburgerii, cartofii prăjiți în locul supei și peștelui
cu legume pregătite de mama. nEi preferă pungile
de chipsuri și popcorn în fața televizorului decât
statul la masă alături de
familie.
Substanțele
nutritive
indispensabile
dezvoltării
armonioase a organismului în
perioada adolescenței sunt
proteinele, fierul, calciul, vitamina D. Proteinele de
calitate, contribuie la dezvoltarea mușchilor, trebuie
luate din carne slabă (pui, curcan, vițel), pește și
ouă. Aceste alimente sunt, de asemenea, bogate în
fier. Or, în adolescență, anemia este destul de
frecventă, mai ales în cazul fetelor. nPentru a avea
oase puternice toată viața, rezervele de calciu
trebuie făcute din adolescență. De aceea, tinerii
trebuie să mănânce un produs lactat : lapte dulce,
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iaurt, brânzeturi, unt,
smântână , la fiecare masă. Produsele lactate nu vor
fi numai de vacă, ci şi din lapte de oaie, capră sau
bivoliţă. Pentru asimilarea calciului este nevoie de
vitamina D, care este sintetizată de organism sub
acţiunea razelor solare. Acesta este unul din motivele pentru care tinerii trebuie să facă mişcare în aer liber. Surse de vitamina D sunt şi ouăle, ficatul,
peştele gras.
Fructele şi legumele trebuie consumate de adolescenţi pentru aportul lor de vitamine şi minerale.

Implicarea tinerilor în pregătirea mesei este un bun
prilej pentru a-i învăţa să mănânce sănătos.

Prof. Ed.Tehnologică
Şerban Eniko
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Limbajul tinerilor din
ziua de azi- Argoul
Cuvintele sunt toată averea noastră.
Samuel Beckett
Conform Dicţionarului explicativ al limbii
române, argoul este un limbaj convențional, folosit în
mod conștient de către vorbitorii unui grup social sau
profesional, pentru a nu fi înțeleși de ceilalți.
Ion Pachia Tatomirescu spune că , «argoul este
un mod de exprimare nonliterar, specific anumitor
grupuri sociale „certate cu legea“ și cu „codul manierelor elegante“ – grupuri alcătuite din vagabonzi,
delincvenți, dar și din elevi, studenți, militari ș. a. –,
care și-au format un „vocabular special“, cuprinzând
cuvinte „cu sensuri deturnate“, din limba comună,
ori din sfera regionalismelor, neologismelor etc.,
după un „cod propriu-încriptat“, cu „înțelesuri“ fără
vreo legătură cu sfera lor propriu-zisă, încât să fie
„de nebănuit“ îndeosebi celor ce reprezintă autoritățile, ori celor ce au legături cu autoritățile.».
Există argoul răufăcătorilor, al elevilor, al studenţilor,
al soldaţilor, al sportivilor etc.
18

Din vocabularul
argotic spicuim: babac- părinte , bilă, bostan- cap,
bosu-mare -directorul, ciripitor-denunțător, curcanpolițist, a ciordi,a șuti (toate cu sensul de „a
fura“), dirig-diriginte, dirigă- dirigintă, fasoledinți, fetiță-mitralieră, găină-pălărie, gagiu-individ /
iubit, hard -creier / cap, icre-bombe, lovelebani,
mălai-salariu
/
bani,
matematematică, figurant- fiţos mișto-foarte bun / frumos,
mititica-pușcărie, bicicletă-ochelari, paraibani, profă-profesoară,sticlete-polițist, Şase !Atenție !, șucar-frumos, universitate-închisoare, borş
-sânge, a hali- a mânca, fraier- om prost, bişniţăafacere, a cafti- a bate, scaun- nota 4, a avea bulan- a
avea noroc, moca- gratis etc.
În ultimul timp, cei mai frecvenţi termeni argotici
se întâlnesc în muzică, în versurile formaţiilor de hiphop sau în manele (naşpa, belea, mascaţi, merţan,
băiat de băiat, şmenar, baban, fraier, a lua la mişto,
bairam, gagică, penal, beton, bulangii, a băga în
boală, nasol, a avea fiţe, a da în gât, talent, şpagă,
paranghelie etc).
Prof. Limba română Trif Lorena
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Sahara cu cele 9.000.000 km² este deșertul cel mai
mare de pe Pământ,cuprinde o treime din
Africa.Acest deșert uscat se întinde de la țărmul
Oceanului Atlantic până la Marea Roșie alcătuind un
trapez cu o lățime în vest de 4,500-5,500 Km,iar în
nord-sud cu latura de 1,500-2,000 Km.Cea mai mare
parte a pustiului este străbătută cu pietriș,pustiul de
nisip ocupând o suprafață mai redusă.

Clima este tropical-deșertică, cu temperaturi medii
ridicate (38 °C), deosebit de fierbinte și uscată;
vântul dominant tot timpul anului este vântul Pasat,
un vânt uscat ce aduce ploi rare. Variațiile mari de
temperatură de la zi la noapte care au atins in unele
cazuri 45°C(noaptea 5°C - ziua 50°C) au determinat
formarea deșertului. Iarna, pe timpul nopții
temperatura scade până la -10 grade, pe când vara
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atinge în timpul zilei 58 de grade Celsius.
Vegetaţia
Vegetația este xerofilă, rară și cuprinde circa 1000 de
specii. În cele circa 90 de oaze mari se cultivă curmali, legume, cereale, etc.

Fauna
Fauna este foarte săracă: scorpioni, șopârle, serpi,
vulpi de deșert, struți. Spre margini pătrund uneori
animale de deşert.

Prof. geografiePârvu Monica

21

Spectrul din Broken
Un spectru Brocken ( germană Brockengespenst ), de
asemenea, numit arc Brocken , munte spectrul sau glockenspectre este aparent enorm și amplificată umbra unui observator, aruncat pe suprafețele
superioare ale norilor opuse soare.
Fenomenul poate apărea în orice munte , bancar sau
nor, sau chiar dintr-un avion, dar ceața frecventa și
joasă altitudine de accesibilitate a Brocken , un vârf
în Munții Harz în Germania , au creat o legendă locală din care fenomenul atrage numele său.
Spectrul Brocken fost observate și descrise de
către Johann Silberschlag în 1780, și de atunci a fost
înregistrată frecvent în literatura de specialitate cu
privire la regiune. Cu toate acestea, poate fi văzut în
orice regiune de munte.

Prof. fizică RODICA BODNARIU
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REBUS CHIMIC—Prof. Chimie Şaucă Idifta
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vertical:
1-denumirea acizilor ce contin oxigen in molecula;
Orizontal:
2-solutie de indicator care in prezenta de acid se
inroseste;
3-asa este reactia de dizolvare a H2SO4 in apa ,de
aceea nu trebuie niciodata turnata apa peste H2SO4 ;
4-substanta ce in mediu acid sau bazic isi modifica
culoarea;
5-acid fara oxigen in molecula;
6-denumirea acizilor cu doi atomi de hidrogen in
molecula;
7-denumirea populara a unui acid bun de baut;
8-denumirea reactiei dintre un acid si o baza;
9-denumirea tehnica a acidului sulfuric;
23

Curiozităţi
din lumea plantelor şi animalelor
Lupul
Ştiaţi că………

lupul se pare să fi fost primul animal domesticit
de om?

fiecare lup îşi are locul lui în haită, în ordinea importanţei?

strămoşii noştri daci, purtau la luptă un cap de
lup şi trup de balaur?

s-au întâlnit, în cele mai vechi timpuri, cazuri de
adopţie de către lupi a

unor copii rătăciţi sau pierduţi prin pădure?
Vulpea
Ştiaţi că?...............

raza de activitate a vulpii pentru căutarea hranei
este de 5-10 km de la locul vizuinii?

hrănindu-se în principal cu şoareci, face reale şi
valoroase servicii agriculturii?


Ursul
Ştiaţi că……….

un urs trăieşte 30-40 de ani?

în tinereţe, ursul se domesticeşte cu uşurinţă şi
se ataşează e omul care-l îngrijeşte?

iarna o petrece în stare de somnolenţă putând
ieşi imediat în caz de pericol?
24

Livada








ceaiul de cozi de cireşe se foloseşte la tratarea bolilor de rinichi?
fructele sunt de 2 feluri: drupe(fructele cărnoase
cu un singur sâmbure tare) şi poame(fructe
cărnoase care includ în mijlocul lor cămăruţe cu
seminţe)
primăvara, la măr apar mai întâi florile şi apoi
frunzele?
atât fructele cât şi frunzele părului au calităţi terapeutice?

Stejarul


Ştiaţi că……..

Ştiaţi că…....

ghinda prăjită dă cafeaua de stejar sau ameste
cată cu cacao, chiar ciocolată de stejar?





un stejar bătrân poate transpira într-o vară 50 de
vagoane de apă?
stejarul trăieşte până la 1000 de ani, încât ar
putea povesti celor ce le-ar înţelege şoapta de
seară a frunzelor, întreaga istorie a neamului?

Culese de prof. înv.primar Udangiu Gheorghe

25

ŞTIAŢI CĂ???????












In anul 2700 i. Hr. egiptenii introduc calendarul
bazat pe 365 de zile?
In anul 1800 i. Hr. mesopotamienii alcatuiesc
primele tabele de inmultire?
In anul 585 i. Hr. utilizand proprietatile de divizibilitate a numerelor, Thales din Milet (636 - 546
i. Hr.) prezice o eclipsa de Soare?
In anul 500 i. Hr. pitagorienii, lucrand cu numere
reprezentate prin figuri, atribuie cate un sex
fiecarui numar, cele impare sunt de sex masculin, cele pare, de sex feminin. Tot ei introduc notiunile de numar prim, numar compus, numere
relative prime, numere prime perfecte, numere
prietene (amiabile)?
Leonardo da Vinci (15.04.1452 - 2.05.1519) anticipeaza construirea ceasului cu pendul, al carui
mecanism utilizeaza principii de divizibilitate?
Primul “calculator” apare în 1623 sub denumirea
de Speeding Clock și putea face singur adunări ți
scăderidar numai cu numere compuse din
maxim 6 cifre?
Prof. matematică Nicolae Nicolae
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Semănatul şi culesul cartofilor
Obiective : dezvoltarea indicilor calităţii motrice
îndemânareaşi viteza.
Participanţi : 20 – 30 concurenţi.
Locul desfăşurării : sală sau în aer liber.
Materiale : cretă albă, 3 – 4 mingi de oină,
măciuci folosite în gimnastica ritmică, fanioane,
popice, alte obiecte specifice.
Organizare şi desfăşurare :
Participanţii la joc sunt dispuşi în şir, împărţiţi în mai
multe echipe, înapoia unei linii trasate pe sol.
În faţa fiecărei echipe, la o distanţă de cca 15 – 20 m,
se trasează (desenează) 3 – 4 cercuri, la distanţe
egale, iar în interiorul lor se aşază mingi de oină,
tenis, pietricele, castane etc. La semnal, primul concurent din fiecare echipă aleargă şi culege din fiecare
cerc obiectele pe care le aduce celui de-al doilea
partener de echipă, urmând ca acesta să le semene
din nou (să le aşeze în cercurile respective).
27

Jocul continuă până când
ultimul jucător revine în poziţia iniţială.
Fereşte-te de minge !
Obiective : dezvoltarea calităţii motrice
îndemânarea şi a vitezei de reacţie şi de execuţie,
perfcţionarea aruncării la ţintă.
Participanţi : 20 – 30 concurenţi.
Locul desfăşurării : în sală.
Materiale : două mingi de volei,
handbal sau baschet.
Organizare şi desfăşurare :
Jucătorii sunt împrăştiaţi prin toată sala de sport. La
fluierul de începere a jocului, conducătorul aruncă în
teren două mingi (pot fi de volei, baschet sau handbal). Concurentul care intră în posesia uneia dintre
aceste mingi o poate arunca spre unul dinre ceilalţi
jucători, căutând să-l atingă. Cel atins este exclus din
joc. Jocul continuă până când rămâne în joc un singur competitor, care este declarat învingător.
Prof. Ed. Fizică Cîmpian Rozalia
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E primăvară,
Natura e o taină
De flori, nuanțe, culori;
Privighetori, berze, cocori
Planează pe sol,
Așezându-se domol.
Aproape cu o mie de flori
Într-un covor multicolor,
Plin cu bujori,
Dansează-n zbor,
În timp ce soarele galben,
Sclipește-ntre nori.
Bădeanu Filotheea clasa a IV-a D
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Este primăvară! Un anotimp frumos şi aşteptat de
toată lumea. Razele palide ale soarelui topesc
veşmântul alb ce încălzea odinioară ghioceii. Iarba îşi
recâştigă valurile verzi iar cerul limpedele albastru.Norii par a fi nişte perne de puf ce plutesc prin
văzduhul încă nedumerit.
Aerul capătă un miros mai proaspăt.Natura se
trezeşte la viaţă , ieşind de
sub vraja de trei luni a
bătrânei cu mantie albă.
Ciripitul păsărelelor şi
adierea
molcomă
a
vântului creează o superbă
poemă. Întreaga natură
pare a fi o pictură cu o desăvârşită armonie de linii.
Lupu Emilia clasa a IV-a D
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Mama
Mama o persoană blândă
Gingaşă , iubitoate şi senină
M-a adus în lumea asta plină,
De oameni răi şi de crimă...
Dar chipu-i când îl vezi,
Ţi se umple faţa de lumină
Ea, e ocrotitoare
Mi-e înger păzitor
Dar e salvatoare, de tot ce-i dureros
De 8 Martie , o floare
Îi dăruiesc , cu o dorinţă arzătoare :
Căci vreau să-i mulţumesc.Pentru tot
De aceea îi spun: ,, Mămico te iubesc!,,
Cazacu Anca
Cls. a VIII-a B
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REALIZĂRILE NOASTRE DIN CADRUL
ATELIERULUI DE CREAŢIE
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- Grozav aș vrea să zbor pe Lună în timpul tezelor!
- De ce
- Acolo orice materie este de 6 ori mai ușoară!
- Ţi-am citit lucrarea de control. Foarte bună. dar
e identică cu cea a colegului tău de bancă. Ce
concluzie să trag de aici întreabă profesorul.
- Că și a lui e foarte bună.

- Să presupunem că locuiești la etajul cinci și că
între fiecare două etaje sînt 15 trepte. Cîte trepte
va trebui să urci pentru a ajunge la apartamentul
tău
- Pe toate, domnule profesor.
- Mă întreb ce o să te faci cînd vei fi mare, cînd
acum, în clasa a doua, tu nu știi să numeri decît
pînă la 10
- Arbitru de box.
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În armată, soldaţii sunt
scoşi la program administrativ în grădina unităţii.



Caporalul, cu un aer satisfăcut, zice:
- Aşa, toată lumea ia câte o lopată şi treceţi la săpat!
Înainte de asta... E vreunul printre voi care se pricepe
la algebră?
- Eu, să trăiţi ... Sunt student la matematică, dom`
caporal.
- Bravo, mă. Atunci aruncă lopata aia, că nu-i de tine!
Soldatul, uşurat, aruncă lopata cu o mina veselă. Caporalul continuă:


…Şi pune mâna pe hârleţ. Tu vei extrage rădăcinile!





Doi colegi de clasa:
- Ce-ai scris la teza de la romana?
- Nimic, am dat foaia alba!
- Ba, esti nebun ?! Or sa zica astia ca am copiat unul
de la altul!
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