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Ştiaţi că?... 

 

Mihaela Sanda Popescu 

 

         Moto: 

        Semne se află peste tot. 

         Numai să ştii să le vezi 

                                                                                                (Constantin Brancuși) 

 

 

Trăim într-un univers de semne, în care gestul poate fi inocent sau vinovat. 

Bombardamentul informaţional ne face uneori să uităm titluri, autori, citate şi ce e 

mai trist, ne face să uităm de noi. Misiunea de dascăl e sfântă şi implică sacrificiul 

proverbial pe care toţi îl admiră, dar nimeni nu şi-l doreşte. Cel mai trist este când 

îţi vezi strădania neputincioasă, pentru că există acea specie din ce în ce mai 

numeroasă  pentru care noţiunile şi-au răsturnat sensul. Tranziţia care nu există 

încă mai trăieşte prin erate pentru toţi „răii‖ care nu vor să schimbe cinstea pe 

ruşine, credinţa pe minciună şi…originalul cu plagiatul. Cei care refuză 

masificarea sunt izolaţi, excluşi, masacraţi într-o „inginerie epistolară‖, de către 

acei nostalgici care cer supliment la umilinţă, depind de „vorba bună‖ 

conjuncturală care răstoarnă ordinea şi instituie legea proiectelor fără proiecte, sau 

legea calităţii fără calitate.  

Ştiaţi că elevii indezirabililor sunt „puşi la colţ‖, că încă se mai rup urechi şi 

copiii sunt ţinuţi cu mâinile în sus timp de o oră? 

 

Ştiaţi că nimeni din autorităţi nu a intervenit, ba chiar s-a muşamalizat?

   

 Ştiaţi că şi cei care nu şi-ar dori aşa ceva pentru copiii lor acceptă, aprobă, 

susţin şi aplaudă în unanimitate? 

Ştiaţi că cineva care când vorbeşte jicneşte chiar şi bâlbâiala, se trezeşte 

scriind că fizica ondulatorie însă sugerează câteva niveluri de realitate [...]  la 

scara macrofizică la cea microfizică, sau altcineva care confundă competiţia cu 
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lovitura pe la spate, zice că  muzica e programată genetic în corpul şi creierul 

uman? 

Ştiaţi că cine se ascunde după pseudonime şi îşi face din anonimat traiul 

bun şi confortabil de slugă e în stare să practice plagiatul ca sport cotidian? 

   

 Ştiaţi că cea mai mare angoasă pentru dascălii atestaţi doar de hârtii apare 

când trebuie să-şi facă meseria? 

     

P.S. Dacă Johann Strauss şi-ar fi denumit valsurile în limba engleză, mai 

uşor ar fi compus foxtrot, dar l-a lăsat pe Harry Fox (1882-1959) din America, mai 

tânăr decât el, autor de vodeviluri şi alte comédii.  

(Această informaţie am aflat-o de la adresa următoare: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Fox, prin urmare, nu semnez decât ce-mi 

aparţine).  

(M.)P.S.  Ştiaţi că asemănarea cu realitatea nu e pur întâmplătoare?   

ŞTIAŢI ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Fox
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Plâng!  – Duminică, 10 august 2008  

 

 

 
Te-am întrebat: „Ce-i adevărul?‖ 

Tu m-ai privit şi ai tăcut! 

…N-ai vrut să-mi spui, că din durere 

pentru durere ne-am născut! 

 

Să cred că viaţa-i bucurie? 

Când m-ai făcut, m-ai întrebat? 

… De n-ar fi fost, cum e să fie, 

simt totuşi c-ar fi fost păcat! 

 

Eu vreau să aflu Adevărul! 

De unde vii? Ce eşti? Ce vrei? 

Să-mi spui ce este veşnicia 

şi infinitul să-mi spui ce-i? 

 

Să-mi spui, cum îmi spunea bunicul, 

de ce şi cum, căci vreau să ştiu 

Povestea cea Adevărată! 

Spune-mi, cât încă nu-i târziu! 

 

Spune-mi că Veşnicia nu e! 

Spune-mi că Infinitul nu-i! 

Spune-mi că totu-i întâmplare, 

un vis absurd al nimănui! 

 

Căci dincolo de vămi şi stele, 

de bine, rău, mare sau mic, 

un palid gând, suspină: Nimic 

nu foloseşte la nimic! 

 

O umbră numai, de orgoliu-i, 

între a fi sau a nu fi! 

Ce cupă-i goală, care-i plină, 

de n-ar fi Setea, cine-ar şti? 

 

Când văd că toate-s ale Tale, 

prin mine însumi, eu ce sunt? 

Dar taci, a Ta e şi tăcerea – 

Primul şi Ultimul Cuvânt! 

 

Într-un Ocean de Energie, 

din spuma valului ivit, 

e Chipul Tău chiar Universul 

pe care ni l-ai dăruit! 

 

Atunci, de ce atâta zbucium? 

De ce, de griji, Te laşi pătruns? 

La ce-Ţi mai trebuieşte totul, 

când singur Tu Îţi eşti de-ajuns? 

 

Ajută neputinţei mele! 

Încerc şarada s-o dezleg... 

De-aş fi rămas, pe veci, o piatră, 

credeam şi fără să-nţeleg! 

 

Căci e o Luptă şi o Miză, 

Tu ai Puterea, ştii ce vrei 

şi totuşi, fără mine, Lupta 

n-ar mai avea niciun temei! 
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Din Cercul Tău nu mă pot smulge, 

am însă libertatea mea: 

pot să aleg de bunăvoie 

între a spune Nu sau Da! 

 

Priveşte-mă! Asemeni Ţie-s, 

etern şi trecător mereu... 

În jocul necuprins al firii, 

doar Timpul ne e Dumnezeu... 

 

M-am nevoit către Lumină 

pe-un Drum, aşa cum am crezut  

şi-am vrut, sfidând zădărnicia, 

să fiu ca Cel ce m-a făcut! 

 

Dar mă voi dezbrăca, spre seară, 

de trupul lacrimei prea greu 

şi-oi fi un fluture albastru 

zburând senin spre curcubeu! 

 

Atunci afla-voi Adevărul 

şi Libertatea voi avea, 

când, în cutremurata clipă, 

chiar Faţa Ta o voi vedea! 

 

 

Plâng pentru tot şi pentru toate,  

plâng al materiei destin, 

pentru păcatele uitate 

pentru greşelile ce vin, 

 

dar tot spre Tine mi-i pornirea 

– acesta-i glasul inimii –  

mă tem, dar azi îţi simt iubirea… 

De-acuma am şi eu copii! 

 

 

Radu Gorj 

 

 
 

 

James Joyce si feminitatea tirestinặ. 

 

Prof. Pȋrvan Daniela 

 

În octombrie 1904, cînd sosea, cu trenul, la Trieste, însoţit de Nora 

Barnacle, James Joyce începea, fără să ştie, un lung exil, bogat în consecinţe atât 

pentru destinul său uman, cât şi pentru cel scriitoricesc. Aceasta este concluzia la 

care au ajuns cercetătorii (de la Universităţile din München şi Trieste, din cadrul 

grupului de cercetare Bottega Joyce, de la Trieste Joyce School), precum şi alţi 

oameni de cultură, ajutaţi de o întreagă pleiadă de instituţii triestine - interesaţi cu 

toţii de nebănuitele şi profundele conexiuni dintre importantul port austro-ungar şi 

opera joyceană. Dintr-o colaborare interdisciplinară de înaltă factură intelectuală a 

rezultat o culegere de studii, care prezintă, cu precizie şi eleganţă, o multitudine de 

probleme: de la contextul complicatei acomodări a prozatorului cu urbea dinamică, 

mercantilă, dar şi plină de poezie, la implicaţiile pur prozastice ale acestei vieţuiri 

incomode, întreţesută cu o veritabilă filosofie, transfiguratoare în plan literar, a 

unui model de feminitate specific oraşului etc.  

Proaspătul sosit la Trieste, un bărbat înalt, cam ponosit, venea de la celălalt capăt al 

Europei să-şi găsească un serviciu în învăţământ. Trieste, port la Adriatica, era un 

oraş cosmopolit, aparţinând, Estului, dar şi Vestului, în diferite proporţii. Sunetele 
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diverselor limbi vorbite în zonă vor fi primele semnale care îl vor capta de îndată 

pe prozatorul in spe (nu trebuie să uităm că primele sale două volume de proză au 

fost scrise aici). Joyce va învăţa curând italiana şi, deopotrivă, dialectul triestin, 

mândrie a localnicilor, de o mare fineţe şi diversitate a nuanţelor. Atmosfera urbei, 

întretăiată de undele şi inflexiunile celor mai surprinzătoare amalgamuri 

lingvistice, va constitui pentru Joyce o atracţie irezistibilă (Claudio Bianchi, 

Familia Joyce la Trieste).  

Ineditul comunicării triestine era dublat de o libertate aparte, tipică, de 

asemenea, vieţuirii orăşenilor din acest spaţiu de reală şi organică civilizaţie 

(comerţul unea, prin inerenta-i toleranţă, italieni, sârbi, greci, germani, armeni, 

acolo funcţionau, în deplină sintonie, ca în puţine alte locuri, lăcaşuri de cult ale 

creştinismului catolic şi ortodox, sinagogi etc.). Autorii volumului în discuţie leagă 

arta monologului interior, de mai târziu, ridicată la perfecţiune în Ulise, de 

complexa descătuşare lingvistică şi existenţială, experimentată de Joyce la Trieste, 

sub imperiul atâtor încrucişări eufonice şi semantice, care i-au dat, treptat, senzaţia 

unei eliberări de sub jugul Eului univoc din al său Portret al artistului la tinereţe 

(compus în faza incipientă a exilului triestin).  

În 1915, începea un al doilea exil joycean, de data aceasta în direcţia opusă: 

din pricina Primului Război Mondial, romancierul e nevoit să plece, dar în bagajele 

sale există deja caiete pline de note febrile - ciornele la Ulise, născute în vortexul 

mirajului triestin. Cercetările reunite în volumul citat sunt unanime în a discuta 

cursul surprinzător luat de viziunea lui Joyce asupra limbajului prozei, pornind de 

la veritabila placă turnantă care este poemul în proză, mai puţin cunoscut, Giacomo 

Joyce. Deja italienizarea numelui James Joyce, obsesivă pentru autorul lui Ulise, 

care se semna curent astfel (în scrisorile sale către prieteni italieni, ca, de pildă, 

Italo Svevo), iar alteori chiar şi Giacometo Joyce, ori Giacomo dell'Oio, în 

corespondenţa cu Francini Bruni, semnătură inspirată de o veche zicere triestină 

(Erik Schneider, Joyce în oglindă: Trieste şi Giacomo Joyce), anunţă un hibrid, o 

construcţie tensionată, îngemănând două persoane contradictorii, o persoană şi o 

persona, adică soţul şi tatăl, în contrast cu libertinul, neangajat matrimonial (de 

altfel, în pofida celor doi copii născuţi la Trieste, Joyce s-a căsătorit legal cu Nora 

mult mai târziu, la Londra), implicat în poveşti de iubire cu elevele sale din înalta 

societate triestină şi vizitator asiduu al cartierelor rău-famate (excelent studiul lui 

John McCourt şi Erik Schneider, Zois - altă notabilă şi curentă, în epocă, 

italienizare triestină, de această dată, a numelui Joyce - în cartierele plăcerilor 

nocturne). Acest Giacomo nocturn este un membru privilegiat al lumii 

cvasiinterlope, care străbate în deplină libertate barierele de rang şi clasă, având 

acces la un cerc fermecat şi exclusivist, graţie cunoştinţelor sale de limbă engleză.  

Hibridizarea identităţii autorului irlandez prefigurează şi deschide un viraj 

conceptual în proza sa - de la dezvoltarea lineară, progresivă, convergentă a 

Portretului, la broderia impalpabilă, tatonantă, discontinuă, cu final deschis, în care 

limbajul şi fluxul conştiinţei precedă gândirea conceptuală, din Ulise. Vocea 

obiectivă omniscientă prinde să se fragmenteze, să dispară, lăsând în urmă un 

peisaj nedefinit, modulat, aflat într-un perpetuu proces de coagulare, o rostire 

meandrică, repetitivă, care numeşte aceleaşi lucruri în moduri diferite, ba adăugând 

ceva, ba scăzând, un parcurs oricând pregătit să reînceapă, chiar şi atunci când pare 
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că a contenit, o voce internalizată, aplecată asupra unei conversaţii cu ea însăşi. 

Dacă Portretul anunţa eliberarea artistului de familie, biserică şi stat, acum se 

pregăteşte terenul pentru viitorul Leopold Bloom, personajul aflat într-o criză 

răvăşitoare, dar totuşi inconştient de acest fapt (fiul său a murit, tatăl i se sinucide, 

iar soţia îi este soţie doar cu numele), prin epifania acestui predecesor care este 

eroul din Giacomo Joyce, situat într-o relaţie imaginară de fascinaţie, dorinţă, 

seducţie şi refuz cu o tânără din marea burghezie locală. Tânăra, inaccesibilă din 

punct de vedere social, posedă trăsăturile misterioase ale unei tipologii frecvent 

întâlnite de Joyce la Trieste şi, totodată, îmbogăţită de el cu elementele 

iconografice ale curentului plastic decadent, dominant în lucrările artiştilor locali, 

dar şi europeni, precum şi în moda epocii (Simonetta Chiabrando, Între vis şi 

realitate - o emblemă a feminităţii).  

Tipul feminin care-l captează pe Joyce este, invariabil, o tânără evreică, 

fiică a unei familii cultivate, severe şi puternice. O familie laică, poliglotă din 

necesităţi comerciale, care îşi deschisese uşile profesorului de limba engleză, 

pentru a lărgi orizontul lingvistic al vlăstarelor sale. El era nevoit să remarce 

cultura întinsă, cu fundament clasic, a elevelor sale, uşurinţa lor evidentă de a 

deprinde limbi străine. Una din iubirile sale triestine, Amalia Popper, a fost, de 

altfel, o literată de talent, care a publicat ulterior selecţii din proza lui Joyce, în 

traducere proprie.  

Primit de aceste clanuri, deşi niciodată acceptat pe deplin, Joyce folosea 

prilejul orelor de engleză pentru a studia moravuri familiale evoluate, în evident 

contrast cu starea de lucruri din Irlanda natală. Femeile şi fetele triestine erau 

emancipate, străbăteau oraşul singure sau în grup, puteau fi văzute, solitare şi 

neinhibate, în vreuna din cafenelele istorice ale oraşului, erau membre ale unor 

cluburi sportive mixte, urmau şcoli de stat, citeau cu fervoare la bibliotecile 

publice, scriau şi pictau la nivel profesionist, aveau trupurile călite prin activităţi 

sportive practicate în aer liber - alpinism, înot, tenis, echitaţie, ori măcar lungi 

plimbări pe Carso, ansamblul deluros din jurul oraşului. Acest tip feminin 

admirabil, autonom prin numeroase trăsături ale sale, era, pentru scriitorul originar 

din conservatoarea Irlandă, unul profund neliniştitor.  

În Giacomo Joyce apare "o tânără persoană de calitate", cu mişcări nervoase 

şi sfielnice, purtând ochelari "întrebători". Scrisul ei de mână e "alungit şi fin", 

trădând "dispreţ şi resemnare". Are însă şi trăsături de femeie fatală, deoarece 

chipul îi răsare dintre "blănuri grele, parfumate", iar scrisul ei, identic unei plase de 

păianjen, reaminteşte elementul iconografic desprins din Art Nouveau, ca emblemă 

a atracţiei fatale. Apariţia feminină din Giacomo Joyce oscilează între 

semnalmente de natură opusă: pe de o parte, fecioara prudentă, care "nu-şi suflă 

nasul niciodată", a cărei vorbire este constant litotică, iar pe de alta, seducătoarea 

cu faţă ovală, buze lascive şi trăsături de odaliscă, dar "ochi negri de bazilisc" din 

care ţâşneşte "un jet de venin îmbătătător". Apoi, iarăşi, epitetele denotând răceală, 

frig: "degetele ei reci şi pure", "mâna rece şi fragilă", paliditatea, modul "iernatic" 

în care salută, trupul său lipsit de miros - "o floare inodoră". Scena de seducţie din 

poem revelează un fel de zeitate, cu "trup gol, neted, licărind de solzi argintii", 

chintesenţă paroxistică a naturii stihinice. Părul fetei este o masă încâlcită, densă, 

jilavă, precum cel al unei divinităţi acvatice, iar armele de care uzează ea spre a 
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cuceri masculul sunt blănurile, coiful, lancea şi "arcurile de pe pantofii ei înguşti 

de bronz: pinteni ai unei orătănii răsfăţate" (în fond, referirea se face la nişte simpli 

pantofi închişi cu o bentiţă, la modă atunci). Înfăţişarea ei este cea a unui şarpe 

fatal, încolăcit în jurul prăzii. Eroul poemului în proză, pesimistul Giacomo, e 

salvat din tenebrele seducţiei de scepticismul său exersat, de detaşarea ironică a 

scripturalităţii: armele redutabile ale feminităţii, inventariate cu un simţ al 

observaţiei dublat de o neobişnuită vervă imaginativă, sunt deconspirate în final ca 

simple obiecte de uz cotidian: coiful şi lancea sunt, în realitate, doar o pălărie şi o 

umbrelă închisă, puse pe un pian, de unde exclamaţia comic-grotescă din final: 

"Iubeşte-mă, iubeşte-mi umbrela". În privinţa identităţii personajului feminin din 

centrul acestei proze poematice, el pare a fi rezultat (după cum arată Renzo S. 

Crivelli, Roberto Curci şi John McCourt) din fuziunea a cel puţin trei existenţe 

reale, trei dintre elevele lui Joyce: Emma Cuzzi, Annie Schleimer şi Amalia 

Popper. Annie a fost pe punctul de a se căsători cu Joyce, după cum s-a dovedit, 

indubitabil, prin mărturii personale şi documente. Toate trei aveau taţi puternici, 

oameni de afaceri redutabili şi distinşi, posibile prototipuri ale viitorului tată din 

Ulise. Este interesantă observaţia că tatăl Amaliei Popper se numea Leopold, în 

vreme ce unul dintre partenerii lui de afaceri purta numele de Blum. Este foarte 

posibil ca, din fuziunea celor două elemente, să fi ţâşnit numele, de cosmice 

proporţii romaneşti, Leopold Bloom. 

Toate aceste conjecturi nu ar fi fost emise şi fundamentate cu atâta migală 

detectivistică de echipa de cercetători, dacă ele nu ar avea relevanţă pentru 

revoluţia înfăptuită de Joyce în arta romanului. Ea nu este străină de relativizarea 

univocităţii Cuvântului, proclamată consecvent de Joyce, în dramatica tranziţie de 

la tânărul şi arogantul Stephen Dedalus, la maturul, înţeleptul Leopold Bloom. 

Radicala punere în discuţie a eficacităţii cuvântului, echivalabilă, la temelie, cu o 

lărgire a sferei conştiinţei şi cu o relaxare atitudinală şi filosofică, şi-a găsit locul 

de elecţie, în alchimia sa, la Trieste, oraşul populat de numeroase etnii, cu variate 

mentalităţi şi cutume morale, dar fără o morală unică, ba mai mult, fără dorinţa de 

a o dobândi. Acolo, în acel spaţiu privilegiat, coexistau diferite valori şi sisteme şi 

se intersectau nenumărate microistorii, ţesând un context în care conceptul clasic al 

Eului lăsa loc unei identităţi fragmentare, amorfe, descentrate, opace, în marcat 

contrast cu Irlanda şi cu acea persona iezuită, dominată de emoţii şi îngustă la 

minte, care descinsese în 1904 la Trieste.  
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Dezvoltarea limbajului la copilul preșcolar 

 

Inst. Andrei Ana 

Grădinița cu P.P. Nr.1 Motru 

 

         Limbajul reprezintã una dintre cele mai importante aptitudini pe care le 

achizitioneazã copilul preșcolar, acesta fiind totodatã un element cheie în însușirea 

unei bune educatii în școalã si mai apoi în mediul universitar. Dezvoltarea 

limbajului include urmãtoarele aspecte: evoluția în plan fonetic, lexical, gramatical 

si semantic. Se știe deja cã preșcolarii sunt niște parteneri de conversație excelenți 

- nu doar cã pun o mulțime de întrebãri, dar le și place foarte mult sã povesteascã. 

Aceastã caracteristicã îi ajutã foarte mult pe pãrinți și educatori în activitãțile de 

dezvoltare a vocabularului si a comptențelor de comunicare la copii.  

La început, preșcolarul mic are un vocabular format din panâ la 1. 000 de 

cuvinte, iar la sfârșitul acestei perioade, preșcolarul mare are un vocabular format 

din pânã la 4. 000 de cuvinte.  

            Dacã pânã la vârsta de 3 ani copiii înțeleg mult mai multe cuvinte decât pot 

sã reproducã, situația începe sã se schimbe la vârsta preșcolarã, când limbajul se 

dezvoltã în același timp cu gândirea și copilul reușește sã reproducã aproximativ 

toate cuvintele cunoscute. Vocabularul acumulat și aptitudinile de comunicare ale 

copilului depind în cea mai mare parte de mediul de dezvoltare - stimularea 

copilului în cadrul conversațiilor cu adulții. Dezvoltarea limbajului în perioada 

preșcolarã se caracterizeazã prin evoluarea pronunției și a structurilor gramaticale, 

trecerea de la limbajul situativ la cel contextual; vorbirea este tot mai clarã și 

gesturile se transformã șn comunicare verbalã.                                                                                                                                                                                                                                

Limbajul la preșcolarul mic 3 - 4 ani 

 

Nivelul de dezvoltare al limbajului diferã foarte mult la copiii de aceastã varstã și 

nu toți preșcolarii au caracteristicile prezentate mai jos. 

Capacitatea de comunicare verbalã depinde foarte mult de ajutorul acordat 

de cãtre parinți și la grãdinitã. 

  

• Copilul participã la conversații si ceilalți îi înțeleg aproape toate cuvintele.  

• Vocabularul este format din aproximativ 1. 500 de cuvinte înțelese și/sau 

pronunțate.  

 

• Înțelege într-o oarecare mãsurã faptul cã literele și cuvintele au înțeles.  

Reușește chiar sã scrie câteva litere. 

 

•Narează evenimente zilnice simple.  

• Poate spune numele, vârsta si sexul, precum si adresa la care locuiește. 

 

• Gramatica este corectã aproape tot timpul.  

• Povestește secvențial 4 - 5 evenimente; de ex. Pașii pe care îi urmeazã atunci 
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când face baie sau când se îmbracã.  

• Cunoaște una sau mai multe culori, denumirile pãrților corpului și a animalelor 

familiare.  

• Întelege sensul de "mai lung", "mai mare" atunci când i se prezintã obiectele în 

contrast.  

• Îi place să repete foarte mult cuvinte și cifre.  

 

          Limbajul la preșcolarul mijlociu 4 - 5 ani 

Preșcolarul mijlociu adorã să povestească și de multe ori vorbește singur în timp ce 

desfãșoarã activitãți zilnice. Copilul este interesat de toate aspectele vieții și este 

foarte important ca pãrinții sã discute cu acesta, pe teme cât mai diverse.  

• Vorbirea este fluentã, cu câteva substituții infantile.  

• Povestește despre evenimente din trecut, prezent și viitor, având un bun simț 

temporal.  

• Întreabã despre înțelesul cuvintelor.  

• Aceastã etapã de dezvoltare este caracterizatã de abundența întrebãrilor.  

• Copilul îsi poate susține punctul de vedere și oferã idei diverse.  

• Preșcolarului mijlociu îi plac foarte mult glumele, în special cele ce au legatură 

cu funcțiile fiziologice umane.  

• Poate repeta o propoziție cu până la 9 cuvinte.  

• Copilul poate defini obiectele uzuale.  

• Utilizează propoziții lungi și complexe.  

• Întelege cuvintele opuse simple: mare - mic, tare - moale, greu – ușor, etc.  

• Semnalele de întârziere a dezvoltării apar atunci cănd vorbirea copilului nu este 

înteleasă sau când copilul nu aude cuvintele rostite în șoaptă.  

 

             Limbajul la preșcolarul mare 5 - 6, 7 ani 

Preșcolarul mare are o vorbire fluență, o pronunție corectă și vorbește cu încredere, 

deși poate avea dificultăți în exprimarea unor idei sau evenimente complicate.  

• Copilul poate folosi "cuvinte urâte" fără a le întelege semnificația.  

• Întelege și folosește cu ușurință analogiile: fată - băiat, femeie - bărbat, zbor - 

înot, bont – ascuțit, scurt - lung, dulce - amar, etc.  

• Poate scrie și citi mai multe cuvinte simple.  

 

Ce pot face părinții pentru a ajuta preșcolarii să-și dezvolte aptitudinile de 

comunicare verbală: 

• Rezervați-vă putin timp în fiecare zi pentru a conversa cu copilul. Cu cât vorbeste 

mai mult, cu atât vorbește mai bine.  

• Folosiți-vă de jocuri - în loc să "bombardați" copilul cu tot felul de cuvinte și 

denumiri, încercați să îl învățați aceste lucruri folosind jocul; astfel învățarea va fi 

amuzantă.  

• Oferiți-i copilului experiențe interesante, care îi vor da și ocazia să acumuleze 

cuvinte noi. O ieșire în parc, la grădina zooologică, sau o excursie vă va oferi 

oportunitatea să discutați cu copilul despre lucruri diverse. Încurajați-l să vă pună 

întrebări.  

• Puneți și dumneavoastră întrebari copilului. În acest mod îl veți face să gândească 
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și să comunice.  

• Copiii preșcolari au un vocabular limitat și din acest motiv utilizează propoziții 

simple. Ajutați-l arătându-i cum să se exprime mai bine și cum să folosească un 

limbaj descriptiv. De ex. dacă el spune "Am fost în parc. " corectați-l spunând "Azi 

am fost în parc, m-am întalnit cu Andrei și ne-am jucat cu mingea. " 

• Modelați și monitorizați limbajul copilului. Preșcolarii absorb foarte repede orice 

cuvânt auzit, chiar dacă nu-i înteleg sensul - din acest punct de vedere limitați 

utilizarea jargoanelor și a cuvintelor nepotrivite și, cel mai important, nu cedați 

tentației de a utiliza acele cuvinte stâlcite și atât de drăgălașe, utilizate adesea de 

copii. Nu uitați că părinții sunt un model pentru copii, în toate privințele.  

 

Bibliografie: 

 Dr. Pauline Morand de Jouffrey (1998) – Psihologia copilului, Editura 

Teora, București; 

 Golu, P., Zlate, M., Verza, E. (1994) – Psihologia copilului - manual pentru şcoli 

normale, EDP, Bucureşti; 

 Muntean, A. (2006) – Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Iaşi; 

 Munteanu, A. (1998) – Psihologia copilului şi a adolescentului, Editura Augusta, 

Timişoara; 

 Parvu, A., (coord.) (1994) – Curs Portage – Educaţia timpurie a copiilor cu nevoi 

speciale, Romanian Angel Appeal , București 

 

 

 
 

 

Reformularea enunţului – un pas decisiv în rezolvarea problemelor de 

matematică 

( studiu de specialitate ) 

 

Prof. Poaţă Iulieta 

Şcoala cu clasele  I-VIII  ’’ŞTEFAN CEL MARE’’ 

Loc. Cetatea de Baltă, Jud.  Alba 

 

          În algoritmul rezolvării unei situaţii-problemă, înţelegerea şi 

interpretarea elementelor cunoscute reprezintă primul pas. Este evident faptul că, 

în absenţa înţelegerii datelor (a ipotezei), ideea de rezolvare este superfluă.  

Mă voi referi la un aspect esenţial în cadrul rezolvării problemelor de 

matematică: reformularea enunţului. Am sesizat de-a lungul anilor că aceasta nu 

doar facilitează găsirea soluţiei ci, uneori transformă o „problemă imposibilă‖ într-
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una care poate fi rezolvată. Se transferă, practic demersul rezolvitorului dintr-o 

zonă opacă  pe un teren favorizant, prietenos. 

Să acceptăm utilizarea termenului de problemă cu sensul de situaţie nouă  

spre a cărei rezolvare ne îndreptăm euristic. De asemenea, suntem conştienţi de 

importanţa formării unui comportament adecvat rezolvării, adică a obişnuinţei de a 

lucra cu o serie de instrumente precum reformularea. Nu este deloc uşor, iar 

dobândirea de astfel de abilităţi depinde în cea mai mare măsură de disponibilitatea 

„formatorului‖ de a opera cu astfel de subtilităţi, de a sesiza şi a face sesizate 

nuanţele.  

Voi alătura celor afirmate câteva exemple de enunţuri reformulate, modul în 

care acestea au fost modificate şi, dacă nu este evident, voi sublinia importanţa 

acestui demers şi noua manieră de  abordare a problemei. 

          Atribuim reformulării enunţului unei probleme sensul de traducere a 

acestuia, înţelegând prin traducere nu doar conversia dintr-un limbaj în altul, ci şi 

tălmăcirea textului – aceasta implicând interpretarea datelor.  

Să admitem următoarea clasificare: 

1. după scopul reformulării: 

 reformulare pentru obţinerea de informaţii noi (utilizând simultan pachetul 

de cunoştinţe şi deprinderi deja acumulate); 

 reformulare pentru rezolvarea de exerciţii simple de calcul; 

 reformulare în scopul rezolvării de inecuaţii; 

 reformulare în scopul transpunerii în ecuaţie a problemei. 

2. după modul de abordare: 

 reformulare folosind definiţia obiectului; 

 reformulare folosind simboluri matematice; 

 reformulare utilizând modele şi analogii; 

 reformulare folosind desfacerea problemei în „paşi‖ (mai multe probleme 

scurte). 

 

Exemple 

 „Se dă triunghiul ABC…‖ înseamnă, de fapt, „triunghiul oarecare 

ABC‖, lucru foarte important de remarcat, dată fiind confuzia la care poate 

conduce rezolvarea în varianta utilizării unui triunghi particular. Practic, 

reformularea în acest caz completează un enunţ eliptic, conducând la obţinerea de 

noi informaţii. 

 „În cubul ABCDA’B’C’D’, determinaţi unghiul dintre dreapta AA’ 

şi planul (ABC)‖. Concluzia se traduce astfel:  

 

adică, utilizând definiţia unghiului dintre o dreaptă şi un plan, am redus 

problema la determinarea unui unghi plan, ajungând astfel într-o zonă cunoscută.  

 În mod analog, folosind definiţia distanţei de la un punct la un plan, 

avem că:  

d(A’, (ABC)) = d(A’, A)  = ||AA’|| . 

 La clasa a V-a, nefiind încă studiată regula de trei simplă, o problemă 

cu mărimi direct proporţionale de genul: „dacă trei creioane costă 6000 lei, aflaţi 

cât costă 7 creioane‖  se atacă foarte simplu utilizând metoda reducerii la unitate, 
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adică, de fapt desfacerea problemei în probleme simple. Astfel, se va afla întâi 

preţul unui creion, rezultând de aici imediat cât costă şapte creioane. 

 Utilizând simbolurile matematice, „7 % din 1400‖ înseamnă 
1400

100

7


 

ceea ce conduce problema în zona operaţiilor cu fracţii. De fapt, am observat că 

obţinerea acestei scrieri este mult mai uşoară dacă se va utiliza o exprimare 

schematică (la tablă), astfel: 

7 %   din   1400 

                                                                 

                                                              100

7

       

scriere din care corespondenţa dintre limbajul „în cuvinte‖ şi cel matematic 

este evident. 

 Exerciţiile simple de calcul – mă refer, în primul rând la aplicaţiile 

imediate ale regulilor de calcul predate – vor fi mai uşor înţelese şi rezolvate dacă 

se vor face astfel de reformulări: 

o „ 2

1

4

1


‖ înseamnă „un sfert adunat cu o jumătate‖, despre care elevii 

pot spune imediat că fac „trei sferturi‖ – răspunsul va fi dat şi mai repede dacă se 

va face apel la un caz concret (de exemplu folosind unităţi de măsură pentru 

capacitate). Este evident faptul că reformulări de acest tip vor fi utilizate în câteva 

cazuri şi, respectiv, până la familiarizarea elevilor cu adunarea fracţiilor care au 

numitori diferiţi; 

o „5 – 7‖ se poate calcula reamintind reprezentarea pe axă a numerelor 

întregi şi a adunării acestora: „cinci unităţi de la origine spre dreapta, apoi, din 

punctul în care s-a ajuns, ne întoarcem spre stânga şapte unităţi‖. Acest „model‖ nu 

va mai putea fi folosit mai departe, pentru numere mari dar poate constitui 

fundamentul înţelegerii adunării numerelor întregi. 

o Introducerea întregilor în fracţie nu va fi receptată drept „o altă 

formulă care trebuie memorată…‖  dacă fracţia unde sunt evidenţiaţi întregii va fi 

prezentată drept suma dintre întregi şi fracţia juxtapusă. Aducând aici la acelaşi 

numitor se va regăsi formula cunoscută a cărei retenţie va fi mult mai uşoară. 

 Aducerea fracţiilor la acelaşi numitor este o acţiune multiplă în care, 

de multe ori elevii nu pot realiza legătura care se stabileşte între numitorul comun 

şi cel mai mic multiplu comun al numitorilor. Trebuie explicat că acest cel mai mic 

multiplu comun al numitorilor reprezintă de fapt, cel mai mic număr care se 

împarte exact la fiecare dintre numitorii fracţiilor din enunţ.  

 La clasa a V-a, unui sistem de inecuaţii – 

b – i se descoperă imediat mulţimea soluţiilor dacă scrierea de mai sus va fi 

reformulată drept: „numerele x cuprinse între numerele a şi b‖ (de obicei ea apare 

în exprimări analitice ale unor mulţimi). Repetată în câteva exerciţii, această 

chestiune va putea fi sesizată şi în alte probleme, chiar şi de către elevii mai puţin 

activi la orele de matematică. 
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 Cu sensul de conversie din limbajul cotidian în cel matematic este 

reformularea cu scopul transpunerii în ecuaţie (sau sistem de ecuaţii) a problemei. 

O astfel de problemă este formată, practic din două etape:  

1. traducerea textului în ecuaţie. 

2. rezolvarea ecuaţiei.  

Dificultatea apare la formarea ecuaţiei căci rezolvarea ei este, în general 

facilă. Citirea cu atenţie a enunţului trebuie urmată de o scindare a acestuia în 

operaţiile simple pe care le suferă de obicei, necunoscuta. La început, profesorul 

trebuie să citească rar, cu intonaţie, pentru a forma la elevi obişnuinţa de a sesiza 

locurile din text în care se face pauză pentru a mai completa ceva ecuaţiei. Este 

bine să se scrie separat, pe rânduri diferite, ceea ce se obţine în fiecare etapă, 

urmând ca abia la sfârşit ecuaţia să fie asamblată. 

 

Exemplul 1. 

Suma a două numere este 18. iar diferenţa lor, 10. Aflaţi numerele. 

Fiind vorba despre două numere necunoscute, fie acestea x şi y. Evident că 

suma lor fiind 18, scriem acest lucru: x + y = 18, iar diferenţa: x – y = 10. Am 

folosit definiţia sumei şi a diferenţei  a două numere, oprindu-ne după fiecare 

dintre cele două părţi ale problemei, pentru a rescrie enunţul în ecuaţie. 

 

Exemplul 2. 

Dacă scădem dintr-un număr necunoscut pe rând, numerele 11, 13 şi 16, 

găsim trei diferenţe care adunate ne dau numărul necunoscut. Care este acest 

număr? 

(O primă dificultate în rezolvare apare atunci când elevul trebuie să 

răspundă întrebării: ce rămâne dacă din numărul necunoscut x scădem pe 11? ) 

Analizăm enunţul pe „secţiuni‖: 

1.  „Dacă scădem dintr-un număr necunoscut pe rând, numerele 11, 13 şi 16, 

găsim trei diferenţe‖  - vom nota ceea ce se obţine pe rând, scăzând cele trei 

numere din x: 

x – 11  prima diferenţă 

x – 13  a doua diferenţă  

x – 16  a treia diferenţă.  

2.  „diferenţe care adunate‖  - ne conduce la ideea însumării celor trei 

cantităţi de mai sus:  (x – 11) + (x – 13) + (x – 16) 

3.  „ne dau‖  este o expresie care sugerează semnul „=‖ (o serie întreagă de 

termeni reprezintă acelaşi lucru: este, reprezintă, obţinem). 

4.  „diferenţe care adunate ne dau numărul necunoscut‖  - înseamnă că 

semnul „=‖ va fi pus între suma de mai sus şi numărul necunoscut x. Astfel, 

ecuaţia va fi: 

(x – 11) + (x – 13) + (x – 16) = x 

care se va rezolva fără dificultăţi. 

Exemplele pot continua. Ceea ce doresc să subliniez încă o dată este 

importanţa punctării fiecărui pas în cadrul rezolvării problemei, obţinând practic 

succesiunea de operaţii la care este supusă necunoscuta. 
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          Aşadar, consider că reformularea enunţului este deosebit de 

importantă nu doar în rezolvarea problemelor, ea contribuind la formarea 

disponibilităţii elevilor către descoperirea nuanţelor şi a subtilităţilor unui enunţ. 

 

 

 

Violenţa  în familie 

Inst. Gionea Daniela 

Grădinița cu P.P. Nr.1, Motru 

        Caracteristicile familiei în societatea contemporană sunt date de 

trasnsformarile care au avut loc in statutul societăţii acesteia. În ultima perioadă 

familia a devenit un concept ambiguu .Astfel modelul de familie în societatea 

contemporană ia mai multe forme:monoparentale, cu deficienţe, familii 

reconstruite etc. 

             Familia şi-a modificat structura şi funcţiile datorită modificărilor 

care s-au produs la   nivelul societăţii . Printre transformările pe care le-a suportat 

celula socială a  familiei pot fi enumerate următoarele: 

    -scăderea  membrilor familiei 

   - scăderea impotanţei funcţiei economice şi financiare 

   - fluctuaţia forţei de muncă 

   - creşterea preocupării familiei faţă de problemele sociale  

      -  participarea femeii la viaşa socială 

   - modificarea statutului femeii, ceea ce a dus la independenţa sa financiară 

              Cu toate acestea, familia reprezintă mediul prielnic pentru creşterea 

şi dezvoltarea copilului Părinţii sunt responsabili de asigurare condiţiilor necesare 

creşterii şi educării copiilorlor. 

                În cazul când la nivelul familiei, căreia îi este propriu un anumit 

climat psihoemoţional, cu tipuri expresive de comunicare şi acţiune  în interior şi 

în relaţiile cu mediu, apar tendinţe de dislocare şi dezorganizare a relaţiilor 

funcţiilor, aceasta îmbracă forme ca : 

  -acţiuni separate ale adulţilor, reducerea timpului petrecut 

împreună,despărţiri temporare, neînţelegeri afective etc. 

               Pe fondul acestor fenomene apare şi violenţa, .fie ea intrafamilială 

sau intramaritală, victimele ei fiind copiii, mama, copilul din prima căsătorie. 

               În literatura de specialitate sunt prezentaţi factorii care contribuie 

la aprecierea mediului familial. Factorii ce dsclanşează degradarea releţiilor 

familiale sunt: 

 -biologi -nepotriviri fiziologice, anatomice, sexologice 

 -psihologici- personalități necomplementare şi conflictuale 

 -psihosociali-  rigiditatea 

 -sociali- loc de muncă 
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 -culturali – valori morale , etice  

                Problemele sociale , apărute îndeosebi după 1989, creşterea 

şomajului, scăderea veniturilor in majoritate familiilor,  lipsa măsurilor de protecţie 

socială, au dus la creşterea sărăciei şi la apariţia tot mai frecventă a violenţei în 

familie. 

               Violenţa în familie (domestica )reprezintă un act sau un ansamlu 

de acte la săvârşirea cărora s- a folosit forţa fizică realizată în cadrul familiei. 

            Violenţa în familie se produce de cele mai multe ori cu acordul tacit 

al tuturor prin neintervenţie sau intervenţie ineficientă şi îmbracă mai multe forme: 

-violenţa verbală se foloseşte pentru a controla o persoană sau  emoţiile ei 

prin ţipete , insulte…  

-violenţa psihologică vizează emoţiile unei persoane. Expresiile folosite, în 

special de părinţi sunt: ―Este vina ta ca …‖Daca nu faci ce zic eu nu te voi mai 

iubi‖ 

-violenţa mentală reprezintă acele acte de abuz de putere sau de control a 

unei persoane asupra alteia Actele de violenţă mentală cupridnd toate gesturile şi 

cuvintele care provoacă frica , terorizează , umilesc, insultă sau izolează o persoană 

de familie sau de prietenii săi.  

-violenţa fizică vizează toate actele fizice care se fac cu intenşia de a răni 

sau de a face rău unei persoane 

-violenţa sexuală desemnează actul sexual sau exploatarea sexuală fără 

acordul persoanei şi se poate produce singură sau însoţită de alte forme de violenţă 

          Cauzele cele mai frecvente al violenţelor de orice fel sunt: 

-consumul de bauturi alcoolice 

-probleme financiare 

-probleme sentimentare 

-cuvinte spuse cu sau fara intentie 

-caracterul violent al agresorului 

           Consecinţele violenţei în familie sunt multiple. Din punct de vedere 

clinic apar depresii reactive trenante, boli psihice durabile,  psihotraumatizarea 

copilului, delicvenţe juvenile, suicidul. 
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 JOCUL LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

         

       Prof. înv. preșc. Zugravu Diana 

Grădinița cu P.P. Nr.1 Motru 

 

           Despre importanţa şi necesitatea jocului în viaţa copilului, pedagogii 

şi psihologii au fost în unanimitate de acord. Deosebirile dintre ideile lor au 

început, însă, de la fundamentarea şi explicarea psihologică a jocului. La 

întrebările ― de ce se joacă copilul‖,  ―ce rol îndeplineşte jocul în viaţa copilului‖ 

răspunsurile au fost diferite, în funcţie de concepţia lor filozofică. Astfel, unii l-au 

considerat o activitate instructivă (St. Hall), alţii, un mijloc de a consuma surplusul 

de energie (Spencer, Schiller), iar alţii ca un exerciţiu pregătitor pentru viaţa de 

adult (K. Gross) ş.a.m.d. 

 Răspunsul adecvat la aceste întrebări porneşte în explicarea jocului de la 

trăsăturile psihologice ale copilului. Se ştie că de mic copilul este o fiinţă foarte 

activă şi că acest activism are o explicaţie de natură fiziologică: predominarea 

proceselor excitative asupra celor inhibitive. De asemenea, se mai cunoaşte faptul 

că el are foarte dezvoltat spiritul de imitaţie şi că, datorită acestuia, copilul doreşte 

să facă ceea ce fac adulţii. Cum însă nu are cunoştinţele şi deprinderile necesare 

participării efective la activitatea adulţilor, copilul este oprit de la aceasta. Astfel, 

apare contradicţia – specifică a acestei vârste – dintre dorinţa foarte vie a copilului 

de a acţiona cu obiecte şi de a le stăpâni şi lipsa deprinderilor necesare folosirii 

obiectelor, aşa cum le foloseşte adultul. Această contradicţie se rezolvă pe calea 

jocului. 

 Jocul copilului devine astfel o formă de activitate prin care acesta încearcă 

să-şi însuşească experienţa de viaţă a adulţilor. Această formă de activitate 

satisface nevoia de activitate a copilului la această vârstă şi îi dă posibilitatea să 

participe, în mod direct, la viaţa socială.  

 Jocul, ocupând cea mai mare parte din timpul copilului preşcolar, este 

considerat tipul fundamental de activitate al acestuia. Astfel, putem vorbi despre 

jocuri care contribuie preponderent la realizarea sarcinilor educaţiei intelectuale, a 

celei morale, tehnice, fizice sau estetice. Asemenea jocuri pot şi trebuie şă se 

folosească în grădiniţă, contribuind – în mod deosebit – la educarea intelectuală a 

copilului. 

 

 INFLUENȚA MEDIULUI ASUPRA JOCULUI. 

 

 Părinţii, mai ales mama trebuie să ştie să se joace cu copilul încă de la cele 

mai mici vârste. Copiii care nu se joacă cu membrii familiei au la intrarea în 

grădiniţă (şi apoi la şcoală) mari probleme: de socializare, de integrare, dar şi 

probleme intelectuale şi afective. Acest lucru este cunoscut de secole, când primii 

pionieri ai pedagogiei au subliniat rolul mediului în evoluţia ulterioară a copilului. 

În  ―Informatorul şcolii materne‖, J.A. Comenius a scris : ―Se povesteşte că la 

Temistocle, conducătorul Atenei, a venit un tânăr şi l-a găsit călărind pe un băţ, 
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împreună cu fiul său. Mirându-se că un bărbat, atâta de distins se poartă aşa de 

copilăreşte şi se joacă ca un copil, el a fost rugat să n-o spună nimănui până ce el 

însuşi nu va avea copii‖. 

 Jucându-se în grădiniţă, copiii trebuie să fie pregăţiţi de către educatoare şi 

pentru a se juca acasă cu fraţii, surorile, vecinii. Ar fi bine ca în grădiniţe să se 

organizeze mai frecvent jocuri între copii de diferite grupe, deoarece acasă se joacă 

cu copii diferiţi ca vârstă. Ar fi bine ca educatoarele să dea şi părinţilor unele 

informaţii referitoare la modul de organizare şi conducere a unor jocuri pentru 

preşcolari, la jocurile ce se desfăşoară în grădiniţă, la jocurile preferate ale copiilor 

lor etc. Şi, deoarece nu toţi părinţii sunt ca Temistocle, n-ar fi rău să-l citeze 

acestora pe Comenius. Acest lucru este important deoarece se constată o tendinţă 

de îngrădire a jocurilor copiilor, atât în mediul urban, când copiii se ―maturizează‖ 

prea repede sub influenţa părinţilor (de la cele mai mici vârste aceştia iau meditaţii 

la limbi străine – de multe ori cu profesori care nu acceptă să-i înveţe sub formă de 

joc -, învaţă să lucreze pe calculator, să scrie şi să citească mult mai devreme decât 

ar trebui), dar şi în mediul rural (aici copiii fiind de prea mici solicitaţi la munca în 

agricultură sau la alte treburi gospodăreşti, nespecifice vârstei lor). Chiar şi relaţiile 

părinţi – copii devin parcă prea rapid  ―mature‖. Or, preşcolarii au nevoie aproape 

continuu de joc. 

 O preocupare a educatoarei trebuie să fie aceea de ―a-i învăţa‖ pe copii să se 

joace singuri, cu jucăriile, obiectele, materialele ce le au acasă. De multe ori, copiii 

fiind acasă –sau singuri, sau cu unul dintre părinţi sau bunici- trebuie să se joace 

singuri, deoarece aceştia ―n-au timp de ei, au treabă‖. 

 Este necesar ca educatoarele să observe sau să cunoască jocurile copiilor 

pentru a nu se crea o ruptură între acestea şi jocurile ce se-nvaţă în grădiniţă. Acest 

lucru trebuie realizat mai ales cu grupa mică. Este necesar să se respecte în mai 

mare măsură experienţa de joc pe care o au diferiţi copii, cu atât mai mult cu cât 

provin din medii socioculturale diferite. În alegerea jocurilor, în împărţirea 

rolurilor, în alcătuirea grupelor trebuie să se respecte particularităţile individuale şi 

de vârstă ale preşcolarilor.  

 În grădiniţă este necesar să se îmbine permanent jocurile individuale, pe 

grupe şi colective, pentru a se valorifica posibilităţile lor educative la un nivel cât 

mai înalt.  Prin joc se poate transmite cea mai mare parte din informaţiile cuprinse 

în programele grădiniţei.  

 Odată cu intrarea în şcoală, locul jocului, ca activitate predominantă, îl ia 

învăţătura. Dar nici învăţătura, care se vrea eficientă, nu se poate lipsi, mai ales în 

primul an de şcoală, de elementele de joc. Lipsa acestuia constituie principala 

cauză a insucceselor începutului, căci – aşa cum spune unul dintre teoreticienii 

contemporani ai jocului, Jean Chateu – ―dacă şcoala reprezintă mai mult decât 

jocul, fără echilibrul adus de joc, ea nu are nici o eficienţă; şi dacă ea nu va 

împrumuta de la joc elanurile şi ritmurile, pentru a le da un scop mai înalt, ea nu-şi 

va îndeplini niciodată sarcina ei unică de a-l ajuta pe copil la cucerirea umanităţii‖. 
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7  CRITERII DE DIVIZIBILITATE CU 7 

( studiu de specialitate ) 

 

                                                                 Profesor Poaţă Iulieta 

                                       Şcoala cu clasele  I-VIII  ’’ŞTEFAN CEL MARE’’ 

                                                                Loc. Cetatea de Baltă, Jud.  Alba 

 

       Numărul 7 se poate mândri cu numeroase zicători (măsoară de şapte ori 

şi taie o dată; şapte dintr o lovitură; unul la muncă, şapte la mâncare; şapte zile-n 

săptămână; etc) dar şi cu diferite reguli de divizibilitate. Iată 7 dintre aceste reguli: 

 

       CRITERIUL  NR. 1  

Se scrie numărul in baza 10 folosind puterile lui 10, se înlocuieşte numărul 

10 cu 3 şi se fac calculele. Dacă rezultatul obţinut se divide cu 7, atunci şi numărul 

iniţial se divide cu 7. 

Exemplu: Fie numărul  5285; in baza 10 se scrie: 5∙10
3

+2∙10
2
+8∙10+5 şi 

prin înlocuirea bazei 10 cu 3 se obţine  5∙3
3

+2∙3
2
+8∙3+5 = 182  7, deci  52857. 

 

       CRITERIUL NR.  2 ( o variantă a primei reguli) 

Se înmulţeşte prima cifră din stânga cu 3 şi se adună cu cifra următoare; 

rezultatul se înmulţeşte cu 3 şi se adună cifra următoare ş.a.m.d. până la ultima 

cifră. Pentru simplificarea rezultatului se admite ca după fiecare operaţie să se 

scadă, din rezultatul obţinut 7 sau multiplu de 7. 

Exemplu: Fie numărul 5285; operaţiile sunt următoarele: 5∙3=15 , 15+2=17, 

dar  17=7∙2+3; se renunţă la 7∙2 şi se continuă 3∙3+8=17, 17=7∙2+3; 

3∙3+5=14  7 
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       CRITERIUL NR.  3 

Vom proceda ca la regula precedentă dar vom începe înmulţirea de la cifra 

unităţilor cu 5 de această dată. 

Exemplu: Fie numărul 48902; 

2∙5=10=7∙1+3;  (3+0) ∙5=15=7∙2+1; (1+9) ∙5 =50 =7∙7+1; ( 1+8) ∙5=45 

=7∙6+3, 3+4 =7,  

deci numărul 48902   7 

       CRITERIUL NR.  4 

Se dublează cifra unităţilor şi se scade din rezultat cifra zecilor; din nou se 

dublează rezultatul apoi se adună cu cifra sutelor; procedeul se continuă alternând 

scăderea cu adunarea. Acolo unde este posibil rezultatul se poate micsora cu un 

multiplu al lui 7. 

Exemplu: Fie numărul 5943 

3∙2= 6, 6- 4=2, 2∙2 =4, 4+9 =13, 13= 7+6 , 6∙2 =12, 12-5 =7, deci numărul 

5943 7 . 

 

       CRITERIUL NR.  5 

Este o regulă comună a divizibilităţii cu 7, 11, 13. 

Se imparte numărul in clase: clasa unităţilor, clasa miilor, clasa milioanelor, 

etc. 

Dacă diferenţa sumelor grupelor numărului dat, adunate din 2 în 2, se divide 

cu 7, cu 11 sau cu13, atunci numărul se divide cu 7, 11 sau13. 

Exemplu: Aplicăm regula pentru numărul 55285783 

(783+55) –285 =553 este divizibil cu 7 

 

       CRITERIUL NR.  6 

Este o regulă comună a  divizibilităţii cu 7, cu 3 sau cu 19. 

Se dau deoparte ultimile două cifre ale numărului, iar la numărul rămas  se 

adună numărul format din cele două cifre date deoparte înmultit cu 4; dacă e 

necesar se repetă procedeul până se obţine un rezultat  a cărui divizibilitate cu 3, cu 

7 cu 19 este  evidentă. 

Exemplu:  Fie numărul 134064 

64∙4 =  256,  1340+256 = 1596; repetăm regula;96∙4 =384,  15+384 = 399, 

numărul 399 se divide  cu 7 şi cu 3. 

 

       CRITERIU NR.  7  

Numărul natural N se divide cu 7 ( cu 11 si cu 13) daca si numai daca 

diferenţa nenegativă dintre cele două numere obtinute din numărul natural dat prin 

tăierea lui in două, astfel că la dreapta să rămâna trei cifre, se divide cu 7 ( cu 11 

sau 13).  

Daca numărul are mai mullt de 6 cifre, împărţim de la dreapta la stânga 

numărul in grupe de câte trei cifre. Dacă diferenţa dintre suma numerelor 

exprimate prin grupe de rang par şi suma grupelor de rang impar se divide cu 7, 11, 

13, numărul dat se divide cu 7, 11, 13. 
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Iată, in continuare alte propoziţii matematice ce pot fi folosite in rezolvarea 

problemelor :  

a) Dacă un număr de două cifre se divide cu 7, atunci numărul format  

din aceleaşi cifre scrise in ordine inversă, mărit cu cifra zecilor din numărul iniţial 

se divide cu 7. 

      Exemplu 63   7; prin urmare  numărul 36+6 = 42   7. 

       

b) Dacă un număr de trei cifre se divide cu 7, atunci  numărul format 

din aceleaşi cifre scrise in ordine inversă, micşorat cu diferenta dintre cifra 

unităţilor si cifra sutelor  numărului iniţial,se divide cu 7. 

     Exemplu:  Numărul 126 se divide cu 7. Numărul 621—(6-1)=616 se 

divide cu 7 

 

c) Dacă suma cifrelor unui număr cu trei cifre este egală cu 7,el se 

divide cu 7 numai dacă cifra zecilor este egală cu cifra unităţilor . 

      Exemplu: Numarul 322 se divide cu 7deoarece 3+2+2 = 7. 

 

 

 

APEDUCTUL  DUBLU DIN SEGOVIA 

                                                                       Prof. Marinela Vintilă 

                                                                          Şcoala cu clasele I-VIII 

„Henri Coandă‖ Perişor , Dolj  

 

           Plin de farmec şi istorie , oraşul Segovia este situat la 52 mile nord-

vest de Madrid , pe înălţimea platformei castiliene , la confluenţa râurilor Eresma 

şi Clamores. Are o populaţie de 57,617 locuitori şi  este vizitat  de mii de oameni 

în fiecare an . 

           Principalele atracţii  includ :Apeductul roman , castelul Alcazar , 

Catedrala Gotică , peste 20 de biserici şi mănăstiri romanice vechi din Segovia şi 

din împrejurimi . 

          Romanii au construit numeroase apeducte pentru a furniza apă în 

orice oraş din marele Imperiu . 

         Apeductul din Segovia sau apeductul pod este o lucrare de inginerie 

civilă romană şi una dintre cele mai importante şi mai bine conservate monumente 

vechi din stânga Peninsulei Iberice. Acesta este simbolul cel mai important al 

Segoviei , după cum arată prezenţa sa pe stema acestui oraş.La importanţa istorică 

trebuie adăugată valoarea estetică  şi monumentală , fundamentală , datorită 

impactului vizual de neuitat ce-l provoacă contemplarea sa din aproape orice 

unghi.Pe de altă parte , Apeductul , diferit faţă de alte construcţii similare , a dat 

viaţă de-a lungul secolelor la un nucleu urban ce-n mare parte s-a format sub 
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referinţa sa . Este o adevărată valoare arheologică pornind de la conductele 

îngropate până la conductele de suprafaţă. 

        Deoarece, în prezent, nu dispune de o inscripţie lizibilă, deşi, se pare că 

una a fost situată în partea de sus, în structura de pod, data de construcţie nu poate 

fi stabilită cu exactitate. Cercetătorii au plasat construirea sa în perioada cuprinsă 

între a doua jumătate a sec. I d.Hr. şi primii ani ai sec.II d. Hr., fie în timpul 

împăratului  Vespasian, fie în timpul împăratului  Nerva. Începutul Segoviei în sine 

nu este cunoscut cu exactitate, însă este cunoscut faptul că „vascii‖, populaţie 

celtică au populat zona înainte ca romanii  să fii cucerit oraşul.  

        Apeductul transportă apele de la Râul Frio (Râul Rece), situat în munţii 

din apropiere, la 17 Km de oraş, într-o regiune  cunoscută sub numele de La 

Acebeda. Un mic baraj de derivaţie a apei format din bucăţi de granit armate cu 

fier şi plumbuite, poate să debiteze până la  50 l /minut. Conducta se rulează pe o 

distanţă de 15 Km, înainte de a ajunge în oraş. Apa este mai întâi colectată într-un 

rezervor (castel de apă), cunoscut  sub numele de Casa  de Piatră, construcţie 

rectangulară de 5,50x5,90 m din zidărie cu mortar de var, în formă de arc  frânt de 

boltă  şi cu un depozit îngropat de 2,25x3,10 şi 2 m în adăncime. De aici, după 

141,5 m de conductă elevată, apa este condusă, apoi, printr-un canal la un al doilea 

rezervor  cunoscut sub numele de Casa de Apă care este în acelaşi timp şi bazin de 

decantare de 8,90x7,50m , cu un şanţ în interior de 4,25x2,18 şi 2,90m în 

adâncime. Deasemenea,  ambele rezervoare sunt  acoperite cu arce de boltă. În 

continuare, apa curge 728 m pe o pantă înclinată la 1
0
 până când canalul este 

ridicat pe un postament stâncos  costruit în centrul vechi al oraşului Segovia. Apoi, 

la Plaza de Diaz Sanz, scuarul face o întorsătură bruscă în formă de U  şi continuă 

spre Plaza Azogueja. Acolo este un monument de unde apeductul  începe a se afişa 

în toată splendoarea sa. Apeductul este construit din cca. 25 000 de blocuri de 

granit fără mortar sau ciment între ele şi constă în 167 de arcade şi 120 de stâlpi  

aranjate în două niveluri. La cel mai înalt punct al înălţimii sale, apeductul ajunge 

la 28,5m deasupra străzii (inclusiv cu cei aproximativ 6m de fundaţie). Există atât 

arce simple cât şi arce duble sprijinite de piloni. Linia de arce este organizată în 

două niveluri, în care forme predominant simple ţin cadru şi oferă sprijin pentru 

structură. La nivel inferior, arcele au o lăţime de aproximativ 4,5 m, pilonii lor 

crescând treptat în mărime şi circumferinţă. La nivel superior, arcele au o lăţime 

totală de 5,1 m.  

      Din punctul în care intră în oraş până când ajunge la Plaza de Diaz Sanz, 

apeductul are 75 de arce simple şi 44 de arce duble (sau 88 de arce numărate 

separat), urmat de alte 4 arce simple; în total un număr de 167 de arce. Într-o primă 

fază este o aliniere de 6 arce, alta de 25 de arce şi o a treia de 44 de arce, până să 

ajungă la pilonul 75 unde se produce schimbul de aliniere mai brusc şi se trece la 

arcele duble. Prima secţiune a apeductului  conţine 36 de arce şi este reconstruită în 

sec.al XV-lea pentru a restabili o parte distrusă de către mauri în 1072. Şi în 

continuare,  de la  pilonul 35 la 51, există diverse reconstrucţii; una din ele în anul 

1868, conform unei inscripţii existente în piatră. 

     Lucrările de construcţie a apeductului au urmat principiile  enunţate de 

către arhitectul roman Vitruvius  în lucrarea sa „Arhitectura‖, publicată în prima 

jumătate a sec. I Î Hr. 
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       În timpul erei romane, în punctul cel mai înalt al său-în pilonul 107, 108 

şi 109-era afişată o plăcuţă cu o inscripţie  în bronz, prinsă în nituri de plumb, 

indicând numele  constructorului său  împreună cu data de construcţie . 

      Pilonul 108 are o grosime  mai mare în zona superioară, unde, şi astăzi, 

două nişe mai sunt încă vizibile –câte una pe fiecare parte a apeductului. Una 

dintre ele, se pare că ar fi deţinut imaginea lui Hercule, care, potrivit legendei, a 

fost fondatorul oraşului. Astăzi, una din nişă conţine imaginile Sfintei Fecioare –

protectoarea oraşului Segovia-  iar  cealaltă, a Sfântului Ştefan. 

     Prima reconstrucţie a apeductului a avut loc în timpul domniei regelui 

Ferdinand şi  a reginei Isabella , cunoscuţi sub numele de „ Regii Catolici‖. Mai 

târziu , în sec.al  XVI-lea , mai exact în 1520 , nişele centrale şi statuile mai sus-

menţionate au fost introduse pe structură . 

  Apeductul este cel mai important punct arhitectural din oraş .Acesta a fost 

menţinut în funcţiune de-a lungul secolelor  şi conservat în stare excelentă . A  

alimentat  cu apă oraşul Segovia , în principal Castelul Alcazar,  până de curând . 

În timpul  sec. al XX-lea , apeductul a suferit  un mare grad de uzură din cauza 

poluării.                                

     Contrar credinţei populare , vibraţiile cauzate de trafic , nu afectează  

apeductul datorită masei sale mari. 

     Începând din  1997 , proiecte de restaurare supravegheate de către 

arhitectul Francisco Jurado, au fost în curs de desfăşurare în scopul de a garanta 

supravieţuirea apeductului . 

     În decembrie 1985 , oraşul vechi din Segovia şi Apeductul au fost 

declarate Patrimoniu  Mondial UNESCO . 
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Pariu cu viața 

 

Ionela-Andreea Trandafir, 

Clasa a-IXa A 

Liceul de Muzica si arte Plastice "C-tin Brailoiu" 

 

Plouă......simt cum plouă.....Printre mormane de amintiri și cuvinte gri,un 

singur gând se regăsește în întreaga mea ființă...."Mi-e dor"!.....Parcă au 

trecut ani de când lumina soarelui nu a mai patruns pe fereasrta mea 

mica....E cald......și lacrimi îmi curg pe obraz......și da!......Viața e 

nedreaptă......Mi-am pierdut până și amintirile.....credeam că nu mai pot 

simți nimic,dar frigul mă străpunge până la oase......și mă strâng toată-ntr-un 

colț. Aș vrea să mă ascund dar nu am unde...........M-am 

săturat!.....Așteptarea asta nu mai are sfârșit!......O vază de flori stă 

răsturnată la picioarele mele...și ea și-a pierdut florile....Pun mâna pe ea, și 

privesc fereastra....Să îndrăznesc???....Da.....ochii imi 

strălucesc.....LIBERTATE!......Închisoare se sparge, și soarele pătrunde 

timid în camera mea.....Dintr-o dată totul are sens....Am crezut că te pot 

uita.....Am strîns în mine ură și dezamagire, și mi s-a frânt inima în 

bucăți.....dar am continuat să te iubesc........Am văzut ca trecutul nu mă lăsa, 

așa că l-am lăsat eu pe el....Am văzut că norocul nu mă gășeste, așa că l-am 

căutat eu pe el.....Am răsplătit ura cu iubirea, dezamagirea cu un zambet, 

lacrima cu fericirea....Cad în genunchi și îmi adun inima ce era făcută 

bucăți.....Mâinile mi s-au umplut de sânge.........Am fugit de lume, și m-am 

închis în singuratate......Mi-am ascuns amintirile într-un buzunar....Am făcut 

PARIU CU VIAȚA și am câștigat........Tot ce ține de trecut, păstrez adănc în 

inima mea.......Ce Mult Te-am Iubit..................... 
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O filă de istorie-Alexandru Ioan Cuza 

 

Iacobescu Roxana-Amalia                                                                                                                    

Școala Gen. Nr. 1 Motru, cls a VII-a A 

                                               

Născut la 20 martie 1820, la Bârlad, Alexandru Ioan Cuza şi-a petrecut o 

parte din copilărie pe moşia tatălui sau .A crescut astfel aproape de ţărani şi printre 

ei. Poate că şi aceasta explică, într-un fel  dragostea sa pentru oamenii satelor. 

Trimis la Iaşi, în pensionul deschis nu de mult la marginea oraşului de francezul 

Victor Cuenim (unul dintre ofiţerii români  din armata condusă de Napoleon în 

dezastruoasa campanie impotriva Rusiei) i-a avut colegi de învațatură printe altii si 

pe Vasile Alecsandri si pe Mihail Kogălniceanu, care, îi  vor deveni, mai târziu, în 

epoca Unirii şi a înfăptuirii statului naţional român, sfetnici apropiaţi şi 

colaboratori direcţi.   

De numele domnitorului român se leagă o serie de reforme, care au 

schimbat  faţa României, contribuind astfel la modernizarea societăţii romănești şi 

a structurilor de stat. 

  

            Dintre cele mai semnificative reforme înfăptuite de Cuza, de precizat sunt:  

     1. Legea averilor mânăstiresti, prin care Cuza a luat terenurile agricole 

controlate până atunci de biserica ortodoxă și a improprietărit ţăranii. Până în acel 

moment, peste 12% din zonele agricole erau controlate de Biserică.  

     2. Reforma agrară, eliberând ţăranii de ultimile datorii feudale, eliberând 

mișcarea și redistribuirea pământului (1864). Susținându-i pe ţărani, Cuza a intrat 

în conflict cu boierii conservatori. Un proiect de lege, prin care li se dădea ţăranilor 

terenul pe care muncesc a fost respins. Drept răspuns, conservatorii au dat o lege, 

prin care opreau toate responsabilităţile si datoriile ţăranilor, dar moșierii păstrau 

tot pământul. Cuza a obţinut un plebiscit pentru modificarea Constituţiei, prin care 

urmarea sa obţină sufragii universale, iar puterea domnitorului să fie prin emiterea 

de ordonanțe. Astfel, în anul 1864, Cuza a promulgat Legea agrară, prin care 

ţăranii au primit titlul de proprietate pe terenurile pe care munceau, în timp ce 

moşierii rămâneau cu o treime din suprafață. În cazul în care nu era destul teren, 

boierii erau despăgubiăi din terenurile statului (confiscate de la mânăstiri). 

  

     3. Codul Civil din 1864;  

     4. Legea educaţiei, stabilind educaţia publică gratuită si obligatorie . 

Tot acum sunt fondate cele două Universități: in anul 1860 Universitatea din Iași și 

în 1864 cea din Bucureşti;  

     6. Dezvoltarea unei armate moderne a României. 

În scuta sa domnie de 7 ani, Alexandru Ioan Cuza a creat condiţii favorabile 

pentru evenimentele de mai târziu, îndeosebi obținerea independenţei de stat dupa 

războiul din 1877. El a fost cel care a deschis drumul spre o Românie modernă, şi a 
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dus la creşterea  conştiinţei de sine a poporului român,care a realizat mai apoi 

Unirea din 1918. 

Domnia lui Cuza , pe bună dreptate, trebuie privită azi cu mai multă 

consideraţie, căci el a fost un mare patriot şi un deschizător de drumuri, făuritorul, 

de fapt, al istoriei in momentele ei cruciale. 

Cuza a simbolizat ,,Renasterea României’’ şi ,,’Conştiinţa Naţională’.El era 

gata în orice moment să îşi sacrifice tronul, chiar şi persoana sa, numai să-şi apere 

ţara de orice pericol. Au circulat multe istorisiri despre Cuza, în legătură cu firea sa 

dreapă.. Unele au apărut şi în presă, sau adunate în diferite broşuri şi cărţi: amintiri, 

întâmplări reale sau născocite, toate contribuind cu puterea legendei la întreţinerea 

acelei aureole create în jurul fostului domnitor. 

 Atâţia dintre oamenii acelei vremi mărturiseau că l-au văzut şi au vorbit cu 

el, că umbla pe drumuri în straie schimbate, cercetând şi pedepsind nedreptăţile, 

ajutând şi mângâind pe cei sărmani şi neajutoraţi. 

 

             În strălucita-i limbă, a scris şi Mihail Sadoveanu despre această legendă, 

arătând cu înţelepciune că în necazurile şi aspiraţiile lui nedesluşite, gata să-i 

atribuie trăsături şi lumini ideale, poporul întrupase în Cuza dorinţe de schimbări şi 

de dreptate, devenind în ochii norodului umilit ―un fel de principiu al binelui‖. 

În mai 1873, Cuza se afla la Heidelberg, în Germania. Starea sănătăţii sale 

nu era de natura să lase a se prevedea un sfaşit apropiat. Se produsese  brusc, o 

boală de inima a cărei efecte surprinseseră pe medicii cei mai experimentaţi. Toate 

îngrijirile au fost, din nefericire, zadarnice: la ora unu si jumatate noaptea, pe data 

de 15 mai 1873, inima sa, obosită, înceta să mai bată. Piere astfel, departe de ţara, 

unul dintre cei mai mari fii ai ei, unul din cei care contribuiseră mai mult la 

înalţarea si întarirea patriei, la ridicarea si luminarea poporului. Trupul, 

îmbălsămat, a fost adus la Ruginoasa. De-a lungul liniei ferate, de la intrarea in 

ţară, se strânseseră zeci de mii de ţărani, veniți de la mari depărtări să mai vadă 

odată pe cel care le dăduse pământ, facându-i să se simtă oameni liberi şi cetăţeni. 

Când trenul mortuar se opri în gara Ruginoasa, o mulţime imensă era de faţă. 

Sicriul, de metal, a  fost coborât din vagon de sase ţărani care l-au purtat in 

biserică. Credinciosul sau sfetnic a afirmat că „ nu greșalele lui l-au răsturnat (pe 

Cuza), ci faptele [lui] cele mari ‖. Aceste fapte mari „ sunt nepieritoare ‖; ele 

„ opresc chiar moartea ‖. 

 „ Alexandru Ioan C. nu poate să moară ‖, o dovedesc „lacrimile unui popor 

intreg, lacrimi ce se varsă de oriunde se vorbeşte româneşte ‖… „ Veşnica lui 

amintire … nu se va şterge din inimile noastre si ale fiilor noştri; şi cât va avea ţara 

aceasta o istorie, cea mai frumoasă pagina… va fi aceea a lui Alexandru Ioan 

Cuza ‖. 

 

Bibliografie:  

 -http://www.e-scoala.ro/istorie/cuza.html 

Manual, Istoria Românilor de la 1821 până la 1989, Editura Didactică și 

Pedagogică, Buc. 1996. 
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1. Pictură de primăvară 

Autor:  Wagner Iosif 

 Fost elev al Liceului de Muzică și Arte Plastice din 

Târgu-Jiu 

2. ACORDUL LETAL CU FMI IȘI 

CONTINUĂ EXECUȚIA: 67 DE SPITALE 

DESFIINTATE, PROTESTE DURE LA 

CODLEA ȘI DRAGĂNEȘTI/ Producătorii de 

medicamente pentru cancer ocolesc Romania, 

cu “concursul” nepăsarii Ministerului 

Sănătații/ PERICOLUL DIN AMBALAJELE 

ALIMENTELOR/ Cașcavalurile false Rucar și Dalia/ CUM NE OTRAVIM ȘI 

AMÂNĂM ÎNLATURAREA VICIILOR/ Sfântul tămăduitor al bolilor psihice/ 

ZECI DE REMEDII NATURISTE ȘI DE SFATURI EXTREM DE UTILE 

PENTRU SĂNĂTATE/ Crezul rarisim al unui medic: MEDICINA SE FACE 

CU SMERENIE (Știri sănătate 2 aprilie 2011)…vezi 

www.razbointrucuvant.ro 

 

3. Asociaţia „Rost‖ are plăcerea să vă invite la 

deschiderea expoziţiei foto-documentare itinerante 

Pe drumul Învierii în Cluj-Napoca, luni, 4 aprilie 

a.c., ora 16.00, la Biblioteca Academiei Române, şi la 

conferinţa Mărturia ortodoxă azi. Lecţia secolului 

XX pentru secolul XXI, susţinută de scriitorul 

Răzvan Codrescu, teologul Radu Preda şi 

subsemnatul, marţi, 5 aprilie, de la ora 19.00, în 

Sala Studio a Academiei de Muzică „Gh. Dima” din 

Cluj-Napoca. 
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1. Unui tip, după ce este analizat de doctor, i se spune ca nu mai are mult de trăit. 

Fără nici o speranță, îl intreabă pe doctor 

cât mai are de trăit. 

- 10, spune doctorul. 

- Zece ce ?  întreabă pacientul. Zece ani, luni, zile ? 

- 9, 8, 7... continuă doctorul. 

 

2. Medicul: - Să știță ca principalul vinovat al bolii dumneavoastră este alcoolul. 

Pacientul: - Mulțumesc, domnule doctor, bine că nu sunt eu vinovat. 

 

3. Furnica alergă disperată prin pădure... La un moment dat dă nas în nas cu leul, 

regele animalelor: 

- Ce faci, furnicuțo, unde alergi în halul ăsta? 

- Păi, cum, mărite rege, n-ai auzit? 

- Nu, ce e? 

- S-a produs un accident îngrozitor... 

- Zi odată, ce e?! 

- Păi, s-au ciocnit elefantul și hipopotamul, rău de tot... 

- Bine, și ce treaba ai tu, de ce alergi ca disperata? 

- Mă duc să donez sânge! 

 

4. În cimitir, groparul sapă linistit și din când în când mai tragea și din tigară. La un 

moment dat vede cum dintr-un mormant iese o mână. 

Sapă și fumează în continuare liniștit. Nu după mult timp din pamant iese mortul 

cu totul. Groparul sapă și fumează în continuare liniștit. 

Mortul încearcă să îl sperie. Groparul sapă și fumează în continuare liniștit. 

Vede mortul că nu are ce să-i facă, se îndreaptă spre gardul cimitirului și vrea să 

sară. Dintr-o data se trezeste cu ditamai lopata după ceafă. Groparul: 

- Râdem, glumim, da' nu părăsim incinta. 
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