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Ôtiri din România... 

primite de la elevii Colegiului NaÛional Spiru

Haret:
Cupa Orange la baschet

masculin

Desf|Õurat| pe parcursul lunii

noiembrie, Cupa Orange la

baschet masculin - o competiÛie la

care au fost înscrise echipele

liceelor din toate regiunile Û|rii - a

fost câstigat| de b|ieÛii din echipa

Colegiului NaÛional "Spiru Haret",

antrenaÛi de domnul Tudor

Costescu. Turneul s-a desf|Õurat în dou| etape. În cea local|,

colegii noÕtri I-au învins pe cei de la Liceul "Ion Neculce" la

o diferenÛ| de scor relativ mic|, datorat| arbitrajului

p|rtinitor. În etapa naÛional|, echipa noastr| a întâmpinat

dificult|Ûi în meciul disputat împotriva elevilor Colegiului

Sportiv din TimiÕoara, fiind învins| de aceÕtia. Dovedind o

ambiÛie remarcabil| Õi un spirit de inving|tor, spiriÕtii Õi-au

luat revanÕa în final|, impunându-se clar în faÛa aceloraÕi

timiÕoreni. DiferenÛa a fost facut| de forma excelent| a

unora dintre b|ieÛi Õi de faptul c| acesta a fost singurul meci

disputat dup| regulile FederaÛiei Române de Baschet. De

asemenea, nu putem trece cu vederea susÛinerea publicului

"spirist", care i-a încurajat exemplar pe b|ieÛi.

Premiile au constat în seturi complete de echipament Reebok

Õi telefoane mobile, dar mai presus de toate a fost onoarea de

a urca numele Colegiului nostru pe prima treapt| a

podiumului. 

(Stefan Barbu - clasa XI-a CNSH)

Cupa McDonald la baschet masculin

Pe 22 noiembrie s-a desf|Õurat final| Cupei McDonald la

baschet masculin, care a fost câÕtigat| (previzibil deja, am

putea spune) de elevii domnului Tudor Costescu. AceÕtia s-

au impus în final| în faÛa echipei Colegiului "I.L. Caragiale",

dup| ce trecuser| de eternii rivali de la Liceul Neculce. Vom

reveni în curând cu Õtiri despre echipa de baschet a

Colegiului (inclusiv cu numele tuturor componenÛilor

echipei). 

(Raluca Popescu - clasa X-a CNSH)

Problemele elevilor...

Elevii clasei a XI-a A au fost împ|rÛiÛi în dou| clase

diferite, datorit| numarului lor mare. Astfel, colectivul

clasei a XI-a A a fost decimat, prin plecarea elevilor care

intraser| dup| începerea anului Õcolar pe uÕa din dos.

Grupul de b|ieÛi al clasei a suferit o mare durere deoarece

au fost îndep|rtaÛi 4 b|ieÛi, 4 prieteni, 4 suflete apropiate

nou|. Noua clasa, XI-a G, este format| din elevii de la A,

B si C Õi alÛi câÛiva nou-veniÛi în peisajul spirist.

Sper|m c| astfel de acÛiuni s| nu se repete pe viitor! 

(Stefan Barbu - clasa XI-a CNSH)

Schimburi de experienÛ|...

Un grup de elevi merituoÕi ai Colegiului au luat parte la o

acÛiune de schimb de experienÛ| cu elevi olandezi.

ConduÕi de domnul director Adrian Pascu Õi de domnul

profesor Dan Cristescu, elevii Colegiului nostru au dat

dovad| de deosebit| pricepere Õi inteligenÛ|, uimindu-i pe

olandezi Õi prezentându-le metoda româneasc| de

înv|Û|mânt. De asemenea, domnii profesori au r|mas

impresionaÛi de metodele moderne folosite la Ôcoala

InternaÛional| de la Haga. 

(Stefan Barbu - clasa XI-a CNSH)

Politic|...

AÕa cum probabil ÕtiÛi, în urma summit-ului de la Praga,

Romania a fost invitat| s| adere la Nato. În data de 23

noiembrie, preÕedintele Statelor Unite ale Americii,

George W. Bush a vizitat România pentru 4 ore, timp în

care au avut loc întâlniri cu preÕedintele Ion Iliescu Õi cu

premierul Adrian N|stase. De asemenea, s-au desf|Õurat

discuÛii la nivelul delegaÛiilor oficiale ale celor dou| Û|ri

(din delegaÛia Statelor Unite au f|cut parte, printre alÛii,

Colin Powell Õi Condoleeza Rice, c|rora li s-a al|turat

ambasadorul SUA la BucureÕti, Michael Guest; din

delegaÛia româna ar fi de amintit Mircea Pascu - ministrul

Ap|r|rii, Mircea Geoan| - ministrul de Externe Õi Sorin

Ducaru - ambasadorul României la Washington).

PreÕedintele SUA, ca Õi Prima Doamn|, Laura Bush, au

r|mas impresionaÛi de primirea f|cut|. Domnul Bush a

Ûinut un discurs în Pia Ûa RevoluÛiei, în faÛa a aproximativ

100.000 de români, care au înfruntat ploaia, fiind în cele
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Indicatori economici în Romania 
(Octombrie 2002)

SALARIILE

Salariul net mediu:  3.967.454 lei-septembrie 2002      

                          (119 i)

CreÕterea în ultimele 12 luni: +30%

Salariul minim:       1.750.000 lei (martie 2002) ü

ÔOMAJUL

Rata de Õomaj: 8,0% (octombrie 2002)

INFLAÚIA

Rata lunar| a inflaÛiei (octombrie 2002): 1.6%

Rata inflaÛiei de la începutul anului: 12.5 %

Rata inflaÛiei în ultimele 12 luni: 18.2 %  ú

Rata inflaÛiei pentru anul trecut (2001): 30,3 %

RATELE DE SCHIMB (19 Decembrie 2002)

                   1i  = 34,605 lei

              1 US$ = 33,700 lei

Din publicaÛia bilunar| de limb| francez| La

Roumanie au Quotidien : 

www.roumanie-quotidien.org

din urm| r|spl|tiÛi de apariÛia unui curcubeu despre care

preÕedintele SUA a spus c| reprezint| "God's smile upon

us". Mesajul lui George W. Bush, unul plin de speranÛ| Õi

încuraj|ri, a fost apreciat ca un "cec în alb" acordat

României. 

(Raluca Popescu - clasa X-a CNSH)

Probleme la Liceul Jean Monnet...

În urm| cu aproximativ 2 s|pt|mâni, în faÛa porÛilor Liceului

"Jean Monnet" din BucureÕti a avut explodat, în condiÛii

neelucidate înc|, o grenad| militar| defensiv|. 5 eleve au

fost r|nite, una dintre ele aflându-se câtva timp în stare

grav|. Imediat dup| explozie, au fost vehiculate diferite piste

(act de teribilism, act terorist, rafuial| între clanurile

mafiote). Se pare c| ultima variant| a fost cea corect|, una

dintre victime fiind fiica unui membru al unei familii

implicate în traficul de valut| fals|. TotuÕi, ancheta nu a luat

înc| sfârÕit, circumstanÛele exploziei nefiind pe deplin

elucidate. În urma acestui atac, m|surile de securitate de la

unit|Ûile de înv|Û|mânt au fost mult îmbun|t|Ûite.

(Raluca Popescu - clasa X-a CNSH)

Cosmin Belgun, de la clasa a XI-a A, comenteaz| acest 

eveniment::

"DeÕi nu cunoÕteam multe despre acest liceu, o dat| cu

atentatul din faÛa porÛilor sale, el a devenit cel mai mediatizat

din Ûar|. Din punctul meu de vedere, ca un simplu elev care

a aflat totul de la televizor, cred c| a fost vorba de o reglare

de conturi între mafio Ûii din Ûara noastr|. Mafia a ap|rut de

multe ori la televizor, în documentare sau în reportaje, dar

prin acest atentat mi-am dat seama c| ea exista printre noi

precum aerul! Orice necunoscut este un potenÛial pericol,

care ne poate distruge viaÛa Õi familia numai pentru niÕte

interese proprii. Nici un loc nu este sigur, iar posibilii

teroriÕti sunt printre noi. Putem fi oricând victime

nevinovate!"

... Õi Õtiri culese din revista La Roumanie

au Quotidien 

K despre ratele de salarizare în diferite ramuri ale

economiei

În cursul lunii octombrie funcÛionarii au beneficiat de

index|ri salariale care au ridicat salariul mediu net cu

2,9%, atingând 3.967.454 Lei (119 i) în timp ce salariul

mediu brut a crescut cu 3,1%. Astfel, înv|Û|torii au

beneficiat de o indexare de 12,4%, salariul lor net mediu

crescând la 3,98 milioane lei pe lun|, iar salariaÛii din

sectoarele de administraÛie Õi respectiv sanitar, beneficiind

de creÕteri de 9,6% (la 5,1 milioane lei/lun|) Õi 8,8% (la

3,36 milioane lei/lun|).

În industria minier| salariul net mediu a ajuns la 6,65 

milioane lei/lun| în urma unei creÕteri de 8,1% în timp ce

lucr|torii din domeniul energiei electrice au ajuns la un

salariu net mediu de 6,48 milioane lei/lun|. Campionii

m|ririlor par a fi lucr|torii din industria tutunului care în

urma unor m|riri de 22% au ajuns la salarii medii nete de

8,67 milioane lei/lun|.

http://www.roumanie-quotidien.org
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( Alte Õtiri economice  (bune!)

În primele 9 luni ale anului produsul industrial brut (PIB) al

României a crescut cu 4,5% comparat cu perioada similar| a

anului precedent, atingând valoarea de 995.716,3 miliarde de

lei (la cursul zilei). La aceast| creÕtere general| industria,

construcÛiile Õi serviciile, care împreun| alcatuiesc 80,5% din

PIB au participat cu 6,9%,  6,8% Õi respectiv 4,4%. În

schimb, agricultura, silvicultura Õi piscicultura au înregistrat

o sc|dere de 4,9%. Examinând PIB-ul din punct de vedere al

consumului, observ|m c| în timp ce cheltuielile

consumatorilor publici au crescut cu 3,8% (creÕte nivelul de

trai!) cheltuielile administraÛiei de stat Õi particulare au

crescut cu numai 1,6% (scade risipa!).

I Nout|Ûi pentru turiÕti

În urma unor certuri între patronii societ|Ûii germane EDF

(concesionarul magazinelor Duty-Free din incinta

aeroportului Otopeni),care acuz| persoane nespecificate de

cereri de mit|, Õi guvernul român, care a dat în judecat|

societatea sus-amintit| pentru a obÛine dezv|luirea numelor

celor acuzaÛi de a fi implicaÛi, guvernul român a închis

definitiv, folosind o OrdonanÛ| Special|, magazinele Duty-

Free de la aeroport.

Miron Mitrea, ministrul transporturilor a declarat de curând

c| se studiaz| mutarea G|rii de Nord la o distanÛ| de circa

2,5 km dep|rtare, în zona actualei G|ri Basarab, pentru a

rezolva probleme legate de traficul rutier în zona actualei

g|ri. Primarul general al capitalei, Traian B|sescu, se opune

acestei propuneri afirmând c| problema ar putea fi

soluÛionat| prin supraetajarea actualei cl|diri Õi construirea

unui pasaj de circulaÛie aerian.

Dup| numai 2000 de ani, România planuieÕte realizarea

celui de-al doilea pod peste Dun|re. Conform unui proiect

de studiu semnat împreun| cu cele dou| vechi provincii ale

Imperiului Roman, devenite în trecutul foarte apropiat

România Õi Bulgaria, societ|Ûile engleze Scott Wilson

Holding Õi Flint&Neill Partnership, împreun| cu societatea

spaniol| Ibernisa elaboreaz| un proiect de studiu pentru

construirea unui pod legând Calafatul de Vidin. Oltenii, Õi

ceilalÛi interesaÛi, se pot aÕtepta s| vad| planurile de lucru

începând din septembrie 2004.

. Cutremur de p|mânt

Sâmb|t| 30 noiembrie ora 10:15 a avut loc un cutremur de

gradul 5,2 (pe scara Richter) cu epicentrul în zona Vrancei

(175 km NE de BucureÕti). 

( ) Gluma zilei... ) (

Câteva "Perle" de-ale elevilor la examene 

primite de la corespondentul nostru din BucureÕti, Petre

MureÕan (continuare din num|rul 4 - noiembrie 2002)

Romantismul apare într-o epoc| de fr|mânt|ri

cataclizmice în care omul, cel mai nobil animal, este

ridicat în sl|vi. 

 Caragiale caracterizeaz| personajele sunt chiar prin

contrastul acestora de a p|rea ceea ce în realitate nu eÕti,

totodat| chiar prin vorbele personajelor,

autocaracterizarea sau prin limbajul defectuos al

personajelor Õi prin vorbele altora despre aceÕtia. 

 In secolul al XV-lea limba vorbit| de popor era

considerat| vulgar| Õi n-o vorbea nimeni. 

 Întâmpl|rile povestite s-au petrecut vara trecut|, mai

exact într-un s|tuleÛ oarecare. 

În "Pastel" vedem o b|trâna care alearg| agale prin

liniÕtea nopÛii cu t|ciuni aprinÕi în mân|. 

 Ca orice poezie simbolist|, aceast| poezie a lui Bacovia

ca lungime este scurt|. 

 AÕa cum ar|ta Ion Creang|, în familiile de Û|rani b|rbaÛii

erau numai niste termeni ajut|tori asupriÛi de femei. 

Mircea cel B|trân st| la un discurs cu Baiazid. Acesta îl

primeÕte cu obr|znicie Õi-l face în tot felul ca pe o albie

de porci. 

 Ôi aÕa, dând de bucluc Û|ranul din "ArendaÕul român"

pleac| mulÛumit acas|. 

 Poema "MioriÛa" circul| pe baz| oral|, adic| nu a fost

scris| din motive tehnice. 

 Ciobanul "MioriÛei" a spus c| la cap s|-i puie diferite

fluiere. 

 ... Sinteza este o comparaÛie. La tez| nu scriem c| la

Eminescu g|sim... la Labis g|sim nu stiu ce. Sau c| la

Eminescu g|sim vara Õi la |la altceva. Nu aÕa se face o
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sintez|. Principalul e s| nu fie greÕeli de ortografie. 

 Pastelul nu este în fond decât sufletul poetului îmb|ls|mat

în natur|. 

 Cei care comit greÕeli sunt penibili de pedeaps|. 

 Primavara e cald Õi p|s|relele se întorc din Û|rile c|l|toare. 

 Datorit| geniului s|u, Ion Creang| a ajuns s| fie tradus în

toate colÛurile Û|rii Õi chiar peste hotare. 

 Spre deosebire de tragedie, într-o comedie deznod|mântul

se termin| de obicei vesel. 

 C|ci, în definitiv, ce reprezint| un milion ? Ia, sapte-opt

sute de mii, colo ! 

Atunci când un Aprod Purice îi d| calul s|u, acesta se face

movil| pentru ca mai târziu s| ajung| boier. 

 B|trânul Dan tr|ieÕte într-o peÕter| care-i d| un aspect

grotesc. 

 Tip|tescu se purta cu nevasta lui Trahanache aÕa ca Õi cum

ea n-ar avea soÛ. Îi trimite scrisori de amor, vorbesc amândoi

ca niÕte îndr|gostiÛi Õi aÕa mai departe. 

 La începutul piesei, CaÛavencu este adresiv pentru a admira

scrisoarea, iar în finalul piesei când pierde scrisoarea este

servil, lipsit de orice gest umil. 

Din an în an   

Din an în an sosesc la geam

PoveÕti cu MoÕ Ajun.

E ger cumplit, e drumul greu

E obicei str|bun.

Se-arat| mamele la porÛi,

Copiii nu mai spun,

Tu nu uita atunci când poÛi

Române sa fii bun.

E seara de Cr|ciun în toi

Ôi stelele apun.

Tu nu uita Õi la nevoi

Române sa fii bun!

M  Õi problema ...cu premii

Având în vedere creÕterea spectaculoas| a valorii

terenurilor

din unele comune suburbane, Nea Ion s-a hot|rât s|-Õi

vând| terenul unor societ|Ûi care construiesc case (cu

piscin|!).  Întreaga proprietate formeaz| un p|trat, din

care badea Ion n-a p|strat (pentru copii?) decât mica

suprafaÛ| p|trat| din colÛul din dreapta, sus, pe care are

propria cas| (deocamdat|, far| piscin|). Hâtru ca de

obicei, Õi bun la matematic|, nea Ion a împ|rÛit terenul

oferit la vânzare în trei parcele, notate cu literele A, B, Õi

C în desenul al|turat (care nu este neap|rat la scar|).

Ôtiind c| nea Ion cere acelaÕi preÛ pe metrul p|trat în

fiecare parcel| Õi c| a acceptat o ofert| de 10 milioane de

lei pentru parcela “B” am vrea s| Õtim cât va primi nea

Ion din vânzarea întregii propriet|Ûi.

Dintre r|spunsurile primite la adresa Õtiut|:

elevispiru@yahoo.ca Denis Maftei va alege cea mai

elegant| soluÛie. În cazul în care toate soluÛiile vor fi

lipsite de eleganÛ|, se va trage la sorÛi un câÕtig|tor, care

va primi drept premiu un calculator programabil cu care

îÕi va putea verifica în voie Õi la nesfârÕit r|spunsul

corect. Calculatorul este foarte versatil, putând fi folosit Õi

pentru rezolvarea altor probleme! 

Ultima zi pentru primirea r|spunsurilor: 30 Ianuarie 2003
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