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Decide soarta localitatii tale!
În cadrul scrutinului din 3 iunie
2007, urmează să fie aleşi peste
900 de primari ai localităţilor şi
peste 12 mii de consilieri locali în
R. M.
Pentru funcţia de primar al
municipiului Chişinău candidează
19 persoane (17 din partea
partidelor şi 2 candidaţi
independenţi), iar pentru funcţia
de consilieri municipali de
Chişinău au fost înregistraţi 31 de
concurenţi electorali (18 sunt liste
de partid şi 13 candidaţi
independenţi). În urma modificării
legislaţiei electorale, a fost
micşorat pragul electoral de la
33% la 25%.
Tot pe data de 3 iunie 2007 va
trebui să alegem primarul şi
consilierii satului nostru (în pagina
3 – 4 găsiţi listele acestora).
Chiar dacă ai obosit de atîtea
promisiuni de la o campanie
electorală la alta, trebuie să
înţelegi că dacă tu nu votezi,
atunci hotărăşte altcineva în locul
tău. Aşa s-a întîmplat de-a lungul
anilor, asta e greşeala noastră. E
nevoie să ne asumăm
responsabilitatea şi să încercăm
să schimbăm cursul în direcţia
pozitivă, ca mai apoi să nu ne
plîngem că cineva a ales, iar noi
am cules.
Alege ce crezi că e mai bine
pentru viitorul tău şi al întreg
satului, nu te lăsa influenţat de
părerea vecinului, şefului sau
colegului de serviciu. Tu alegi!
Alege adevărul, este condiţia de
la care trebuie să înceapă orice
lucru dacă dorim un rezultat bun
şi de lungă durată.

Ziarul satului Coloni a

Cine va deveni primar ?
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Actualităţi

Tradiţii vechi, tradiţii noi...
În fiecare număr al ziarului am vorbit despre
tradiţiile frumoase din satul nostru, dar sunt şi alte
faţede ale tradiţiei.
De exemplu : „Să fie curat şi frumos la mine în
ogradă, dar peste gard nu-i la mine ... ”
„De ce să ocup teren cu piatra, nisipul care îmi va trebui cîndva
dacă se poate depozita în drum, căci au pe unde trece şi maşinile iar
sătenii îl pot ocoli.
Sau „Tehnica asta e cam hîrbuită, dar mai ştii, poate voi mai folosi
ceva din ea. Lasă să stee peste drum că nu cere de mîncare...”
„Terenul ăsta pare să nu fie al nimănui, iar drumul e prea lat, cui îi
trebuie tocmai de 12 m, să-l prelucrez, căci nu se ştie ...”
Ei, tradiţia e tradiţie şi nu poţi s-o schimbi uşor . Şi nici mentalitatea
omului, că aşa e la noi ce e al tuturor e al nimănui.
Anul acesta a început să se mai schimbe „tradiţia”. Unii gospodari
se împotrivesc tăcînd, alţii se revoltă în gura mare, mulţi însă sunt de
acord că merită schimbarea, ba mai pun şi umărul, apoi se bucură de
rezultat. Citind aceste rînduri fiecare cetăţean al satului îşi poate
pune întrebarea din ce categorie face parte.
Şi iarăşi revenim la salubrizarea şi înverzirea teritoriului.
În luna aprilie Primăria a procurat 850 de copaci în sumă de 8,310
lei. Au fost sădiţi pe teritoriul şcolii şi încă pe patru loturi :
str. Albişoara, str. Greaca şi str. Ion Vătămanu (sectorul nou de SudVest). Au sădit elevii şi cîţiva maturi, locatari ai acestor sectoare. E un
început bun, care merită să fie susţinut, căci pentru a deveni
adevărate zone de odihnă mai trebuie de muncit.
Unii săteni şi-au exprimat neîncrederea în viitorul acestor sectoare
şi utilizarea lor conform destinaţiei. Pentru a înlătura orice dubii,
viitorul consiliu sătesc ar trebui să ia decizie clară în acest domeniu.
Comparaţi şi dumneavoastră aceste 2 poze din str. Greaca pîna la
salubrizare şi înverzire şi după.

Înainte

Raport de activitate
Duminică, 29 aprilie, la Casa de Cultură
a avut loc adunarea satului, unde dna
Maria Iarmenco a prezentat „Darea de
seamă asupra activităţii Primăriei
s. Coloniţa în perioada 2003-2007”. Expunem cîteva secvenţe din acest raport :
• elaborarea proiectului reţelelor electrice
în cele 3 sectoare noi de case;
• elaborarea proiectului de gazificare în
sectoarele noi;
• electrificarea sectoarelor de Nord şi
Sud-Est;
• gazificarea sectoarelor de Nord şi SudEst;
• reparaţia străzilor Răsăritului, Tohatin,
Tineretului, Neaga (varianta albă);
• reparaţia străzilor Ştefan cel Mare, B.P.
Hasdeu, M. Eminescu, I. Creangă
(varianta asfalt);
• proiectarea şi construirea reţelelor de
drenare în str. V. Alecsandri (200 m);
• repararea podului din str. S. Lazo;
• construirea reţelelor de apeduct în
str.Lăutarilor, str. Neaga;
• construirea reţelelor de canalizare în str.
Ştefan cel Mare;
• construcţia a 3 staţii de autobuz;
• crearea serviciilor de salubrizare;
• reparaţia acoperişului centrului de
sănătate;
• lucrări de reparaţie la şcoala nr. 94;
• mărirea bazei tehnico-materiale a
grădiniţei;
• controlul anual gratuit flurografic; ş.a.

După

Deschiderea sezonului sportiv
Duminică, 27 mai va avea loc deschiderea sezonului sportiv. Festivitatea va începe la ora 10 00 pe
stadionul sportiv. Pentru organizarea acestei activităţi, primăria s. Coloniţa a alocat o sumă de 4000 lei.
Probe

Premii
Locul I

Locul II

Starturi vesele (copii)

Locul III

Aruncarea buzduganului

150 lei

100 lei + cadouri
100 lei

50 lei

Ridicarea greutăţilor

150 lei

100 lei

50 lei

Lupta la mînă

150 lei

100 lei

50 lei

Tragerea otgonului
(2 categorii de vîrstă)
Trînta
Fotbal

Adolescenţi 300 lei
Pentru maturi :
berbecul viu 1200 lei

Maturi 400 lei
Pentru adolescenţi
cocoşul viu 200 lei:
800 lei

Pentru copii :
iepurele viu 200 lei
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Trecut, prezent, nemurire...

A fost război...
A fost război, ecoul lui mai este şi acum printre lacrimile mamelor ce şi-au pierdut fii, printre lacrimile
copiilor care au crescut fără tată, văduvelor care au aşteptat toată viaţa întoarcerea celor dragi…
Pentru oamenii în vîrstă, care au trăit în anii grei de război, apoi au trecut prin perioada groaznică de după
război, necătînd la faptul că erau doar copii, cuvîntul „pace” are o semnificaţie aparte. Răvăşind amintirile
acelor vremuri, deseori auzi cuvintele : ”Ce ştiţi voi despre greutăţi? Vă plîngeţi de viaţa asta complicată.
Nu...astăzi e bine de trăit... Dă, Doamne, pace pe pămînt ... ”
Coloniţenii au avut multe de îndurat . Bărbaţii tineri mobilizaţi în armată, caii sechestraţi pentru necesităţile
frontului, impozite mari la produsele agricole, copii maturizaţi
înainte de vreme, femei la coarnele plugului, frică şi
nesiguranţă în ziua de mîine.
Deosebit de grea a fost vara anului 1944. Linia frontului
chiar dacă nu a trecut prin apropierea satului a generat
dizlocarea cînd a unităţilor nemţeşti, cînd a armatelor ruse,
iar cînd s-au desfăşurat luptele (operaţia „Iaşi-Chişinău”) în
Coloniţa au fost evacuate foarte multe familii din satele
Pîrîta, Coşniţa, Slobozia-Duşca. La fiecare familie locuiau
2-3 familii de evacuaţi. Pe lîngă toate a mai început să
bîntuie tiful – o boală foarte contagioasă, care în cele mai
multe cazuri ducea la deces. De aceea în cimitirul de la
Greaca sunt înmormîntaţi şi mulţi oameni din alte sate, ani
de-a rîndul la Paştele Blajinilor veneau rudele să-i
pomenească. Astăzi mormintele lor nu se mai cunosc.
În anii 1946-1947 Coloniţa a trecut prin foamete, dar nu
este o statistica precisă a oamenilor decedaţi atunci din
9 mai – Ziua Victoriei
cauza foamei şi a bolilor.
Timp de 62 de ani pe data de 9 mai, în Rep.
Cu părere de rău numărul celor care au luptat, a
Moldova
şi în celelalte state CSI se sărbătoreşte
martorilor oculari a acelor evenimente devine din ce în ce
Ziua
Victoriei
asupra Germaniei fasciste. În
mai mic. Din satul nostru au fost înrolaţi ostaşi atît în
acest an ca şi în alţii, în Coloniţa s-a organizat o
armata sovietică cît şi în armata română. Tragedia
manifestare pentru ai comemora pe cei care
acestor evenimente este dublă pentru locuitorii Coloniţei,
şi-au pierdut viaţa în război şi pentru ai venera
ca şi pentru întreaga Moldovă, ei fiind nevoiţi să lupte
pe cei care au luptat şi mai sunt în viaţă.
frate împotriva fratelui, tată împotriva fiilor, în dependenţă
Festivitatea a fost organizată în faţa Primăriei,
de armata în care au fost înrolaţi.
unde au fost prezenţi veterani ai războiului al
În Armata Roşie au luptat : Ababii Emilian,
II-lea mondial cărora li s-a înmînat cîte 1000 lei,
Ghimp Afanasie, Stadniţchi,Semion, Stoian Simion,
participanţii războiului pentru independenţa şi
Ghimp Gheorghe, Malachi Sava, Mazîlu Miron, Tabacari
integritatea republicii din 1992 (Transnistria) –
Filat, Ursu Axenti, Cheptene Gavril, Cheptene Ion, Cernei
cîte 250 lei, participanţi ai conflictului din
Andrei, Ursu Semion,Ursu Onofrei, Sorchicean Ion,
Afganistan – cîte 250 lei, ai conflictului din
Mazîlu Ion, Bezedică Tudor, Ursu Petru, Ursu
Ungaria – cîte 500 lei şi de asemenea, văduvele
Vasile,Ghimp Petru, Florea Pantilimon, Foiu Semion,
participanţilor la cel de-al II–lea război mondial –
Umaneţ Tudor, Rebeja Ion, Ursu Gavril, Cheptene Vasile
cîte 500 lei. Pentru ei a fost organizat un recital
etc.
de cîntece şi poezii şi au fost ţinute cîteva
În Armata Română au luptat : Umaneţ M., Cheptene
discursuri. La manifestare au mai participat
Andrei, Luchian Grigore, Foiu Constantin, Mura Ion,
copii, părinţi, tineri, profesori, care au încheiat
Bîzgu Ion, Bîzgu Mitrofan, Umaneţ Andrei, Petruleac
sărbătoarea prin depunerea florilor la
Ion...
monumentul eroilor căzuţi în lupta pentru
În 1944 cei care au luptat în armata română au fost
ocrotirea patriei.
arestaţi de către puterea sovietică şi trimişi într-un lagăr
de concentrare din Kazahstan, de unde nu s-au mai
întors : Cheptene Andrei, Foiu Constantin, Petruleac Ion,
au decedat din cauza condiţiilor neomeneşti şi muncilor
deosebit de grele.
Auzind aceste amintiri nu poţi să nu admiri rezistenţa
acelor oameni care au ştiut să învingă toate greutăţile
vieţii muncind o viaţă întreagă. Ei merită tot respectul
nostru şi ajutor.

Din amintirile lui I. Brumă, M. Ababii,
S. Tabacari, O. Ţoiu ş.a.
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Electorala 2007
Lista candidaţilor la funcţia de primar al satului Coloniţa în ordinea în care au fost
înregistraţi :

1. Ion Proca

Anul naşterii : 1945
Specialitatea : ziarist
Funcţia : redactor-şef al
ziarului „Glasul naţiunii”
Reprezentant al Partidului
Creştin Democrat (PPCD.

Cine va fi noul “stăpîn” al
„fotoliului” ?

2. Oleg Mazîlu

Anul naşterii : 1969
Specialitatea : inginermecanic
Funcţia : director Î.I.
„Mazîlu Oleg"
Reprezentant al
Partidului Social
Liberal(PSL)

3. Maria Iarmenco

4. Angela Zaporojan

Anul naşterii : 1968
Specialitatea : profesor
Funcţia : primar de Coloniţa
Candidat independent

Anul naşterii : 1967
Specialitatea : profesor
Funcţia : director al şcolii
medii nr.94
Reprezentant al Partidului
European (PE)

6. Gheorghe Calancea

Anul naşterii : 1959
Specialitatea : profesor
Funcţia : profesor la şcoala
sportivă „Dinamo”
Candidat independent

5. Vladimir Djugostran

Anul naşterii : 1953
Specialitatea : medic veterinar
Funcţia : expert S.R.L. „Carolex - Plus”
Reprezentant al Partidului Democrat
din Moldova (PDM)
7. Anatolie Radiola

Anul naşterii : 1932
Specialitatea :agronom
Pensionar
Reprezentant al Partidului
Comuniştilor din Republica
Moldova.
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Electorala 2007
Listele concurenţilor electorali
înregistraţi la funcţia de consilieri
a s. Coloniţa (în ordinea în care
au fost înregistraţi):

1. Partidul European – 13
persoane
1. Angela Zaporojan
2. Margareta Sîrbu
3. Mihai Burciu
4. Victoria Foiu
5. Valeria Cernei
6. Doina Gîlcă
7. Elena Ababii
8. Tatiana Scurtu
9. Oxana Barahtari
10. Galina Ababii
11. Iulia Cristescu
12. Ludmila Ghiţu
13. Tatiana Foiu
2. Partidul Social – Liberal – 10
persoane
1. Oleg Mazîlu
2. Eugenia Procop
3. Eugen Bîzgu
4. Constantin Foiu
5. Vasile Prodan
6. Gheorghe Sîrbu
7. Alexandru Ciupac
8. Tatiana Şenderovschi
9. Svetlana Botnaru
10.Natalia Caciura
3. Chiril Umaneţ – candidat
independent
4. Partidul Popular Creştin
Democrat – 13 persoane
1. Ion Proca
2. Grigore Purcel
3. Victor Scurtu
4. Rodion Tabacaru
5. Ion Mazîlu
6. Valentina Naşco
7. Petru Mahu
8. Cristina Luchian
9. Pavel Ababii
10. Anatol Stratan
11. Visarion Luchian
12. Mihail Ababii
13. Viorel Gherştoagă

5. Partidul Umanist – 15
persoane

9. Mihai Ababii – candidat
independent

1. Anatol Lupu
2. Ana Caraman
3. Marin Jura
4. Victor Bîzgu
5. Nicolai Caraman
6. Ruslan Graur
7. Vladimir Tabacari
8. Tamara Tabacari
9. Elena Ţureac
10. Margarita Ababii
11. Vera Morgun
12. Serghei Ababii
13. Andrei Jura
14. Pelaghia Chetrean
15. Veceslav Ţureac

10. Partidul Liberal – 11
persoane

6. Partidul Democrat din
Moldova – 15 persoane
1. Vladimir Djugostran
2. Semion Graur
3. Mihail Purcel
4. Alexandru Danilov
5. Ion Răţoi
6. Oleg Ţureac
7. Vladimir Purcel
8. Fiodor Dolghin
9. Ana Popa
10. Gheorghe Ursu
11. Vasilii Bruma
12. Leonid Simac
13. Valentina Danilov
14. Cătălina Mazîlu
15. Anastasia Djugostran
7. Partidul „Alianţa
Moldova Noastră ” – 13
persoane
1. Ion Bîzgu
2. Anatol Sîrbu
3. Elena Sîrghi
4. Nicolae Luchian
5. Mariana Tofan
6. Raisa Stratan
7. Ştefan Baranov
8. Simion Tabacaru
9. Nicolae Cheptene
19. Serghei Iachim
11. Alexandru Vatamanu
12. Filip Prodan
13. Vasile Moraru
8. Ion Ghimp – candidat
independent

1. Lidia Ghimpu
2. Vitalie Morgun
3. Ion Cheptene
4. Irina Sambriţchii
5. Dumitru Ursu
6. Mihail Cheptene
7. Mihail Ciolacu
8. Igor Umaneţ
9. Evghenii Ţureac
10. Parascovia Ababii
11. Ala Bogos
11. Partidul Naţional
Liberal – 7 persoane
1. Ion Ion Proca
2. Victor Proca
3. Sergiu Tăbăcaru
4. Vitalie Gherştoagă
5. Cristina Proca
6. Iulian Gherştoagă
7. Natalia Croitoru
12. Partidul Social
Democrat din Moldova – 13
persoane
1. Galea Răţoi
2. Valeriu Guţu
3. Anatolie Caimacan
4. Valerii Ababii
5. Ion Milicenco
6. Veceslav Ababii
7. Vasile Ursu
8. Vasile Stolear
9. Vitalii Răţoi
10. Valerii Ciurea
11. Tudor Banuh
12. Fiodor Bîrcă
13. Niocanor Ursu
13. Partidul Comuniştilor
din Republica Moldova – 9
persoane
1. Anatolie Radiola
2. Mihail Lupaşco
3. Raisa Umaneţ
4. Lidia Talpă
5. Grigorie Iurcu
6. Victor Brenici
7. Vasile Şendrea
8. Lidia Ţureac
9. Mihail Orlovschi
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Tînăr şi neliniştit

ORICE SFÎRSIT E UN NOU ÎNCEPUT
31 mai…Cîtă euforie şi totodată cîte regrete include în sine
memorabilul 31 mai. Mai ales dacă acesta e ultimul sunet,
ultimul clopoţel auzit în şcoala care te-a găzduit unsprezece
ani de zile.
31 mai... Cîtă fericire pentru începerea unei noi călătorii din
viaţă şi cîtă durere pentru trecerea celor mai frumoşi ani ai
copilăriei petrecuţi alături de neobosiţii profesori şi
năzbîtioşii colegi.
31 mai... Dar care sunt trăirile absolvenţilor clasei a 11-a ai
şcolii medii nr. 94 „Gheorghe Ghimpu”, aflaţi în pragul
marelui THE END? Regretă oare ei că în curînd vor părăsi
această şcoală pentru totdeauna? Iată ce ne-au răspuns.
„Regret foarte mult că s-a scurs un an din viaţa mea, un an
de şcoală şi în special ultimele clipe petrecute aici. Regret
mult despărţirea de profesori şi de colegi, pentru că
profesorii au fost cei care ne-au îndrumat spre tot ce este
corect şi frumos în viaţă, iar colegii ne- au fost alături la bine
şi la rău, chiar dacă uneori au mai existat şi divergenţe.”, ne
spune absolventa clasei a 11-a, Violeta Peşterean. Cristina
Iachim zice că cel mai mult îi pare rău că se desparte de
colegi cu care „am trăit ca într-o familie, dar şi despărţirea de
profesori nu va fi prea uşoară”. Alina Socolov nu regretă că
se desparte de şcoală, „simt doar o uşoară nostalgie pentru
că au trecut anii neobservaţi”.
Deşi unii dintre ei au afirmat că regretă despărţirea de
colegi, la întrebarea cum stau la capitolul „colectiv”, în
unanimitate au răspuns că nu au fost o clasă unită, ci mai
degrabă una formată din grupuri mici, în care persistă
indiferenţa şi lipsa respectului reciproc. Cu toate acestea
fiecare din ei păstrează în memoria sa clipe frumoase
petrecute în anii de şcoală împreună cu colegii, unii
concursul TVC, alţii sărbătorile de Anul Nou, de 8 Martie,
primul sunet al clopoţelului de 1 septembrie curent sau clipe
haioase, ca întîmplarea cu vinieta ”cînd unii elevi s-au
revoltat pentru că nu le plăcea unde le stă fotografia”(Valeria
Milicenco), sau îşi aminteşte Violeta întîmplarea cu pasta de
dinţi cu care „băieţii, dar şi fetele au murdărit mînerele uşilor
sălilor de clasă”. Sunt clipe pe care poate nu le vor uita
niciodată.
Întrebîndu-i ce nu le-a plăcut în toţi aceşti ani, în şcoală, în
clasă, părerile lor s-au divizat. Vitalie Iurcu afirmă că ceea ce
i-a displăcut e „că niciodată n-a fost dreptate în şcoala, mai
ales din partea unor profesori”. Larisa Tanasiev spune : „În
toţi aceşti ani mi-a displăcut ura dintre colegi, imposibilitatea
de a fi ca o familie, deschişi şi prietenoşi”. Alina e de aceeaşi
parere, spunînd ca ceea ce nu i-a plăcut a fost „ura
manifestată între colegi, nepăsarea elevilor, lipsa de stimă
reciprocă şi neorganizarea” iar Xeniei Foiu i-a displăcut
„indiferenţa faţă de lecţii a elevilor şi inegalitatea dintre ei”.
Cei care le-au fost alături în anii de şcoală, cei care i-au
ajutat să urce treptele cunoaşterii pentru a putea deschide
noi orizonturi au fost profesorii. Preferinţele au fost împărţite
şi aici mai multor profesori. „Îmi sunt cu toţii dragi, căci
fiecare are ceva deosebit, dar cea căreia îi admir curajul,
tăria de caracter şi puterea de a merge mai departe este
Olga Ţoiu” spune Violeta. „Soltan Axenia - spune Alina - un
profesor cu o experienţă deosebită şi in prieten bun cînd ai
nevoie”. Alţi profesori care au figurat în preferinţele elevilor
au fost Maria Burlacu(3), Angela Zaporojan(3), Rodica
Eşanu, Mihai Burciu, Nina Tofan şi Aurelia Ababii(2).
Şi pentru că examenele le bat la uşă, emoţiile sunt din ce în
ce mai intense (cel puţin aşa ne-au raspuns cca. 96% din

respondenţi), în special pentru ca există
posibilitatea ca să le susţină nu în sat, ci în centre
specializate
Absolvenţii au ajuns acum la un moment foarte
important, cînd trebuie sa decidă ce aleg pentru
viitorul lor, decizie care poate le va schimba
întreaga viaţă. Ne-am întrebat cît de siguri sunt ei
şi dacă au luat o decizie în această direcţie. Cîţiva
dintre ei sunt hotărîţi. Larisa vrea să-şă continue
studiile la facultatea de limbi străine, Nadejda
Saracuţa la Academia de poliţie, Xenia Foiu îşi
doreşte să meargă la turism sau limbi străine,
majoritatea dintre ei însă deşi îşi doresc să-şi
continue studiile, nu sunt hotărîţi unde anume vor
merge.
Mesaje de Adio
Vitalie Iurcu : Mulţumesc tuturor profesorilor
care m-au instruit 11 ani ca să devin om şi să am
un viitor; dirigintei pentru că mă telefona acasă să
anunţe părinţii de peripeţiile mele, iar eu îmi
corectam purtarea pentru un timp, ca apoi să
încep din nou; colegilor pentru că m-au susţinut în
clipele grele. Mi-am făcut prieteni adevăraţi şi
sper că vom fi aşa şi în viitor. Le doresc numai
bine colegilor în continuare şi să-şi găsească
rostul în viaţă.
Violeta Peşterean : Aş dori să adresez cîteva
cuvinte profesorilor: Aţi fost dascălii care au altoit
în noi binele şi dragostea de carte,aţi fost părinţii
care ne-au dat sfaturi şi ne-au ascultat. Vă
mulţumesc pentru că sunteţi alături de noi.
Pentru colegi: sînteţi unici în felul vostru de a fi,
persoane care mereu fac schimb de experienţă,
păreri şi năzbîtii.
Larisa Tanasiev : Dragii mei profesori şi colegi,
se apropie clipa despărţirii, s-a terminat încă o
etapă din viaţa noastră. Chiar dacă voi pleca la o
altă instituţie de învăţămînt vă asigur că nu vă voi
uita niciodată. Vorba proverbului „Fă-ţi prieteni noi
dar nu-i uita pe cei vechi”. Vă iubesc şi vă doresc
succese mari în viitor! Adio!
Alina Socolov : Succese, realizări frumoase, să
vă găsiţi rostul în viaţă toţi. Să faceţi faţă tuturor
greutăţilor şi în pofida la toate să rămîneţi
oameni, iar succesul să nu vă dezvolte
indiferenţa faţă de oamenii ce vă înconjoară.
Violeta & Natasha
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Tînăr şi neliniştit

SFATURI PRACTICE DE ÎNVĂŢARE
Vine vara. Vacanţă, soare, plajă, apă...mmm! o plăcere... Dar stai, opreşte-te din dulcea visare, până a
ajunge la „grădinile Edenului”, ai de trecut printr-un
lung şi chinuitor purgatoriu : sfârşit de an, teste, teze,
examene!!! Dar hai să nu ne facem prea multe griji şi
să încercăm să trecem împreună cu bine de această
stresantă perioadă.
Pentru a învăţa rapid şi eficient şi pentru a avea
rezultatele scontate vă recomandăm câteva sfaturi:
1.Organizează-ţi timpul.
Timpul bine organizat înainte
de teste, examene vă
simplifică extrem de mult
activitatea de învăţare.
2. Între orele 8-13 şi 16.3021.30 sunt perioadele
optime de învăţare dintr-o zi.
3. După fiecare 40-50
minute de concentrare şi
învăţare faceţi câte o pauză
de 10-15 minute, în care să
vă relaxaţi (întins cu ochii
închişi pe un pat sau fotoliu, vă plimbaţi, ascultaţi
muzică, faceţi gimnastică sau conversaţii, care să
solicite şi alţi centri nervoşi).
4. Învăţaţi structurat. Dacă simţiţi că nu vă puteţi
concentra asupra unui subiect sau teme anumite,
învăţaţi-le pe părţi mici.
5. Faceţi însemnări, extrageţi ideile esenţiale din text şi
întocmiţi un rezumat (însemnările sunt folositoare la
recapitulare şi menţin atenţia).
7. Nu treceţi de la o temă la alta fără ca mai întâi să nu
fie bine însuşită.
8. Nu vă aglomeraţi creierul cu informaţii curente,
redundante, factuale sau puţin semnificative (date, cifre,
termeni, ani, adrese etc.) şi care pot fi păstrate în
agende, carneţele ş.a. Fiţi cât mai selectiv în reţinerea
informaţiilor.
9. Repetaţi a treia zi ceea ce aţi învăţat în prima.
10. Nu învăţaţi intensiv (cu 3 zile înainte de examen), ci
extensiv (zilnic, permanent).
11. Dacă nu înţelegeţi bine materialul de învăţat,
confruntaţi-vă cu cât mai multe surse (manuale,
dicţionare, enciclopedii ş.a).
12. Construiţi-vă tabele de specificaţie (liste cu cele mai
importante noţiuni, ipoteze, formule)
13. Disciplinele sau temele asemănătoare să fie
încadrate în program succesiv (ex. matematică, fizică,
chimie).
14. În preajma examenelor, după învăţare, supuneţi-vă
autoexaminarii, simulaţi situaţia de examen, puneţi pe
cineva să vă asculte şi să vă dea note, faceţi bilete de
examinare.
Se spune că pomul bun îl cunoşti după roade, la
fel putem spune şi despre tehnicile de învăţare care
se cunosc după rezultate.
Vă dorim rezultate cât mai bune! Mult succes!

Sondaj
Ce facem vara, ne găsim un job sau ne tolănim
cu burta la soare?
Vine vacanţa de vară, iar noi ne-am întrebat ce
fac cei care timp de 9 luni au învăţat „pe rupte”
pentru a sfîrşi încă un an de studii cu bine, îşi
pregătesc umbreluţele şi costumele de baie sau
mai curînd „mănuşile” pentru a porni la lucru.
Natalia, 18 ani : „Ar fi super să pot sta vara cu
burta tolănită la soare şi alături să se audă valurile
mării ... dar pentru a putea realiza acest vis e
nevoie de bani şi pentru asta sigur trebuie să mai şi
lucrezi pe undeva, aşa că mai întîi găsim un job şi
apoi plecăm la mare să stăm cu burtica la soare.”
Igor Umaneţ, 20 ani : „Desigur îmi găsesc un job,
pentru că am nevoie de bani. Vara e plină de
distracţii şi cheltuieli, iar de la părinţi deja mi-e
incomod să cer bani”!
Ludmila, 19 ani : „Vine vara, începe vacanţa, sunt
dornică de distracţii, dar resursele financiare nu-mi
prea lasa loc de întors, de aceea voi încerca sa
îmbin utilul cu plăcutul : să cîştig bani, dar şi să mă
distrez. Voi încerca să-mi ofer o vară activă, cu
muncă nici prea multă, nici prea puţină – doar cît
să-mi menţin mintea trează, cheful de distracţie
pornit şi portofelul în formă. Sper că îmi va reuşi!”
Anastasia Bobîc, 17 ani : „Neapărat îmi găsesc
undeva de lucru căci am nevoie de bani. O să profit
de vacanţă ca să cîştig nişte bani în plus pentru
a-mi reînoi garderoba.”
Carina Safonova, 17 ani : „ Spre bucuria mea voi
pleca la odihnă împreună cu familia mea în Italia să
stau cu burtica la soare şi să cheltui mulţi bani!!!”
Ion, 18 ani : „Mi-ar plăcea să-mi găsesc un job la
vară, dar cred că voi avea mult de lucru pe acasă,
îmi voi ajuta părinţii şi nu voi avea timp. Nici de
odihnă nu cred să am mai mult timp, dar voi încerca
să reuşesc în toate. „

Ne odihnim...

...sau facem bani?!
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Niggers!!!

Divertisment

Hair stylist-ul meu a experimentat pe mine!

Curiozităţi:
• Femurul omului este mai tare ca cimentul.
• Dreptacii trăiesc în medie cu 9 ani mai mult decît stîngacii.
• Femeile clipesc de doua ori mai mult decît bărbaţii.
• Este imposibil să strănuţi cu ochii deschişi.
• Un om cu numele Charles Ousborne a sughiţat 69 de ani.
• Este imposibil să te sinucizi reţinîndu-ţi respiraţia.
• Un studiu asupra 200.000 de struţi, timp de mai bine de 80 de ani,
nu arată nici un caz unde s-ar fi văzut vreun struţ ascuns cu capul în
nisip.
• Porcii nu sunt capabili fizic să privească cerul.
• Inima unui crevete este găzduită în cap.
• Mai mult de 50% persoane din lumea întreagă n-au dat niciodată şi
nici n-au primit vreodată apeluri telefonice.
• Bricheta a fost inventată înaintea chibriturilor.
• 11% din aparatele de xerox defectate au fost scoase din funcţiune
pentru că oamenii se aşezau pe ele pentru a-şi xeroxa unele părţi ale
corpului.
• Regina Angliei Elizabeta I se considera întruchiparea curăţeniei. Ea
afirma că făcea o baie o dată la 3 luni, indiferent dacă avea sau nu
nevoie.

☺ Bancuri
☺ La şcoală, la ora de fizică, îi întreabă profesoara pe elevi de unde vine
curentul. Toată lumea rămîne liniştită, numai Bulă cu mîna sus. Profesoara îl
întreabă:
- Spune, Bulă, ştii de unde vine curentul?
- Da, din cocină.
- Cum aşa, Bulă, din cocină?
- Păi, de fiecare data cînd ni se ia curentul, tata spune: "Iar ne-au oprit porcii ăia
curentul!"
☺ - Grozav aş vrea să zbor pe Luna în timpul tezelor!
- De ce?
- Acolo orice materie este de 6 ori mai uşoară!
☺ Se desfăşoară un examen. Din clasă iese un student extenuat. Cu toţii îl
întreabă : - Ei, cum l-ai dat?
- Ca la biserică.
- El îmi pune o întrebare – eu îmi fac cruce. Eu răspund – el îşi face cruce.
☺ Directorul strigă la un subaltern :
- Doar ţi-am spus în timpul lucrului să nu fumezi!
Subalternul : - Dar cine lucrează?
☺ - Fi-fi-fiţi bun, u-u-unde se află ş-ş-şcoala de-de-de bîl-bîl-bîlbîiţi?
- La ce vă mai trebuie? Observ că vă bîlbîiţi foarte bine!
☺ Cîte continente sînt? întreabă profesorul.
- Cinci.
- Numără-mi-le!
- 1, 2, 3, 4, 5.
☺ Cîţi coloniţeni încap dimineaţa într-un autobuz? Toţi.
☺ Ce este un bărbat frumos, inteligent şi sentimental?
Un zvon!
☺ De ce s-a inventat ciocolata albă?
Pentru a se murdări şi copii negri la gură.
Membrii redacţiei : Ludmila Sîrghi, Elena Sîrghi, Natalia Orlovschi,
Violeta Peşterean
Suport tehnic: Sergiu Iachim
Telefon de contact : 57.90.16, 57.90.12. E-mail : ziar_ecou@yahoo.com

Horoscop – Mai
BERBEC Puneţi-vă o dorinţă, puteţi primi ce vă
doriţi. Sunteţi însă, destul de invidiat. Mai, e o luna
fructu-oasă cu privire la orice activitate de ordin
financiar. Aveţi noroc la un examen. Atenţie la
sănătate!
TAUR Începeţi luna foarte bine. Taurii singuri pot
trăi o idilă de primăvară, cei dintr-o relaţie stabilă
se bucură din plin de afecţiunea partenerului. La
capitolul finanţe nu aveţi motive să vă faceţi griji. În
relaţiile de prietenie pot apărea tensiuni sau chiar
certuri.
GEMENI Este probabil sa înceapă cea mai
frumoasă perioadă a acestui an, pentru că tot ceea
ce întreprin-deţi pe plan personal este susţinut de
planete, reuşi-tele vin uşor. Face progrese
semnificative în sensul rezolvării problemelor
băneşti.
RAC În această lună puteţi întâlni multe persoane
noi cu care să legaţi o amiciţie. Indiferent cât de
stabilă ar fi situaţia dvs. financiară, luna aceasta
suferiţi de tot felul de temeri iraţionale în privinţa
banilor. Puteţi avea parte de ceva rău care însă
duce la ceva bun.
LEU Atenţie la investiţii. În mai este mai bine să nu
vă atingeţi de economii şi să cheltuiţi cu măsură. Nu
vă jucaţi cu şansele dvs. în iubire. Chiar şi revenirea
unei foste iubiri, nu merită să daţi vrabia din mâna
pe cioara de pe gard.
FECIOARA Luna mai se anunţă una pozitivă.
Pregti-ţi-vă să vă lăsaţi inteligenţa să strălucească,
să aveţi succese academice. Pe scurt, vă faceţi
remarcaţi. Cu banii vă merge foarte bine. Relaţia de
cuplu e singura care scârţâie.
BALANŢA Faceţi parte dintre semnele zodiacale
răsfă-ţate de planete în această lună. Faptul că
totul vă mer-ge bine vă poate determina însă să vă
propuneţi să atingeţi scopuri foarte ambiţioase, dar
fără să consi-deraţi că ar trebui să vă obosiţi prea
tare pentru asta. Puteţi încheia cu succes tratative
din cele mai compli-cate. Discuţiile purtate cu
partenerul de cuplu sunt de natură să vă cimenteze
legătura sufletească.
SCORPION Senzaţiile tari sunt la ordinea zilei. În
mai nu veţi avea ocazia să vă plictisiţi. E adevărat
că vă pierdeţi motivaţia de a rezolva problemele
legate de casă, dar vor dispărea şi numeroasele
motive de nemulţumire legate de acest subiect. O
pasiune tulburătoare vă poate întoarce viaţa pe
dos. SĂGETĂTOR În mai înregistraţi un succes
semnifica-tiv pe plan personal. Cu ideile dvs.
îndrăzneţe veţi stârni priviri admirative. Situaţia
financiara este deja în curs de stabilizare. Este
probabil să începeţi o relaţie serioasă. Cei care sunt
într-un cuplu stabil vor redes-coperi sentimentele
care îi leagă de partener.
CAPRICORN Luna mai vă scoate din obişnuita dvs.
rezervă, făcându-vă comunicativi şi sociabili. Acasă,
unele probleme mai spinoase pot fi rezolvate pe
cale diplomatică. Relaţiile profesionale merg ca
unse - atât cu colegii, cât şi cu superiorii. Venus,
planeta dragostei se îngrijeşte ca viaţa emoţională
să meargă bine.
VĂRSĂTOR Se poate să întreprindeţi o călătorie
în străinătate, sau să vă evidenţiaţi la şcoală.
Luna mai devine interesanta din punct de vedere
afectiv. Nu este exclusă o dragoste la prima
vedere
PEŞTE Se vor întâmpla multe care vă vor da
peste cap şi vă puteţi transforma cu uşurinţă din
fiinţe sen-sibile în peşti răpitori. Veţi avea o
mulţime de ocazii de-a vă rotunji veniturile. Mulţi
Peşti trec printr-o stare de însingurare afectiva, fie
că sunt într-o relaţie sau nu. Cei singuri vor simţi
tot mai imperios nevoia unei aventuri în care să
nu se implice prea mult. Aventura se poate
transforma în ceva mai trainic.

