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 DE CE ÎŞI SCHIMBĂ FRUNZELE CULOAREA TOAMNA? 

 

    Frunzele care devin toamna ruginii, am putea spune că sunt fabricile 

alimentare ale naturii. Plantele primesc apă din sol prin rădăcini, iar frunzele captează 

dioxidul de carbon din aer. Cu ajutorul razelor solare, apa şi dioxidul de carbon sunt 

transformate în glucoză. Cu ajutorul 

acesteia, plantele se hrănesc şi se 

dezvoltă. 

Procesul de transformare a apei 

şi dioxidului de carbon în glucoză cu 

ajutorul soarelui se numeşte fotosinteză. 

La realizarea procesului contribuie şi o 

substanţă chimică numită clorofilă. Ea 

este cea care oferă plantelor culoarea 

verde. 

În anotimpul rece, apa şi lumina 

nu sunt suficiente pentru facilitarea procesului numit fotosinteză. 

Copacii încep în această perioadă să se odihnească şi să trăiască în continuare 

cu ajutorul alimentelor stocate pe parcursul verii. Aşa zisele fabrici alimentare sunt 

închise, clorofila ce colorează frunzele este înlocuită cu alte substanţe (ex.: caroten, 

xantofilă). Treptat, după dispariţia acesteia frunzele capătă culoarea ruginie specifică 

toamnei. 

Frunzele arţarilor spre exemplu păstreaza o cantitate însemnată de glucoză în 

compoziţie la sosirea toamnei, după ce procesul de fotosinteză s-a încheiat. 

 Frunzele de stejar capătă toamna o culoare maro deoarece acestea stocheaza şi 

deşeuri, nu doar glucoză.  

 

 

                                                                                     

  

 

 

 

 

Paraschiv Simona 

Cls. a VII-a D 

Prof. Stănescu Alina-Daniela 

 

 

 



Oglinda toamnei… 

 

 

 

 

O, toamnă, cu ale tale valuri de răcoare, 

Distrugi atâtea suflete rătăcitoare. 

Fiecărui copac încerci să-i răpeşti, 

Veşmântul aurit ce mult ţi-l doreşti. 

 

Soarele şi păsările tu le alungi 

Scopul tău este natura s-o distrugi. 

Triste frunze plutesc prin văzduh 

Mânuite fără-ncetare de al tău duh. 

 

Dar fiecare fantasmă are-o parte bună… 

Gândurile tale nu doar de durere răsună, 

Poate că-ncerci s-aduci nuanţe arămii 

Înveşmântând, altfel, pustiile câmpii…            

 

 

 

 

Oferi naturii o nouă-nfăţişare, 

Dar acest dar, un preţ prea mare are; 

Căci pe lângă bucurie  aduce suferinţa. 

Tu, toamnă, eşti o nepreţuită zeiţă… 

 

 



  
 

 

Simion Anonda 

Cls. a VII-a A 

 

Prof. Stănescu Alina Daniela 

 

 

Început de toamnă 

Scenetă 

 

MIHAI: Toamna a venit! 

Soarele, altădată vesel, începe a se întrista. Norii albi şi pufoşi de odinioară sunt  gri şi 

păsările călătoare îşi lasă în urmă cuiburile, pentru a se duce în ţările calde. Toate vieţuitoarele 

planetei intră în hibernare. 

STEJARUL:  

- Hei, rândunico, de ce pleci şi mă părăseşti? 

RÂNDUNICA: 

- Cine vorbeşte? 



STEJARUL:  

- Sunt eu, bătrânul stejar! 

RÂNDUNICA: 

-Tu erai! De ce eşti atât de supărat? 

STEJARUL: 

- Sunt supărat deoarece păsările mă părăsesc. 

RÂNDUNICA: 

- Nu mai fi supărat. 

Copacul auzi un foşnet şi se întoarse mirat: 

STEJARUL:  

- Hei, voi unde plecaţi? 

FRUNZA 1: 

- Nu fi supărat!.  

FRUNZA 2: 

- Mulţumim că ne-ai susţinut tot anul, dar acum trebuie să împodobim această grădină 

cu propriile noastre culori calde, pentru a-i bucura pe oameni şi a-i ţine de cald pământului 

pentru iarna ce va veni, spuseră frunzele. 

MIHAI: 

- Stejarule, dar tu cum erai înainte de toamnă? 

STEJARUL: 

- Băiete, hai să-ţi spun povestea vieţii mele: 

- La început am fost o ghindă, care a căzut dintr-un copac falnic pe pământul umed, 

unde am stat mai multe săptămâni. Când deodata mi-au ieşit două frunze şi a fost prima zi 

când am ieşit la lumină. Dar, pe parcursul timpului creşteam, mă unduiam în vânt şi soarele 

mă mângâia, păsările îşi făceau cuib în ramurile mele şi încet, încet am devenit măreţ. 

MIHAI: 

- Stejarule, nu fi trist că va veni iarna. 

STEJARUL: 

- Nu sunt trist, deoarece ştiu că fulgii îmi vor împodobi coroana, copii vor cânta 

colinde şi se vor da cu sania pe sub ramurile mele, iar la primăvară voi reîntineri. 

                 Marin Mihai –cls.a VII-a C 



    

 

 

Început de toamnă 

 

 

 

      Acum două sau trei zile 

      Un vânt cald şi-adormitor 

      Aducea în al său zbor  

      Un parfum îmbietor. 

 

 

      Ieri acelaşi vânt domol 

      Aducea în al său zbor 

      Câte-o frunză,câte două, 

      Apoi a-nceput să plouă. 

 

 

      Câte-un stol de rândunele 

      Treceau foarte-ncet şi ele, 

      Şi zburau spre ţări mai calde, 

      În locuri îndepărtate. 

 

 

      Stând , uitându-mă pe geam 

      Mi-am dat seama de odată 

      A venit cu-alai bogat 

      Şi încet s-a aşezat  

      Peste-ntregul nostru sat. 

 

 

      Frunzele se-ngălbeneau, 

      Vânturile se-nteţeau, 

      Natura a adormit, 

      Semn că toamna a venit! 

 

Trandafir Corina 

Cls.a VI-a C 

 

Prof. Stănescu Alina Daniela 

 

 

 

 

 



 

 

 

De ce cad frunzele toamna? 

 

Toamna, frunzele copacilor se îngălbenesc treptat și încep să cadă.  Fenomenul căderii 

frunzelor este o consecinţă a scăderii temperaturii în această perioadă a anului, permiţând 

plantei să intre într-o fază de odihnă şi să economisească energie. Procesul este similar   

hibernării animalelor.  

Mecanismul este determinat de numărul scăzut de ore de lumină naturală şi de 

scăderea temperaturii. Atunci când temperatura scade brusc, copacul nu mai este capabil să se 

hrănească prin intermediul fotosintezei.  

Prin pierderea frunzelor, arborii și arbuștii au posibilitatea să se elibereze și de 

substanțele inutile și toxice, precum și de paraziții acumulaţi pe frunze, direcţionând astfel 

substanţele ce contribuie la formarea rezervelor pentru iarnă către organele permanente ale 

plantei (tulpină, ramuri, rădăcini).     

         Arborii fără frunze opun o rezistenţă mult mai mică acțiunii vântului, reducându-se 

astfel riscul de a fi dezrădăcinați. Sub 

acţiunea factorilor climatici şi a 

microorganismelor din sol are loc procesul de 

putrefacţie al arborilor uscaţi şi doborâţi la 

pământ. Acesta este  un fenomen de curățire 

naturală şi de recirculare a substanţelor 

necesare plantelor, fiind necesar şi chiar 

indispensabil pentru natură.  

          Frunzele foioaselor, care în timpul verii 

sunt adevărate “celule solare”, iarna devin 

inutile, şi din această cauză în timpul toamnei, 

printr-un mecanism celular elaborat, are loc 

desprinderea acestora. 

          Fiecare frunză are un strat special, 

numit de cercetători “zona de extirpare”. Cînd 

soseşte toamna, celulele din acest strat încep 

să se umfle, încetinind transportul 

substanţelor nutritive primite de la trunchi, pînă cînd această zonă este izolată total printr-o 

linie de demarcaţie, unde frunza se va desprinde de creangă. Un strat protector  “vindecă” 

rana, prevenind evaporarea apei şi împiedicînd intrarea gîndacilor.   

Dincă Ioana 

 

 



Cls. a VII-a A 

Prof. Stănescu Alina-Daniela 

 

Toamna 

 

Razele soarelui sunt din ce în ce mai palide. Marea de verdeaţă se îngălbeneşte 

.Florile se apleacă sărutând pământul. Frunze multicolore se leagănă în vânt ca nişte 

bărcuţe pe apă. Pădurea pare poleită cu aur. Peste coroanele de flăcari ale copacilor, 

păsarile călătoare plutesc spre apa albastră a cerului. Se apleacă spre arbori cu fâlfâiri 

de aripi ca un ramas bun, apoi se şterg în depărtare, ducând pe aripile lor cântecul 

anotimpurilor. 

Pe ogoare, în livezi, în grădinile de zarzavat, munca e în toi. Oamenii strâng recoltele. 

Porumbul auriu abia aşteapta să intre în hambare. Fructele parfumate, legumele 

multicolore încalzesc privirea tuturor. Mustul viilor, de pe culmile încărcate de rod ale 

dealurilor, nu mai contenesc să curgă. 

                        Vietăţile pădurii se grăbesc să-şi adune, cu harnici provizii pentru iarnă. Lupul 

            şi-a schimbat  părul, dar năravul, ba! Vulpea tot ma visează să cumpere găini… O 

            flacără roşcată adună ghinda,  săltând jucăuşă pe crengile ce se leagănă în bătaia 

            vântului.  Iepuraşul, cu urechile ciulite, cu blana de culoarea ierburilor ce parcă şi-au 

            muiat vârfurile  în auriul grânelor de vară, îsi ascultă ritmul inimii, mirat ca nimeni nu 

            mai are timp să alerge după el. 

                        Copiii sunt veseli. Toamna le-a adus în dar prima zi a anului şcolar.  

           La şcoală e recreaţie. Larma e peste tot. Sunetul cristalin al clopoţelului se 

           grăbeşte şi el să amintească tuturor că anotimpul hărniciei şi al roadelor bogate a 

           sosit dominând  străzile cu mantia-i strălucitoare . 

 

                                                                                              Elev: Mitu Raluca-Priscila 

                                                                                                        Clasa aVI-a E 

                                                                                           Profesor: Ionescu Monica 

 



 

 

Cum ar fi lumea fără cărți ? 

 

Lena este o fată de paisprezece ani. Ea a primit ca temă la Limba și Literatura Română 

să redacteze o compunere despre Cum ar fi lumea fără cărți?. Lena nu știa ce să scrie. S-a 

gândit, s-a tot gândit, dar nimic. Dupa ceva timp a adormit. 

La un moment dat s-a trezit într-o bibliotecă foarte mare. Un abecedar se apropie de ea 

și îi spune: 

- Bună, eu sunt Abecedarul, tu cum te numești? 

- Bună, eu mă numesc Lena și am nevoie de ajutorul vostru. Am primit o compunere la 

școala Cum ar fi lumea fara carti?, dar nu știu ce să scriu. 

- Draga mea Lena, gândește-te dacă eu nu aș mai fi existat cum te-ai fi descurcat? 

- M-ar fi învațat mama alfabetul. 

- Da, dar eu am imagini frumos colorate și personaje care te ajută să înțelegi mai bine 

un text. 

- Nu m-am gandit la asta! 

- Dar, dacă eu, cartea de povești nu aș fi existat? 

- Mi-ar fi spus bunica multe povești! 

- Dar, bunica ta știa și povești din cele mai îndepărtate părți ale pământului? 

- Nu! 

- Vezi tu, spune abecedarul, lumea fără noi, cărțile at fi o lume prea simplă. Cu noi 

totul pare interesant. Poveștile prind viața când le citești, cifrele sar din pagină când le 

înveți penrtu prima oară. Fiecare om are nevoie de o carte, indiferent că este de 

matematica, limba româna sau de povești. Cărțile ne fac să credem că binele există, 

chiar dacă, lumea este foarte rea. 

- Acum am înțeles cât de greu ar fi fost ca în lume să nu existe cărți. Vă mulțumesc! 



Lena s-a trezit la soneria cesului, tristă deoarece a încheiat discuția cu cărțile, dar 

fericită în același timp că a înțeles într-adevăr că lumea cu cărți este frumoasă și 

interesantă. 

 

 

 

PLANTEAZA UN COPAC PENTRU PACE 

 

                  Era vară. În păduricea de lângă şcoală erau mulţi copaci minunaţi, ce ne arătau 

frumuseţea coroanei lor. Doamna profesoară de biologie ne ducea adeseori la umbra 

copacilor, unde ne învăţa despre fumuseţile naturii. 

                  Venind vacanţa de vară, am mers într-o tabără, care era organizată pentru 

cunoaşterea tainelor naturii, cu scopul de a învăţa mai multe lucruri despre aceasta. 

             Doamana profesoară de biologie, cea care ne-a organizat tabăra, ne-a rugat să 

aducem un copăcel, pe care îl vom planta la final, ca un simbol al taberei. 

                 Seara, ne strângeam cu toţii în jurul doamnei profesoare, care ne povestea despre 

copaci şi importanţa acesora pentru mediul inconjurător. 

             La un moment dat, se auzi un zgomot ciudat, de parcă cineva ar fi în tabăra noastră 

şi ar vorbi foarte tare. Doamna s-a dus afară, dar  nu  a văzut nimic, iar vocile tot se 

auzeau din ce în ce mai tare.Toţi ne-am speriat de acele sunete ciudate. 

            Dintr-o dată auzim cum cineva vorbeşte cu o altă persoană, căruia îi spune că este 

un copac nefolositor şi aiurit. 

             Atunci ne-am dat seama că sunetele şi vocile veneau de la copaci, care se certau 

între ei. 

             Am încercat să îi facem să ne spună de ce se ceartau, dar prima dată nu am reuşit. 

Apoi, după multe rugăminţi, aceştia au spus că se ceartă, deoarece nu ştiu care din cei 

doi copaci sunt mai buni şi mai folositori. 



              Noi le-am spus că amândoi sunt copaci împortanţi pentru mediul înconjurător şi că 

oamenii nu ar putea trăi  fara  copaci si ceea ce le oferă aceştia. 

             Cei doi au înţeles că sunt la fel de buni si nu s-au mai certat.Ba, din contră, s-au 

înţeles foarte bine de când le-am spus noi acele lucruri. 

             În ultima zi, am plantat cu toţii copăcelul pe care l-am cumpărat pentru tabără. 

Acum, copacii mai bătrâni au făcut pace şi împreună vor veghea pentru liniştea pădurii. 

Doamna a fost atât de mândră de noi, încât ne-a dat medalii la toţi, pentru că am 

ajutat copacii să aducă pacea în pădure.             

               Anul viitor, dacă doamna profesoară va mai organiza o tabără despre cunoaşterea  

naturii, voi merge din nou,  să  ascult vocea copacilor, ce au adus pacea în pădure!  

 

 

                                                                                       Alexandru Alina 

                                                                                           Clasa a VI.a E 

ŞTIAŢI CĂ ...                                                           Profesor: Ionescu Monica 

 

 

Focul Sfânt este un miracol, care se întâmplăîn fiecare an de Paştele Ortodox la 

Ierusalim în Sâmbăta Mare, între orele 12:30 – 14:30? 

Deasupra Sfântului Mormânt se aprinde ,,Sfânta Lumină”, spunându-se că foculse 

coboară din cer şi aprinde lumânările. Întradevar, lumânările se aprind după câteva minute, iar 

credincioşii adunaţi in Biserică rămân uimiţi cum lumânările se aprind, fără nicio atingere din 

partea preoţilor. 

Este considerat cel mai vechi miracol din lumea creştină, prima dată fiind documentat 

în anul 1106.  

Adunarea cântă,,Doamne miluieşte” până când ,,Lumina Sfântă” coboară peste cele 

33de lumânări legate împreună,în timp ce patriarhul este singur în încăperea mormântului lui 

Iisus. Patriarhul iese din încăperea mormântului şi recită rugăciuni, aprinzând fie 33 fie 12 

lumânări,pe care le împarte celor prezenţi. 



Cele 33 de lumânări semnifică vârsta la care a 

fost omorât Isus. 

Înainte de a intra în Mormântul lui Iisus, 

patriarhul este examinat de autorităţile israeliene,  

pentru a se dovedi că nu poartă cu el mijloace de 

aprindere a focului. 

 

ŞTIAŢI CĂ ... 

Ziua de 1 septembrie are o semnificaţie deosebită pentru creştinii ortodocşi, fiind 

începutul anului nou bisericesc? 

Obiceiul calculării anului eclezial, numit şi Indiction, începând cu prima zi de toamnă 

vine din Antichitate.După tradiţia moştenită din Vechiul Testament, 1 septembrie este ziua în 

care a început crearea lumii şi, în acelaşi timp, momentul în care Mântuitorul a început 

propovăduirea Evangheliei Sale. 

Anul bisericesc se împarte în trei mari perioade liturgice:Octoihul, Triodul şi 

Penticostarul. Fiecare din acestea cuprinde un număr de săptămâni. 

Primele sărbători din cursul anului liturgic sunt două praznice împărăteşti: Naşterea 

Maicii Domnului, la 8 septembrie, şi Înălţarea Sfintei Cruci, la 14 septembrie. Prăznuirea 

acestor două sărbători la începutul anului bisericesc nu este deloc întâmplătoare, întrucât 

Maica Domnului a fost pricinuitoarea mântuirii noastre, născându-L pe Mântuitorul Hristos, 

iar Sfânta Cruce este semnul biruinţei noastre asupra morţii celei veşnice, prin Patima 

Domnului îndurată pe ea, pentru mântuirea noastră. 

Cele două praznice, aşezate la începutul anului bisericesc, arată tocmai începutul şi 

finalitatea lucrării de mântuire a omului şi a lumii, pe care a 

realizat-o Mântuitorul Iisus Hristos, fiind punctele de 

sprijin pentru începutul bun al anului bisericesc, de la 1 

septembrie. 

 



 

ŞTIAŢI CĂ ... 

Înziua de Bobotează are loc Minunea întoarcerii râului Iordan? 

 

De Bobotează, prin  pogorârea haruluiSfântului Duh, se sfinţeşte apa, devenind 

Agheasmă Mare, odată cu ea sfinţindu-se toate izvoarele pământului. 

Patriarhul Ierusalimuluişi al întregii Palestine aruncă în apa Iordanului crucea şi un 

buchet imens de busuioc verde. După aceasta parcă cerul se deschideşi o lumină puternică 

inundă locul. 

După slujba de sfinţire, imediat, chiar în prezenţa Patriarhului şi a soborului care îl 

însoţeşte, oameniise grăbesc să sară în apa rece ca gheaţa, fiecare dorind să ajungă primul la 

crucea pe care Patriarhul a aruncat-o chiar la jumătatea râului. 

Oameni veniţi din toată lumea creştină, năvălesc în apă pentru a primiBotezul mult-

aşteptat, majoritatea fiind îmbrăcaţi în cămăşi albe. 

După “spălareapăcatelor”, toată lumea se bucură, se înfrăţeşte, este o atmosferă de 

nedescris, iar apa luată din Iordan în această zi nu se strică niciodată. 

La un moment dat, apa râului nu mai curge lin de la stânga la dreapta, se tulbură şi 

clocoteşte, formându-se valuri care se mişcă de la dreapta la stânga. 

 

 

 

 

 

 

 

TOAMNA, ANOTIMPUL CULORILOR 

 

 



DOAMNA  TOAMNĂ 

Timpul a zburat. Parcă ieri era primăvară. Toamna, frunzele aţipesc şi cad lin, formând 

un covor multicolor. Lumina trandafirie a soarelui, care parcă îmbătrâneşte, reflectă 

frumuseţea şi strălucirea florilor şi fructelor de toamnă. 

  Veveriţele, iepurii şi restul animalelor se strâng pentru o ultimă atingere a apei din 

iazul care îşi aşterne faţa umedă, peste  

iarba pictată de zânele toamnei. 

  Vântul bate liniştit, părând că o aşteaptă pe  DOAMNA  TOAMNA, să îşi arate 

frumuseţea ţinutei sale ruginii. 

  Iar noi ne bucurăm de toate aceste minunăţii, pe care natura ni le oferă şi spunem 

încântaţi ,, Bun venit, şcoală!” . 

 

 SUFLET DE COPIL 

 

          Gândiţi-vă la o perioadă, necunoscută de istoricii zilelor noastre, în care odată ce 

deveneai adult, ţi se lua (de către cine?) sufletul de copil (care unde era dus?). Zeii s-au 

lămurit că oamenilor nu le e bine aşa (de ce? ce se întâmpla?) şi au hotărât ca oamenii, 

indiferent de vârstă, să-şi poată păstra sufletul de copil (ce s-a schimbat în bine de atunci? au 

fost şi schimbări în rău, dar care au meritat?) 

          Imaginaţi-vă acum ce ar trebui să facă adulţii pentru a reintra în contact, pentru a-şi 

regăsi sufletele de copii… Ce ar avea de câştigat dacă ar face asta? Cum ar arăta lumea dacă 

fiecare adult ar şti să-şi folosească şi sufletul de copil? 

  

 

     

 

 

 



 

 

LUMEA  FĂRĂ  CULOARE 

 

Doi  prieteni s-au întâlnit să discute despre tema de la şcoală ,iar tema compunerii era 

Lumea fără culoare. 

Claudiu îl întreabă pe Matei: 

-Oare cum o fi lumea fără culoare ? 

-Păi hai să ne imaginăm ! Şi cei  doi  copii şi-au imaginat o lume fără  culoare, fără 

bine, fără râs şi foarte tristă, cu oameni posomorâţi  şi  îngânduraţi , cu copii care au uitat să   

se joace, să râdă şi să se bucure . 

În  acel moment cei doi copii s-au trezit la realitate şi au spus că nu  îsi doresc  să 

existe  o astfel  de lume şi că încearcă să ajute pe cât le stă în puteri  pentru a nu exista o asfel 

de lume.Vor  încerca să  spună  tuturor ce bine şi  frumos  este  să   râzi  şi să te bucuri  chiar 

şi de lucrurile mărunte .La sfârşit  ,Matei a spus că nu vrea să îşi mai imagineze o asfel de 

lume . 

                                                                               ION CRISTIAN –ANDREI 

                                                                                       Clasa a V-a D 

                                                                                  Profesor: Ionescu Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zece lucruri pe care cel mai probabil nu le stii despre bani 

V-ati intrebat vreodata unde a apărut prima bancnota din istorie? 

Sau care este povestea acestor "hârtii" care au ajuns să conducă lumea? 

Unde a fost emisa prima bancnota? 

1/10 

 

Prima bancnota de hârtie a fost folosită în China dinastiei Tang (de la 618 la 907, d. Hs.), cu 

aproape 800 de ani înainte de apariţia primelor bancnote de hârtie în Europa în sec. XVII. 

  

Banii sunt murdari. La PROPRIU! 

http://nl.editura-foryou.eu/clk/123348/135965885/8592152/63b0d31e15444e4dda3be58dd13ef42d
http://nl.editura-foryou.eu/clk/123348/135965885/8592152/63b0d31e15444e4dda3be58dd13ef42d
http://nl.editura-foryou.eu/clk/123348/135965885/8592129/7d297393d17f6b221d50424cd56ac88a
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Un studiu făcut în 2002 a scos la iveală că 94% dintre bancnotele americane erau pline de 

stafilococi şi alți agenţi patogeni. De ce? E foarte simplu: banii circulă prin tot felul de medii, 

de la baruri frecventate de beţivi şi oameni ai străzii, până la medii cu grad ridicat de 

toxicitate, spitale, WC-uri publice şi aşa mai departe. Mai mult, majoritatea bancnotelor de 

dolari au urme de cocaină pe ele, datorită traficanţilor de droguri care îi folosesc în 

tranzacţiile lor. 

Care este cea mai frecvenţă faţă de pe bancnote? 

3/10 

 

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, este persoana al cărei chip apare cel mai frecvent pe 

bancnotele şi monedele din întreaga lume. Ea este suveranul a peste 30 de ţări de pe Glob, iar 

chipul ei apare pe 33 de valute, de la lira sterlină până la dolarul canadian sau cel australian. 

  

Care este originea simbolului dolarului? 

4/10 
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Simbolul dolarului vine de la… pesos. Pesos-ul este moneda utilizată în ţările din America 

Latină şi îşi are originea în pessos-ul spaniol, o monedă utilizată în sec. XIX. Iniţial simbolul 

$ desemna pesos-ul spaniol şi era o abstractizare a literelor suprapuse P şi S (de la pesos şi de 

la Spania).  

 

 

Bancnota de un milion de lire sterline 

5/10 

 

Ea a fost emisă în 1948 de Banca Angliei şi a avut o viaţă foarte scurtă, de doar câteva luni. 

Bancnota a fost destinată doar uzului guvernamental, fiind folosită în cadrul Planului Marshal 

de reconstrucţie a Europei după al doilea razboi moldial. Dar faptul că a fost şcoală din uz 

acum aproape 65 de ani nu înseamnă că acum nu mai valorează nimic. Avâînd în vedere că a 

fost scoasă într-o serie foarte limitată, puţini sunt cei care o deţin. O astfel de bancnotă s-a 

http://nl.editura-foryou.eu/clk/123348/135965885/8592143/a7ca08f8299f1b8a910af8c724ffcc68
http://nl.editura-foryou.eu/clk/123348/135965885/8592143/a7ca08f8299f1b8a910af8c724ffcc68
http://nl.editura-foryou.eu/clk/123348/135965885/8592134/f5273ec7798dcb0d60c483a5220a6c96
http://nl.editura-foryou.eu/clk/123348/135965885/8592149/bfc69c1bdf9d57d95f8453da3ef2b283
http://nl.editura-foryou.eu/clk/123348/135965885/8592149/bfc69c1bdf9d57d95f8453da3ef2b283
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vândut la o licitaţie în 2008 cu suma de 120 000 de dolari americani. 

Cea mai mare bancnotă cu valoare nominală  

6/10 

 

Aceasta a fost emisă în Zimbabwe, ţara cu cea mai mare inflaţie din lume, 234 000 000%. 

Aici a circulat bancnota de 100 de trilioane (1, urmat de 14 zerouri).  

 

Primele sisteme bancare 

7/10 

 

Ele au apărut pe lânga templele antice, acum circa 4 000 de ani, în Mesopotamia, în jurul 

Babilonului, la popoarele semite de acolo. Pe atunci nu existau bani ca acum, deci primele 

bănci nu operau cu bancnote şi monede, ci cu nişte obiecte standardizate, cu o greutate stas, 

din argint, care ţineau loc de bani şi care se numeau sicli. 

Prima apariţie 

8/10 
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Prima menţiune occidentală a unei forme de bancnotă a fost făcută de Marco Polo la sfârşitul 

secolului al XIII-lea.  

 

  

Banii virtuali sunt mai mulţi decât banii fizici 
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Altfel spus, banii virtuali din conturile bancare există doar pe hârtie în proportţe de aproape 

90% şi doar 10% au acoperire reală. 

Asta datorită faptului că aceiaşi bani figurează în contabilităţile mai multor entităţi, la unii sub 

formă de credite, la alţii sub formă de depozite.  
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Povestea leului românesc  
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Numele monedei româneţti este luat dupa talerii olandezi din sec. XVII, care au 

circulat şi pe aici şi care aveau gravaţi pe revers un leu. La propunerea lui Heliade Radulescu, 

moneda naţională ar fi trebuit să se numeasca “român”, dupa modelul francului francez.. 

Parlamentul a respins însâ această denumire la sesizarea unui deputat care a atras atenţia că 

pot apărea situaţii penibile şi a dat ca exemplu un caz ipotetic în care, la un târg de vite, 

cineva ar putea întreba: ”câţi români costă un bou?”.Acest argument a fost decisiv pentru 

impunerea denumirii de “leu”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puterea simţurilor 

 

Bună, sunt Hailly, am 16 ani, locuiesc în L.A., cu părinţii şi fratele meu de 21 de ani. 

Părul meu este roscat şi am ochii albaştrii. Am foarte mulţi prieteni, dar cei mai buni sunt 

Theodora şi Mike. Ei m-au sprijinit mereu când a fost vorba de vreo problemă , şi mai ales 

atunci, în ziua aceea. Nu prea îmi place să vorbesc, dar.... 

 

*În urmă cu un an* 

 

Era o zi de început de vară , eu şi prietenii mei ne plimbam prin parc. 

-Eu trebuie să plec spre casă , spuse Theodora . Se face târziu, pa! 

-Pa, spunem eu şi Mike în cor . După plecarea ei, ne-am aşezat şi am privit peisajul . 

Cerul era roşu, cu puţini nori pe el, pomii mai înalţi, de departe se zăreau şi formau un frumos 

contrast cu cerul, iarba din parc era verde, foarte frumoasă, la fel şi păsările care zburau pe 

deasupra noasră. Îmi plac foarte mult culorile, nu cred că aş putea trăi fără ele , culorile ne dau 

viaţă şi bucurie, culorile reprezintă starea noastră, pe scurt culorile ne definesc. 

-Este foarte frumos aici! îmi întrerupe Mike gândurile. 

-Da, este! Am spus fără să-mi iau ochii de la peisajul mirific care se afisa în faţa mea . 

-Ar trebui să mergem acasă, este ora 7 . 

-Da , ai dreptate! 

Atunci am plecat din parc, am ajuns la trecerea de pietoni , am verificat ambele 

sensuri, nu venea nicio maşină, ajunsesem la jumătatea străzii, când apare o motocicletă, cel 

care o conduce pare speriat, grăbesc pasul şi aproape când sa ajung pe trotuar, s-a întamplat 

ceva, văd numai negru în faţă şi aud strigătele lui Mike... 

 

*Perspectiva lui Mike* 

 

Imediat ce am văzut ce s-a întamplat, am sunat la ambulanţă, care a ajuns repede ,       

odată cu poliţia şi care mi-a spus că cel care conducea motocicleta era beat şi că Hailly nu are 

nicio vină, ceea ce şi eu cred. După o oră am ajuns în faţa salonului ei, iar doctorul a ieşit  şi 



părinţii ei tocmai ajunseră . M-am îndreptat repede către doctor şi fără să mai stau pe gânduri 

am intrebat : 

-Cum se simte? 

-Hailly este bine, a fost la un pas de comă, dar a scăpat, însă are probleme cu ochii. 

Mama ei începe să se panicheze . 

- Din păcate nu poate vedea culorile. continuă doctorul, iar eu am înlemnit. Hailly 

adoră culorile, nu poate sta fără ele, asta o să iasă rău , foarte rău . Doctorul plecă, lăsându-ne 

să intrăm, primii au fost părinţii ei şi după, am intrat eu .  

-Bună Hailly, cum eşti? O întreb şi atunci am observat ochii săi , nu mai erau albaştrii, 

erau...gri , era mai palidă ca de obicei şi era lipsită de puteri. 

-Bine , Mike ? 

-Da? 

-A fost vina mea? Accidentul a fost din vina mea? 

-Nu ! Soferul motocicletei era beat , tu ai traversat cum trebuie, aşa au spus şi 

politiştii, nu trebuie să te îngrijorezi! Îi spun şi pe faţa ei apare un zâmbet micuţ. Eu te las să 

te odihneşti. Voi merge acasă şi voi dormi. 

 

*Perspectiva lui Hailly* 

 

Nu îmi place . Tot ceea ce văd este alb şi negru, nu îmi place, nu pot vedea culorile 

mele , culorile care mă faceau veselă , culorile...au dispărut . Nu mă simt bine, nu vreau să îmi 

continui viaţa fără culori. Nu vreau..... Atunci apare doctorul cu o fişă în mână. 

-O să mai pot devea culorile, întreb cu speranţă în glas?. 

-Domnişoara, va dura cel puţin 6 luni pentru revenire, dacă nu mai mult... 

-Oh , am înteles.... Câţnd pot fi externată? 

-Maine puteţi pleca, o seară bună.. spune şi iese pe uşă. O seară bună? Cum poate fi o 

seară bună fără ca eu să văd culorile? Nici nu ştiu ce culoare are halatul de pe mine, nu ştiu 

cum voi rezista, dar vreau să măresc procesul .  

Şi aşa, am încercat să revăd culorile, în prima lună nu am reuşit, dar cu ajutorul 

persoanelor pe care le iubesc am putut, am mers la psihiatru care mi-a zis: 



-Poate culorile vor veni odată cu ceea ce simţi, şi avea dreptate, prima culoare văzută a 

fost roşu. Roşu, după spusele psihiatrului, înseamnă iubire şi fericire . Era adevărat , chiar 

eram fericită, eram înconjurată de oameni care mă iubesc şi-mi doresc binele . A doua culoare 

a fost albastru, care înseamna pace, apoi galben, şi tot aşa .  

 

*Prezent* 

 

Deci da, asta e povestea mea, o fată simplă care a încercat să reziste fără culori. Cu 

ajutorul prietenilor, a reuşit să aducă înapoi culoarea în sufletul ei. Ceea ce vreau să vă 

transmit este să apreciati culorile tot timpul şi să aveti grijă de voi . 
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