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Oamenii mari, pe de o parte, rãmân gravi în sfera lor, copiii, pe de alta, îsi vãd de 

jocurile lor. Izolati în seriozitatea noastrã ridicolã, lãsãm copiii sã creascã 

sufleteste în chip arbitrar si ne trezim, cu uimire, a avea apoi înainte-ne o generatie 

de adolescenti cu pãreri bizare si streini cu desãvârsire de chipul nostru de a gândi 

si a simti.                                                                      (George Cãlinescu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu vã mândriti cu predarea unui numãr mare de cunostinte. Stârniti 

numai curiozitatea. Multumiti-vã sã deschideti mintile, nu le 

supraîncãrcati. Puneti în ele scânteia.                     (Anatole France) 



,,Copacii sunt efortul nesfârşit al Pământului de a vorbi cu cerul.” 

                                                                                   Rabindranath Tagore 

 

 

 

 

 

 

   21 Septembrie, de Ziua Internaţională a ONU pentru Pace   

O zi specială 

 Era toamnă. Începusem noul an şcolar. Doamna învăţătoare ne-a spus că s-a organizat o 

activitate extraşcolară de plantare de copăcei. Am participat împreună cu toţi colegii din toată şcoala.  

 Ne-am întâlnit dimineaţa la şcoală cu rucsacuri şi cu bidoane de apă. Câţiva părinţi  duceau 

uneltele pentru săpat. Am mers în pădure. Acolo am plantat puieţi. 

 Am săpat, am pus copăcelul, l-am udat. Am astupat gaura rămasă cu pământ. 

 Eu am plantat doi copăcei. M-am fotografiat cu ei. Eram foarte mândră, deoarece era pentru 

prima dată când făceam acest lucru. Toţi am lucrat cu drag , gândindu-ne deja că peste ani aceştia 

vor deveni copaci falnici, frumoşi, iar animalele pădurii ne vor mulţumi că au unde să trăiască. 

 În timp ce alţi oameni au defrişat păduri, noi copiii am fost educaţi să respectăm mediul 

natural, plantând puieţi şi îngrijindu-i. Doamna învăţătoare ne-a spus că pădurea este ,,plămânul 

planetei”, ea ne ajută să respirăm aer curat şi proaspăt. Dacă n-ar exista pădurile animalele sălbatice 

ar pieri.  

 Pentru mine a fost o zi specială.   

       Dumitru  Evelina 

 

 

 

            

 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Rabindranath+Tagore


 

Toamna este a doua primăvară când fiecare frunză este o floare. 

                                                                          Albert   Camus 

                 

 

           

 

                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 E noiembrie. 

 Se face din ce în ce mai frig. Zilele scad, iar nopţile sunt lungi şi răcoroase. 

 Păsări răzleţe, întârziate, se adună în stoluri pentru marea călătorie spre Ţările Soarelui. Îşi 

părăsesc cu greu cuiburile. Glasurile lor, ca nişte strigăte, se aud în văzduh. O rază de  soare, 

palidă, le mângâie aripile.  

Vântul şuieră printre crengi şi ia cu el cele din urmă frunze. Covorul multicolor se îngroaşă cu 

repeziciune. Vântul pare mulţumit. Câteva flori se apleacă speriate până ating pământul cu 

podoaba petalelor. Nu va trece mult şi vor îngheţa . 

 Toamna este considerat cel mai bogat anotimp….ce păcat că e atât de trist! 

 

     Ingrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMINTIRI CU MOŞ CRĂCIUN 
Când nu mai eşti copil, ai murit de mult. - Constantin Brâncuşi 

 

În  fiecare an l-am aşteptat cu emoţie pe Moş Crăciun. Vă prezentăm aici câteva 

imagini din activităţile noastre: 

 

Decembrie 2010: 
Copii şi părinţi, au fost cu toţii fermecaţi de magia Crăciunului. Cei mari s-au prins în 

jocul celor mici şi l-au aşteptat împreună pe Moşul bun şi darnic ce aduce de sute de ani 

bucurie în casele oamenilor - copiii cu teama celor care-şi aduc aminte că...n-au fost 

întotdeauna cuminţi, dar şi cu nădejdea că Moşul e prea bătrân ca să le ţină minte pe 

toate....,cei mari cu nostalgia copilăriei şi a ...gutuii de la geam, a nopţilor în care visau prima 

păpuşă sau  a primului lor colind. 

             Din prezentarea Power Point ,,Povestea Crăciunului” copiii au aflat că, În Noaptea 

Sfântă de Crăciun, undeva, într-o iesle încălzită de răsuflarea caldă a animalelor, acum mai 

bine de 2000 de ani, s-a născut Mântuitorul, cel ce va scăpa lumea de păcat, dând tuturor 

speranţă şi iubire. Această realitate repetabilă este  retrăită cu sufletul de toţi creştinii în 

fiecare an, pe 25 decembrie. Ei au înţeles că, minunea Naşterii Fiului lui Dumnezeu înseamnă 

iertare, pace, bucurie, înseamnă să fii mai bun, mai îmgăduitor cu cei de lângă tine. 

Cu gasuri calde şi pline de emoţie,  au recitat versuri închinate Naşterii Domnului şi au 

cântat colinde. Au realizat apoi, din carton colorat, hârtie glacée şi bobiţe de poliester o 

felicitare - ,,Brăduţul împodobit”- pe care, la sfârşitul activităţii, au oferit-o părinţilor. În 

timpul lucrului cei mici au ascultat şi interpretat colinde şi cântece de iarnă, iar unul dintre ei 

a spus  ,,Povestea Bradului”. 

 Bineînţeles, profitând de faptul că majoritatea părinţilor erau în sala de clasă, cei mici 

au spus fiecare ce şi-ar dori să găsească sub brăduţul de Crăciun, pentru ca părinţii să 

vorbească cu Moşul şi astfel 

visele lor să se împlinească. 

Dorinţele lor se pare că 

au fost auzite chiar de Moş 

Crăciun, deoarece acesta a 

bătut cu toiagul în uşa clasei şi 

a apărut, obosit dar vesel şi pus 

pe şotii, aducând în spate un 

sac mare, plin cu jucării!  

 El a fost întâmpinat cu 

emoţie şi bucurie de cei mici 

care i-au spus poezii în timp ce 

ochii tuturor erau aţintiţi la 

sacul cu daruri!  

 Fericiţi, copiii au făcut 

fotografii cu Moşul şi, bineînţeles, cu doamna învăţătoare! 

Şi-au desfăcut cu toţii nerăbdători cadourile ....dar, chiar dacă acestea au fost pe măsura 

aşteptărilor, nimeni nu a putut rezista prăjiturilor şi sucurilor care-i aşteptau şi asupra cărora 

au năvălit precum o ceată de voinici înfometaţi! 

 Oricum... darurile şi dulciurile au fost pe deplin meritate! 

 Acum, la mai mult de doi ani de la activitate, când ne aducem cu emoţie aminte de 

prima serbare din viaţa de elev, vă pot spune că sunt cu toţii nişte copii minunaţi, veseli şi 

plini de energie, dornici să ştie cât mai multe şi să-l mulţumească pe Moşul care, aşa cum veţi 

vedea, îi va vizita şi  în anii viitori! 

http://www.citatealese.ro/citate-de-constantin-brancusi


Decembrie 2011: 

Fiind de-acum mai mari am invitat la serbarea noastră şi personajele 

preferate din poveşti. Cum!? Ne-am costumat chiar noi şi astfel Vrăjitoarea, 

Zorro, Prinţesa, Renul lui Moş Crăciun,Crăciuniţele, Spider-Man s-au jucat 

împreună cu noi. 

                    

 Decembrie  1012: 

Anul trecut de Crăciun câţiva dintre elevii clasei noastre au participat la 

programul prezentat de elevii liceului în cadrul Consiliului profesoral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Din creaţiile noastre:  

 

 

 
      

            Dragă Moş Crăciun, 

 

 Sunt o fetiţă cuminte, care o ascultă, o 

iubeşte şi o ajută pe mămica ei. La fel şi pe 

bunica. La şcoală îmi place să merg şi să ştii că 

sunt cuminte şi o ascult pe doamna. 

 Te rog să îmi aduci şi mie un cadou 

frumos. Mi-ar plăcea o păpuşică, dar dacă tu 

vrei să îmi aduci altceva, nu mă supăr. 

 Îţi mulţumesc şi să ştii că te aştept cu 

prăjituri. 

 

 

    Mihaela 

 

 

 

 

 

 Dragă Moş Crăciun 

Eu vreau să ştii că şi anul acesta, chiar dacă am 

mai crescut, tot te aştept. Ştiu că vii de foarte 

departe şi că aduci cadouri tuturor copiilor. 

Cred că nu  mă vei uita tocmai pe mine. Ar fi 

păcat . Sunt un băieţel cuminte şi-mi place să 

merg la şcoală. 

 Eu aş dori de la tine un brad 

împodobit frumos, aşa ca cel din lecţia de 

citire şi un joc interesant. 

 Şi, pentru că vreau să ştii că am învăţat 

bine, îţi scriu aici o poezie: 

 Bunule Moş Crăciun, 

 Adu-ne un an mai bun! 

 Sănătate la părinţi, 

  Jucării copiilor cuminţi. 

    Radu  

 

 

 

 

 

  Sărbătorile de iarnă 

 

 Toată lumea 

aşteaptă cu netăbdare 

anotimpul iarna. 

 Odată cu iarna 

vin şi sărbătorile. Mai 

întâi vine Moş Nicolae. El pune în ghetuţele 

curate o nuieluşă celor neascultători şi cadouri 

frumoase copiilor cuminţi. Apoi vine din ţările 

de gheaţă Moş Crăciun .Acesta coboară pe 

horn şi umple brăduţul cu jucării. 

 De Crăciun toţi creştinii sărbătoresc 

Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui 

Dumnezeu, de aceea 

în toate casele e 

sărbătoare, iar în 

Ajun sosesc 

colindătorii.  

 Copiii mai au 

un motiv de bucurie: înainte de Anul Nou se 

duc cu pluguşorul şi cu sorcova pentru a ura 

oamenilor un an bun, cu belşug şi sănătate. 

  Denisa -Elena 
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Ajunul Crăciunului 

E seara de Ajun. Ninge cu fulgi mari şi deşi Casele luminate sunt atât de albe încât, de sub 

zăpadă, nu se văd decât ferestrele ca nişte licurici şi fumul care se ridică spre cer.  

 Ne pregătim de colindat. Am învăţat de mult colindele şi ne-m pregătit trăistuţele ce se vor 

umple curând cu mere, nuci şi covrigi. Vom lua cu noi şi steaua care i-a ajutat pe cei trei crai să-l 

găsească pe pruncul Iisus. 

 Casele îşi vor deschide larg uşile pentru a primi colinda ce vesteşte, în fiecare an, după datină, 

Naşterea Domnului. Gerul şi vântul nu vor opri cântecul nostru să ajungă la inimile oamenilor. 

 Când ne vom înapoia, vom fi destul de îngheţaţi, dar fericiţi. Fiecare dintre noi îl va visa pe 

Moş Crăciun cu speranţa că bătrânul nu ne-a uitat şi ne-a ascultat rugăminţile. 

 

   Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Moş Crăciun 

pentru o zi... 

 

          Iarna a sosit. 

Fulgii mari şi 

pufoşi au îmbrăcat 

micul meu oraş cu 

o haină argintie. 

Inima îmi tresare de fericire când ştiu că se apropie minunata sărbătoare a Naşterii Pruncului Iisus. 

Împreună cu doamna învăţătoare am hotărât să ne pregătim pentru sosirea lui Moş Crăciun. Am 

împodobit bradul cu ghirlande strălucitoare şi globuri de toate culorile, am desenat brăduţi şi 

cizmuliţe pline cu fel de fel de cadouri,  am învăţat rolurile şi... Ce credeţi că am descoperit? Eu voi fi 

Moş Crăciun pentru o zi! 

                                

      Ziua cea magică nu s-a lăsat mult aşteptată. În sala de clasă era un miros plăcut de cetină de la 

bradul abia împodobit. Poeziile, colindele şi voia bună au încântat sufletele tuturor. Sania trasă de 

reni a fost încărcată cu multe jucării. Spiriduşii, Crăciuniţele, Zânele, Vrăjitoarea-cea-Bună şi Făt-

Frumos m-au ajutat să împart cadourile. Chiar şi Zorro a venit! 

             

       Toţi cei prezenţi la serbare au fost răsplătiţi: copii, părinţi, bunici. Această zi va rămâne mereu în 

amintirile copilăriei mele fericite. E frumos să fii Moş Crăciun! 

                                                      Stan Alexandra şi  Păuleţ Robert, clasa a II-a C  



Coord. prof. înv. primar Chirica Doina, Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza“, Podu Iloaiei 

 

********************* 

Din creaţiile elevilor din clasa pregătitoare de la Şcoala Gimnazială nr.2 Comarnic, învăţător 

Neculae Ioana 

 

                              

 

 

             

 

 



,,Cel mai bun mijloc de a învăţa sa te cunoşti e să  încerci a-i înţelege pe ceilalţi.”  

Andre Gide 

Dragi prieteni, 

 Suntem Bianca şi Lucian Suntem fraţi gemeni. Ţinem foarte mult unul la celălalt. Avem mulţi 

prieteni şi suntem  amândoi foarte buni la învăţătură.Ca tuturor copiilor ne place să ne jucăm, să 

facem sport, să ne uităm la desene animate. Bianca are o colecţie mare de şerveţele, iar Lucian 

colecţionează tot felul de maşinuţe şi cântă la orgă.  Suntem înscrişi la cercul de pictură şi în formaţia 

de dansuri ,,Floricica”. Nu neglijăm lecţiile şi nici lectura suplimentară 

În vacanţe facem excursii împreună cu părinţii şi cu fratele nostru mai mare. 

                            

    Bună,  

  Suntem Gabi şi Nicoleta , suntem surori şi eleve în clasa a III-a A. 

 Gabi e mai mică cu aproape un an dar mama a hotărât să mergem împreună la şcoală. 

Nu ne înţelegem întotdeauna. Nicoleta este mai zburdalnică, mai rapidă, Gabi zâmbeşte tot timpul şi 

e mai cuminte. Avem acasă un frăţior mai mic. Abia ne aşteaptă să venim de la şcoală şi să ne jucăm 

cu el. La fel de nerăbdători să ne întoarcem de la şcoală sunt şi pisicuţa şi căţeluşul. Ei ştiu că îi iubim 

foarte mult. 

 Ne place să ne jucăm şi avem multe colecţii interesante. Facem mereu schimb  cu colegii 

pasionaţi ca şi noi. Ne facem repede prieteni şi ne purtăm frumos cu toţi colegii. 

 

 

 



 

           PRIMIŢI- NE   ÎN  LUMEA  VOASTRĂ!

   

Aşa cum scriam, în oct. 2011, în oraşul 

Comarnic, ca şi  în  întreaga lume, 

sau  în  ţară,  există  mulţi  oameni nefericiţi. 

Ne  referim, în  acest articol , doar la o  categorie, 

la  oamenii cu  diverse dizabilităţi  severe. În oraşul 

nostru sunt aproximativ 200 de  astfel 

de  persoane, de la  copii la  adulţi. 

      Dorinţa noastră, a celor cu  dizabilităţi, 

este  de  a fi incluşi in  comunitate, de  a beneficia 

de  servicii sociale accesibile, să demonstrăm, 

în  acelaşi timp, că putem să  facem   şi  noi ceva, suntem utili, după 

posibilităţile   noastre fizice şi intelectuale.   

     Indiferent de  dizabilitate, avem  un  suflet, demnitate, dorinţa de 

a  fi   văzuţi   ca   oameni ai  societăţii. De aceea  ne-am  adunat, o  parte  mică, 

e adevărat, în  ASOCIAŢIA de TERAPIE OCUPAŢIONALĂ, SPERANŢA 2010, 

cu  atelier de  terapie ocupaţională, în  care, după posibilităţile noastre, fizice 

şi  intelectuale, participăm la activităţi pe  măsura noastră. 

     Sub îndrumarea atentă şi plină de  respect  şi dragoste  pentru noi, a 

doamnelor si  domnişoarelor voluntare, Raluca  Cercel, Alina Cofaru, Elena Ţicu, 

Livia Zama, Ruxandra Stanciu, putem să executăm lucruri la  care nici  nu 

gândeam, nici noi, nici familiile noastre: lavete, în războaie speciale, mărgele, 

brăţări, felicitări, broşe, tricotaje simple - căciuliţe, fulare. 

     Vrem să   demonstrăm  că  existăm! Demonstraţi şi  dumneavoastră 

că  vă  pasă  de  noi, că apreciaţi  eforturile noastre, dorinţa de  a fi consideraţi 

ai  societăţii în  care trăim! 

    Mulţumim  elevilor din ciclul primar de la Liceul ,,Simion Stolnicu” care, 

alături de doamnele învăţătoare, ne-au vizitat în  preajma Sărbătorilor de  iarnă 

au demonstrat că le pasă şi de  noi, au  vrut  să  vadă ce   putem face în micul 



atelier unde  ne  desfăşurăm, de  câteva ori pe  săptămână, câte 3-4 ore, 

activitatea ce ne   face  să  credem că  suntem şi  noi  utili, că  putem face  ceva. 

Dacă nu  ne   credeţi, intraţi pe  facebook-ul nostru, Asociaţia Speranţa 

2010 şi prin imaginile existente, veţi vedea aspecte din activitatea  atelierului 

dar şi  din  alte activităţi. 

     Nu uitaţi, fiecare dintre voi, poate să  aibă un frate o soră un unchi, un bunic, 

cu  diverse dizabilităţi, sau poate chiar  au! Mulţumim celor dintre voi cărora 

chiar  le  pasă de  noi!  

 Mulţumim doamnelor Vişan Ioana şi Vişean Gabriela care ne-au vizitat 

împreună cu elevii clasei a III-a A şi mi- au propus să scriu acest articol prin care 

vă invităm să veniţi să ne vedeţi la locul nostru de activitate pentru ca noi şi 

munca noastră  să putem fi cunoscuţi . 

Nu  uitaţi, suntem şi noi capabili de  a face ceva, suntem oameni  ca  voi 

cu  o  soartă mai  defavorabilă  nouă. Ne  place să  spunem, ca  marele 

SHAKESPEARE: ,,Suntem  făcuţi din vise"! Visul nostru? PRIMIŢI-NE 

ÎN  LUMEA  VOASTRĂ! Vă mulţumim! 

 

                                    Prof. Dumitriu Iorguţa -ASOCIAŢIA   SPERANŢA 2010 

 

********** 

Funcţionam în Comarnic, str.Poiana, nr.53, tel. 0244/390185 sau 0722685143, program:marţi 

15:00-18:00, joi 15:00-18:00, vineri 15:00-18:00 

  

 



    

 

 

 



          
         

Acest proiect implică 10 şcoli primare, grădiniţe din Belgia , Spania, Malta, Finlanda, Italia, 

Turcia, Irlanda, Ungaria şi un club al copiilor din Romania. Partenerii sunt: 

 1. Gemeentelijke Basisschool De Bosmier , Balen,  Belgia        

 2. St. Joseph's Primary School, Dungarvan,  Waterford, Irlanda 

3. Juantehtaan koulu ,  Juankoski ,  Finlanda 

4. Muuruveden koulu , Muuruvesi,  Finlanda                                

 5.  Ave Maria Primary School    Xghajra Málta 

6. Mersin Mehmet Adnan Özçelik İlköğretim Ikulu, Mersin, Turcia            

7. CEIP Plurilingüe Vista Alegre , Burela SPAIN                                                            

 8.  IV Circolo Didattico "F.P.NEGLIA",  Enna,  Sicilia, Italia 

9. Clubul Copiilor  "Martha Bibescu” , Comarnic, România 

10. Hosszúsétatéri óvoda Tóvárosi intézményegység , Székesfehérvár, Ungaria 

Coordonatorul european al proiectului este Greet Snoekx din Belgia. Coordonatorul pentru 

România este Angela Năsulea, directorul Clubului Copiilor “Martha Bibescu”.  

Nimic nu descrie mai bine proiectul decât motto-ul nostru: „Pleased to meet you!” („Încântat 

de cunoştinţă!”). Proiectul nostru îşi propune să descopere diferitele aspecte ale culturii din 

ţările partenere prin ochii ursuleţului plimbăreţ – mascota botezată Jan (pronunţat Ian) - 

după numele lui Jan Amos Comenius. Toate momentele speciale ale proiectului vor fi 



publicate pe site-ul proiectului: http://pleased2meetyou.languages.ro, a cărui realizare este 

sarcina partenerului român.  

Dezvoltarea aptitudinilor de lucru cu calculatorul la copii dar şi la cadrele didactice implicate 

în proiect, se va face prin folosirea uneltelor multimedia precum eTwinning, email, eggie 

talk, prezentări powerpoint, activităţi LIM, Skype, realizarea de DVD-uri, dicţionar digital. 

Copiii vor fi antrenaţi în realizarea de teste, jocuri, dicţionar, logo-ul proiectului, schimbul de 

obiecte tradiţionale de importanţă naţională sau locală. Copiii vor face, de asemenea, 

schimb de felicitări de Crăciun/Anul Nou sau Paşte, cărţi ilustrate şi mai ales se vor imăplica 

în crearea unei cărţi de poveşti.  Deşi limba de comunicare a proiectului este limba engleză, 

pe măsură ce proiectul se derulează va fi încurajată şi folosirea limbilor ţărilor partenere. 

Pentru a intensifica acest proces de cunoaştere reciprocă personală şi a culturilor ţărilor 

partenere se vor organiza 2 întâlniri ale copiilor de 12 si 13 ani din şcolile partenere în 

proiect. 

       Coordonator proiect - profesor Angela Năsulea 

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie 
(comunicare) reflecta numai punctul de vedere al autorului si Comisia nu este 

responsabila pentru eventuala utilizare a informatiilor pe care le contine.  

 

******************************** 

Elevii clasei noastre participă  şi ei, alături de alţi elevi de clasele 

a III-a şi a IV-a , la acest proiect. Iată câteva imagini de la activitatea 

de deschidere. În mijlocul lor, doamna profesor Angela Năsulea, 

coordonatorul proiectului, directorul Clubului Copiilor ,,Martha 

Bibescu”, Comarnic. 

 

 

http://pleased2meetyou.languages.ro/
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Râsul e ca soarele: alungă iarna de pe chipurile oamenilor. Victor Hugo 

 

Doi urşi stau de vorbă înainte de hibernare şi privesc 

frunzele care cad. Unul zice: 

- Odată şi-odată, tot mă trezesc mai din timp, să 

văd cine pune frunzele la loc!!! 

 

 

 

-Grozav aş vrea să zbor pe  Lună în timpul orelor!  

-De ce? 

-Pentru că acolo, orice materie este de 6 ori mai uşoară decât pe Pământ!   

 

 

                                                         

 

 

-Cum poţi împărţi 4 mere la 5 copii în mod egal? Întreabă învăţătorul. 

-Făcându-le compot, răspunse Lizuca.      
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Păcală ţinea în mână o umbrelă cu o gaură în ea. 

-De ce ai gaură în umbrelă? Îl întrebă un sătean. 

-Ca să văd când se opreşte ploaia. 

 

 

Mama către Gigel: 

-Grăbeşte-te, Gigele, trebuie să ajungi la şcoală, e târziu! 

- Nu-i nimic, mămico, e deschis toată ziua! 

 

 

-Doamnă învăţătoare, poate fi cineva pedepsit pentru un lucru pe care nu l-a făcut? 

-Nu! 

-Atunci, vă rog, nu mă pedepsiţi pentru că n-am scris tema!!! 

 

 

-Mămico, de ce trebuie să învăţ limba engleză? 

-Pentru că jumătate din omenire o vorbeşte…. 

-Şi nu este de ajuns??? 

 

Gigel merge la magazin şi îi spune vânzătoarei: 

- Vreau să cumpăr 2 kilograme de zahăr cu 5 lei şi 50 de bani  kilogramul şi un litru de 

ulei cu 7 lei şi 50 de bani. Câţi lei trebuie să vă dau ? 

- 18 lei şi 50 de bani, zise vânzătoarea, amabilă. 

- Dacă am o bancnotă de 50 de lei, ce rest voi primi? 

- 31 de lei şi 50 de bani! 

- Am terminat şi tema la matematică, zise băieţelul şi ieşi în grabă! 
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