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PROF. ELENA DANA PETRESCU - DIRECTOR AL ȘCOLII GIMNAZIALE
“ALEXANDRU IOAN CUZA”

EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATEA CUNOAȘTERII

Pornind de la acest titlu, care reflectă MISIUNEA asumată a școlii noastre, încercăm să
definim câteva aspecte legate de ``educația de calitate``, în contextul actual.
Mult timp am fost obișnuiți să considerăm ``educația`` ca o activitate în care continuitatea
este mai importantă decât schimbarea. Numai că acum trăim într-un mediu a cărui mișcare nu
este numai rapidă ci și imprevizibilă sau uneori ambiguă iar generația de astăzi este foarte
diferită față de cea anterioară la nivelul nevoilor, aspirațiilor și intereselor.
De ce este necesară schimbarea ?
În ceea ce ne privește, este necesară realizarea educației centrată pe elev, care presupune
dezvoltarea competențelor și abilităților de bază, sprijinite de o comunicare eficientă și
transparentă, de un nou tip de parteneriat între educat și educator.
Mult prea ``individualist``, învățământul românesc a susținut ani la rând doar
``competiția``, de multe ori artificială și neproductivă. Tocmai de aceea, după 1990, s-a constatat
că nu avem abilitățile necesare lucrului în echipă. Învățarea tradițională era impersonală, rece
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și distantă, bazată pe formula prin care li se spunea elevilor ``ce să învețe`` și nu ``cum să
învețe``.
De asemenea, se impune o schimbare la nivelul modului de formare / perfecționare a unor
cadre didactice, în vederea flexibilizării acestora, a adaptării la ``noua generație`` de elevi, care
are altă structură decât generațiile anterioare și, evident, solicită noi modalități de abordare a
actului didactic.
Nu în ultimul rand, este necesară schimbarea percepției societății privind rolul și misiunea
școlii, reflectată de multe ori negativ.
Dacă înțelegem că ne confruntam cu provocările societății postmoderne, care țin de
globalizare și generalizare, de utilizarea noilor tehnologii, trebuie să ne orientăm acțiunile
pentru a-i pregăti pe elevii noștri să facă față acestor provocări. Investiția în ``elev-actor
principal al propriei formări`` este absolut necesară, deoarece ``produsul final`` al școlii va fi
utilizat pe piața muncii.
Pentru a determina ``învățarea pe tot parcursul vieții`` și din toate situațiile de viață, trebuie
să reușim să-i facem pe elevi să le și placă să învețe, să aprecieze activitatea de învățare, să fie
mândri de comunitatea educațională în care se formează. Participarea lor la actul învățării va fi
eficientă atunci când vom înțelege nevoile și aspirațiile acestor generații, total diferite de cele cu
care eram obișnuiți în anii trecuți.
Realizarea misiunii asumate ne va ajuta să realizăm principalul obiectiv al școlii noastre :
``Pregătirea elevilor de azi pentru societatea de mâine, pentru autoeducație, eficiență și inițiativă
proprie, conștienți de rolul formării lor continue, pe tot parcursul vieții “.
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PERFECȚIONISMUL

Perfecționismul se relaționează cu anxietatea și cu evaluarea globalănegativă de
sine. Manifestările comportamentale ale perfecționismului includ procrastinarea,
compulsivitatea, gândurile obsessive. Persoanele caracterizate de această atitudine au
tendința de a repeta anumite acțiuni, activitați de teama să nu uite ceva sau să facă
greșeli.Copiii perfecționiști simt o anxietate crescută înainte de un test sau de o
evaluare.Ei simt vinovăție, depresie, se evaluează global negativ dacă nu ating
standardele.
Perfecționismul se asociază cu o cerință absolutistă de bază: „Îmi dau seama că am
făcut destul de mult , dar trebuia în mod absolut să fi rezolvat perfect această sarcină și de
aceea nu sunt bun de nimic ! „
TOTUL TREBUIE SĂ FIE PERFECT !!!!
MIRUNA Ș I ADRIAN, DOI COLEGI DE Ș COALĂ , SE PLIMBAU ÎNTR-O ZI ÎN PARCUL DIN APROPIEREA CASEI .
VÂNTUL ADIA ÎNSUFLEȚ IT Ș I RĂ SPÂNDEA UN AER PROASPĂ T PRETUTINDENI. COPACII ERAU ÎNFLORIȚ I Ș I ÎȘ I
PURTAU CU GRAȚ IE FLORILE CA PE NIȘ TE COMORI. DEȘ I VREMEA ERA MINUNATĂ , IAR PARCUL ERA PLIN DE
COPII VESELI Ș I DORNICI DE JOACĂ , MIRUNA Ș I ADRIAN ERAU NEMULȚ UMIȚ I Ș I S-AU OPRIT LA MARGINEA
TERENULUI DE JOACĂ . EI ÎȘ I DOREAU SĂ SE JOACE ALĂ TURI DE CEILALȚ I COPII, INSĂ MIRUNA SE GÂNDEA CĂ
ESTE PREA AGLOMERAT, ZGOMOTUL PREA MARE, IAR EA NU SE PUTEA JUCA ÎN ASTFEL DE CONDIȚ II. PRIVEA ÎN
JUR Ș I OBSERVA COPIII CARE SE BUCURAU DE TAINELE NEMĂ RGINITE ALE JOCURILOR MULT ÎNDRĂ GITE LA
VÂRSTA COPILĂ RIEI, ÎNSĂ NU PUTEA ACCEPTA CĂ TOTUL SĂ NU FIE PERFECT. VREMEA ERA PREA
CĂ LDUROASĂ , COPIII ERAU PREA MULȚ I, ZGOMOTUL ERA INSUPORTABIL, IAR VĂ NTUL ÎI DERANJA PĂ RUL
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ARANJAT ÎN DOUĂ CODIȚ E PERFECTE.. DUPĂ O VREME , S-AU APROPIAT DE EI, PRIETENII LOR CEI MAI BUNI,
ANDREEA Ș I PAUL. EI I-AU INVITAT SĂ SE JOACE CU MINGEA, ÎNSĂ ADRIAN Ș I MIRUNA AU REFUZAT
SPUNĂ ND CĂ LOCUL ACELA DE JOACĂ NU ESTE PERFECT. ANDREEA A PRIVIT MIRATĂ CĂ TRE PRIETENA SA Ș I
A ÎNTREBAT :
-CE TE DERANJEAZĂ LA ACEST LOC DE JOACĂ ??? EU NU VAD NIMIC ÎN NEREGULĂ .

-PRIVEȘ TE Ș I TU ! A RĂ SPUNS MIRUNA.PARCUL ESTE PLIN DE COPII CARE SE JOACĂ ZGOMOTOS,CEI CARE VOR
SĂ SE DEA PE TOBOGAN NU SE ALINIAZĂ PERFECT UNUL ÎN SPATELE CELUILALT , IAR VĂ NTUL ADIE PREA TARE
Ș I –MI CIUFULEȘ TE PARUL CARE NU MAI STĂ ARANJAT PERFECT !
-CREZI CĂ AI OBSERVAT TOT ? A ÎNTREBAT ANDREEA.
-AI VĂ ZUT BUCURIA CU CARE CEI MICI SE JOACĂ ? MAGIA JOCULUI REUȘ EȘ TE SĂ –I ÎNSUFLEȚ EASCĂ PE TOȚ I
Ș I SĂ -CONDUCĂ ÎNTR-O LUME UNDE TOTUL ESTE POSIBIL.DACĂ VEI DORI CA TOTUL SĂ FIE PERFECT, VEI
SUFERI Ș I VEI FI MEREU NEMULȚ UMITĂ !

-HAI, MAI BINE SĂ NE JUCAM Ș I SĂ NE BUCURĂ M DE ACEASTĂ ZI FRUMOASĂ !!
MIRUNA A ASCULTAT CU ATENȚ IE, A PRIVIT ÎN JUR Ș I DINTR-O DATĂ TOTUL A CĂ PĂ TAT SENS. NU PUTEA
SĂ SE BUCURE DE ACEASTĂ ZI MINUNATĂ , PENTRU CĂ LUCRURILE NU SE INTAMPLAU AȘ A CUM ÎȘ I DOREA
EA.Ș I-A DAT SEAMA CĂ A GREȘ IT GÂNDIND AȘ A Ș I UN ZÂMBET CALD S-A IVIT PE CHIPUL EI .ATUNCI Ș I-A
IMBRATISAT PRIETENA Ș I AU PORNIT CU TOȚ II SPRE TERENUL DE JOACĂ , DORNICI SĂ PETREACĂ TIMPUL

ÎMPREUNĂ .
CA ÎNTR-UN JOC MAGIC, SOARELE A STRĂ LUCIT Ș I MAI PRIETENOS Ș I I – A ÎMBRĂ TȚ IȘ AT PE COPII .

FEED- BACK ELEVI
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Tuinea Andreea(6B)

Trandafir Denisa(6B)

Nimeni nu poate fi perfect , niciodata nu a
existat un om care sa fie perfect si nici-o data
nu va exista. Fie că îţi doreşti să fii perfect ,
fie că îţi doreşti să ai o relaţie perfectă, fie că
îţi doreşti cu ardoare ca viata ta să fie
perfectă, nu faci altceva decât să pui presiune
inutilă pe tine şi pe cei de lângă tine. Negăm
cu toată fiinţa noastră că mai avem şi
momente de slăbiciune, atunci când îşi face
apariţia omul real din noi. Cu alte cuvinte ne
place să avem o viaţă falsă, plină de
compromisuri, doar pentru a ne păcăli
conştiinţa.Încercăm să avem tot timpul
zâmbetul pe buze, dar sufletul ne este plin de
cicatrici.

Nimic pe aceasta lume nu este perfect .
Oricât de mult am încerca să fim perfecți
nu vom putea realiza acest lucru, deoarece
toți avem calități și defecte . Dacă vreodată
am putea fi perfecți am fi cu toții la fel,
ceea ce ar fi monoton și ar face fiecare
persoană identică cu celelalte.Fiecare are
un talent care îl face diferit de ceilalți .
Acesta este un lucru special cu care ne
putem mândri . Să fii diferit de ceilalți
înseamnă să fii tu. Să fii diferit de ceilalți
înseamna să fii tu!!!!

Ode au silence
Odă liniștii
PROF.BIȚĂ ELIZA
La beauté d’un silence

Frumusețea unei tăceri,

Sa richesse en sentiments

Bogăția ei de sentimente

Ce ne fut que maintenant

Abia acum

Que je les vis m’accablant

Au reușit să mă copleșească.

Je te telephonerais

Ți-aș telefona

Rien que pour les guetter

Doar pentru a le urmări

Epier de nouveau

Să pândesc din nou

Les battements de nos cœurs

Cum ne bat inimile

Ces deux pauvres sœurs

Două biete surori

Tremblant comme jadis

Tremurând ca altădată

Aux portes du paradis

La porți de paradis

Pour le fruit interdit

Pentru frunctul interzis

Que l’on s’était promis

Pe care ni-l pomiseserăm

Vite un après-midi

Rapid într-o după-amiază

En croisant nos regards

Încrucișîndu-ne privirile
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Stindarde solitare
Ocuptă să supraviețuiesc
Am uitat deseori

Solitaires étendards
Occupée à survivre
J’ai souvent oublié
De lire dans notre livre
Plonger dans le passé,
Le souvenir de la France
Qui berça nos enfances
Semble predestiné
Qu’on ait le meme passé
Et les memes belles idées…
Viens, donne-moi ta main
Pour qu’on dépasse ensemble
Cet obstacle inhumain.
Qui nous fait de si humbles.
De si petits enfants.

Toamna

Nenciu Maria Alexandra-6B

Iată, toamna a venit,
Soarele a răsărit.
Panerele s-au înmultit
Și bunica le-a
împarțit

Mere, pere, struguri, nuci
Primite de la bunici,
Covor de frunze ruginii,
Se așterne pe câmpii.

Toamna2030
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Anul ăsta nu mai e

Ba chiar e atat de cald,

Toamna cu multă bucurie

Încât animalele cad pe lângă gard,

Ci sunt recolte stricate

Și vorbind pentru lumea-ntreagă,

Și crengile copacilor uscate

NASA a făcut o rachetă care nu e bleagă,

Fără voaluri aurii,

Ba mai mult, ea va fi dusă pe Marte in 2033

Rubinii sau arămii.

Și să sperăm, că până atunci, America nu va fi acoperită de

Anul ăsta n-a venit

plastic și ulei.

Mult așteptata toamnă la timp,
Ci ne-a lăsat în vara,
Să ne topim pe afară.

DIPLOME OBTINUTE DE CATRE ELEVII SCOLII NOASTRE LA
CONCURSURILE DE ARTA PLASTICA, SUB INDRUMAREA DOAMNEI
PROFESOR MUSCALU TEODORA.
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Școala gimnazială,,Alexandru Ioan Cuza” desfasoară din anul 2017 un Proiect-Concurs
la nivel zonal înscris în Calendarul Activităților Educative Municipale –Coordonator
prof.Baciu-Ursuianu Dorina.
Realizarea acestui proiect își propune să ofere elevilor o finalitate a pregătirii lor
muzical- artistice și anume, evoluția pe scenă în fața publicului. Acest lucru nu doar că
încununează munca lor în domeniul muzical-artistic, dar contribuie la dezvoltarea lor
personală, la cunoașterea potențialului propriu, îi valorizează, crește respectul de sine,
10

încurajează colaborarea, socializarea, creează prietenii. De asemenea, dezvoltă spiritul de
competiție și creativitatea, îmbinând în aparițiile lor scenice nu numai calitatea actului
muzical în sine ci și mișcarea scenică,vestimentația ,comportamentul scenic.
Este un bun prilej de a forma și educa auditoriul, de a învăța comportamentul adecvat
al spectatorului- consumator de artă muzicală, de acest lucru beneficiind și însoțitorii
elevilor. Și nu în ultimul rând, această activitate promovează un alt mod de gestionare a
timpului liber, de desprindere și dependență față de ecranul PC-ului și însingurarea
produsă de acesta.
Elevii nostri au nevoie de oportunități de exprimare și de comunicare pentru a învăța să
gestioneze emoțiile, pentru a exersa stăpânirea de sine.
Ansamblul vocal-instrumental al scolii a obtinut Premiul I.
La pian elevele Costea Maria(5B) si Puni Maria(8 B) au obtinut Premiul I.

Nenciu Maria Alexandra-6B
Dumitriu Iarina Andreea-6B
Sub coordonarea doamnei profesor Mihaela Capriș
Limba română – Să vorbim corect romănește.
Revista “ LUJERI “
Introducere
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Dacă vrei să fii cool în grupul tău de prieteni nu trebuie să te remarci doar prin
vestimentație, ci și prin caracter și vocabular, deoarece exprimarea greșită te poate
face ținta ironiei. Cu siguranță nu dorești acest lucru.
Iată căteva greșeli des întâlnite în comunicare:

Pleonasme

Greșit

Corect

1. Maine se vor semnala averse de ploaie.

Maine se vor semnala averse.

 Formularea este pleonastică. Aversa înseamnă ploaie torențială de scurtă durată.

2. Călătorul a coborât jos din autobuz.

Călătorul a coborât din autobuz.

 A coborî înseamnă a se da jos, astfel alăturarea celor două cuvinte este pleonasm.

3. A avut loc un atac agresiv asupra

A avut loc un atac asupra forțelor de ordine

forțelor de ordine.
 Atacul este prin definiție agresiv. Construcția este asadar pleonastică.

4. Antreprenorii au colaborat împreună
Antreprenorii au colaborat la realizarea
la realizarea proiectului.
proiectului

 A colabora presupune a participa alături de alții la realizarea unei acțiuni care se
efectuează în comun, este pleonastică alăturarea acestui verb cu adverbul
împreună.

5. Elevii de la clasa I au o caligrafie frumoasă.

Elevii de la clasa I au o scriere
caligrafică.

 Expresia este pleonastică întrucât caligrafia înseamnă arta/deprinderea de a scrie
frumos.
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Greșeli frecvente în limba română

Greșit

Corect

1. Apa care o beți nu este de la robinet.

Apa pe care o beți nu este de la robinet.

 Renunțarea la prepozitia “ pe” constituie greșeala cea mai frecventă în vorbirea
curentă, prezentă nu doar la oamenii obișnuiți ci și la unii vorbitori de la care ar
trebui să avem pretenții.
Exemple: emisiunea care o prezint / emisiunea pe care o prezint.
2. Turistii vin aici din cauza frumuseții peisajului.

Turiștii vin aici datorită frumuseții
peisajului.

 Trebuie avut in vedere următorul aspect: un sens negativ al enunțului cere
prepoziția “ din cauza”.
Exemplu:inundații nu au loc datorită ploilor torențiale, ci din cauza, deoarece sensul
enuntului este negativ.
 Un sens pozitiv al enunțului cere prepoziția “ datorită” sau “ grație”.
Exemplu: turiștii nu viziteaza un loc din cauza frumuseții peisajului, ci datorita
frumusetii peisajului, deoarece sensul enunțului, este pozitiv.
3. Vroiam să vă mai adresez o întrebare.

Voiam să vă mai adresez o întrebare.

 “ A vroi” rezultă din contopirea a două verbe “ a voi “ și “ a vrea”, este o forma
greșită combătută de lingviști, dar care a luat amploare.

LUMEA POVEsTILOR
Povestea testului uitat
de Ion Daniela Octavia și
Dragomir Claudiu Emil Nicolae-clasa a 5-a
De fiecare dată când o clasă dă un test, profesorul ia testele și le corectează. Apoi, după ceva timp, le dă
înapoi copiilor și le trece notele în catalog. Dar în acele doua-trei săptămâni cât nu sunt la copii, testele se duc
în Lumea Testelor, unde pot zbura și vorbi. Dar ce fac testele uitate…?
Într-o zi ca oricare alta, clasa a V-a P a dat un test la limba engleză. Doamna profesoară a luat testele acasă
pentru a le corecta. Dar când a luat un test din grămada în care le pusese, a dat, din greșeala, altul la o parte, iar
acesta a căzut pe jos, fiind uitat.
Dar nu contează dacă testul e pe jos sau pe o masă, tot test e.
Așa că acest test uitat ajunge, într-un fel sau altul, în Lumea Testelor. El nu știa ce se întâmplă acolo.
Primul pe care l-a văzut a fost un test făcut perfect, dar care avea în colț scris un “1”, lângă care apărea, scris cu
litere mari, de tipar “COPIAT”.
Testului Uitat nu îi păsa de asta. L-a întrebat:
 Unde suntem?
 În Lumea Testelor, logic! spuse Testul Copiat
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Dar apoi se uită la Testul Uitat și îi spuse:
 Nu ai notă… De asta nu știi despre Lumea noastră…
 Nu am notă? întrebă Testul Uitat, nedumerit.

După ceva timp testul a întrebat:
 Mergi la Marele Pix?
 Da… sper că poate să îmi dea o rezervă nouă… Dar poate e doar o poveste…
Cei doi au mers împreună și s-au împrietenit. Și Pixul Roșu nu era doar o poveste… Au ajuns la el.
Dar cum i-a văzut, a zis:
 De ce sunteți aici?
Părea supărat. Testul Uitat și-a deschis gura să răspundă, dar Pixul Roșu nu l-a lăsat.
Cei doi prieteni au fugit. Marele Pix îi urmărea…
Dar Pixul Roșu era bătrân… Și după ceva timp s-a oprit. Cei doi la fel.
 Felicitări… a zis Marele Pix.
Și i-a dat Pixului Gol rezerva sa…
Între timp, clasa a V-a P își primise testele. Dar al lui Daniel nu era acolo… era Testul Uitat.
Dar acum Pixul Negru și Gol devenise Legendarul Pix Roșu și își corectase prietenul…
…În următoarea zi, Daniel și-a primit testul, cu un “10” trecut în colțul de sus, lângă care o semnătură:
“PNșG”. Ce e asta? Daniel nu va ști niciodată…
Dar testul a fost dat.
SFÂRȘIT!
sau poate că NU…

Tuinea Andreea-6B
1. Într-o zi toridă de vară, când văzduhul zângăneşte de gâze, pe o pagişte mică şi
verde cu aria 3.5 hectare pasc doi cai de aceleaşi culoare şi prăsilă, care diferă între ei
numai prin faptul că, coada unuia e legată. Pagiştea are formă de paralelogram şi un cal
mănâncă iarbă, mişcându-se pe diagonala acestuia, iar celălalt – pe laturi. Care din aceşti
cai va mânca mai multă iarbă într-o oră, dacă au poftă de mâncare egală şi pătura
vegetală a pagiştei este la
fel pe toată
Soluție : Mai multă iarbă va mânca
suprafaţa?
acel cal a cărui coadă e legată: el nu va
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fi sustras de la mâncare pentru ca să
alunge musculiţele.

2. Compuneţi exemple cu răspuns 100. Se pot folosi semnele matematice +, –, ×, / :
a) de cinci ori cu cifra 1 ;
b) de patru ori cu cifra 9 ;
c) de cinci ori cu cifra 5 .
Spre exemplu, "de cinci ori cu cifra 3" : 33×3+3/3 = 100.
Soluții

a) 111–11 = 100;
b) 99+9/9 = 100;
c) 5×5×5–5×5 = 100.



-REALIZATE DE REPORTERII ALEXANDRA NENCIU ȘI

ANDREEA TUINEA (CLASA A 6-A B)

DESPRE IGIENĂ
1. INTERVIU ACORDAT DE ALEXANDRA SCUTARU (6B)


REPORTERI – Ce părere ai despre igiena în școală ?
15

A.S. – Este decentă dar mi-ar plăcea să fie și mai curat.
REP. –Dar despre cea din grupurile sanitare, ce părere ai?
A.S. – Ar putea să se curețe mai des toaletele și să fie hârtie igienică.
REP. – Dar despre igiena în clasă, ce crezi?
A.S. – Igiena în clasă este destul de buna, chiar daca uneori există multe
gunoaie pe jos.
REP. – Crezi că ar putea să fie imbunătățită?
A. S.– Da cred că poate fi mai curat dacă în principal copiii ar avea mai
multă grijă să arunce ce nu le mai trebuie la gunoi.
REP- Mulțumim!
A. S.-Cu plăcere!
2.INTERVIU ACORDAT DE SARA MIHAI (6B) 
REP.– Ce părere ai despre igiena la toaleta?
M.S. – Este bună dar anul trecut era mult mai curat.
REP. – Crezi că ar putea fi mai curată și anul acesta?
M.S.– Da, cred că ar putea.
REP. – Mulțumim.
M.S. – Cu plăcere!

Puni Maria-8B
Franța este una dintre cele mai mari și mai dezvoltate țări din Europa.
Aceasta are aproximativ 67 de milioane de locuitori și mii de obiective care
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așteaptă să fie vizitate. Unul dintre toate acestea este muzeul Luvru din
Paris.
Muzeul Luvru este cel mai mare muzeu de istorie și artă din Franța. Cand
s-a deschis in data de 10 august 1793, muzeul avea o colecție de doar 537
de picturi. Acum, acesta se mandrește cu o colectie de peste 450000 de
exponate ale civilizațiilor antice, din Evul Mediu pana la 1848. Cela mai
cunoscute exponate sunt Gioconda a lui Leonardo da Vinci si Statuia lui
Venus din Milo.
Înainte, Muzeul Luvru a fost o cetate. La 1456 începe transformarea
fortăreței in reședința regilor Franței.
Chiar dacă ești interesat de artă s au nu, tot vei fi plăcut surprins la
plecare.
Cu toate că nu-ți ajunge o zi întreagă să-l vizitezi, e un efort care merită.
La sfârșit vei pleca impresionat și copleșit de frumusețea exponatelor.

O lume a distracției!
Poze superbe din Tabăra Medievală de la Sâmbăta de Sus , din vacanța de vară
2019, sub indrumarea doamnei prof.MARIANA GHEORGHIU. O tabără deosebită
17

din care copiii au plecat cu un bagaj de amintiri frumoase , dar și cu numeroase
informații privind Epoca Medievală . Elevii școlii noastre au aflat de Cruciade , de
viața Cavalerilor și a Domnițelor, de vestimentația lor,podoabe medievale, dansuri
medievale și alfabetul chirilic.

Prof.Manuela SchvartembergEne



Franceza a

fost limbă oficială în Anglia mai mult de 300 de ani.
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Franceza este a doua limbă străină cel mai frecvent predată, după limba
engleză.



Franceza este limbă oficială a Organizaţiei Naţiunelor Unite..



Engleza şi Franceza sunt unicele limbi predate în fiecare ţară din lume..



Parisul este denumit „oraş al luminilor” (La Ville-Lumière).



Franţa este cea mai vizitată ţară din lume, găzduieşte mai mult de 80
milioane de turişti în fiecare an.



Franţa a câştigat cele mai multe premii Nobel pentru literatură, mai multe
decât orice ţară din lume.



Cele mai celebre invenţii franceze sunt balonul cu aer cald şi paraşuta.



Croissantul de fapt a fost inventat în Austria.



Aproximativ câte două cărţi de bucătărie sunt publicate zilnic în Franţa.



În Franţa este contrar legii de a fotografia ofiţerii de poliţie
şi



maşinile de serviciu ale Poliţiei.

Bărbaţii francezi au cel mai scăzut nivel de obezitate din UE, iar
femeile, după acest criteriu, sunt pe locul doi, pe primul loc fiind cele
din Danemarca.



Oraşul francez Grasse este recunoscut drept capitala mondială a
parfumurilor.

Sursa: https://inbors.com/curiozitati-despre-franta/
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