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  Anual, în Republica Moldova sunt diagnosticate 
circa 1.000 de femei. 50 la sută dintre acestea se adre-
sează la medic în stadii tardive de evoluție ale bolii. 
Doar 4 din 10 femei...

27 august - Ziua Independenței Republicii Moldova

1. Calculatorul asigură învățarea prin joc. Multe 
produse educaționale transformă învățarea într-o 
activitate distractivă. Deoarece copiii învață cel mai 
ușor atunci când se joacă ...

„Limba Noastră” este o sărbătoare națională cel-
ebrată în Republica Moldova pe 31 august. Ea s-a 
născut în vîltoarea mișcării de renaștere națională de 
la sfîrșitul anilor ‘80 din RSSM. La 27 august 1989 la 
Chișinău avea loc Marea Adunare ...

  Ziua Independenței este sărbătoarea națională a Republicii Moldova, prin care se marchează adoptarea 
Declarației de Independență la 27 august 1991. În urma declarării independenței,  Republica Moldova a 
devenit un stat suveran şi independent. Proclamarea independenţei Republicii Moldova în 1991 a constituit 
urmarea unui proces complex. În iunie 1988, la Chişinău s-a reunit un grup de intelectuali moldoveni care 
a pus bazele unui grup de iniţiativă pentru susţinerea democratizării.
  În 27 august 1991 s-a organizat Marea Adunare Naţională, care a impus Parlamentului votarea nominală a 
Declaraţiei de Independenţă. Ziua de 27 august a fost aleasă şi pentru a coincide cu 27 august 1989, atunci 
cînd a avut loc Prima Mare Adunare Naţională care a lansat dezideratul suveranității și independenței.
  Ziua Independenţei este o sărbătoare oficială şi zi de odihnă. Preşedintele Republicii Moldova ține un dis-
curs de felicitare pentru naţiune. În Chişinău şi în alte oraşe ale Republicii Moldova sînt organizate concerte, 
festivaluri folclorice, tîrguri, expoziții, spectacole etc. La Chișinău, în Piaţa Marii Adunări Naţionale de obi-
cei evoluează ansambluri de dansuri populare şi renumiţi interpreţi de muzică uşoară şi populară.
  Minunatele focuri de artificii încheie  serbările în această frumoasă zi.

  Vă adresăm sincere felicitări şi urări de bine cu prilejul sărbătorii naţionale - Ziua In-
dependenţei Republicii Moldova. Cu acest frumos prilej, Vă urăm multă sănătate, fericire, 
bunăstare, perseverenţă şi noi realizări. Voinţa poporului şi aspiraţia noastră comună spre 
libertate constituie acea forţă, care a schimbat cursul istoriei noastre şi tot ea ne va aduce pe 
calea dezvoltării şi prosperităţii.

Dragi locuitori ai satului Păulești!

Primăria Păulești

  ...August este a opta lună a anului în calendarul 
Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu 
o durată de 31 de zile.
  August începe (astrologic) cu soarele în semnul 
Leului și sfârșește în semnul Fecioarei. Din punct de 
vedere astronomic, luna august începe cu soarele în 
constelația Racului și se sfârșește cu soarele în con-
stelația Leului.
  Numele lunii august vine de la numele primului 
împărat roman, Cezar August. Luna are 31 de zile, 
pentru că Cezar August a dorit ca luna august să aibă 
tot atâtea zile câte are luna lui Iulius Cezar, luna iulie. 
Înainte, luna august se numea în latină Sextilis pent-
ru că era a șasea lună în calendarul roman, calendar 
care începea cu luna martie.
  Grecii numeau luna august Metageitnion.
 În România, luna august, popular, are mai multe de-
numiri zonale: Augustru, Măselar, Gustar, Secerar.
  August începe în aceeași zi a săptămânii ca și Feb-
ruarie în anii bisecți.

ȘTIAȚI CĂ?...

Împreună luptăm împotriva cancerului la 
sân şi col uterin.

Care sunt avantajele folosirii calculator-
ului? De care dintre ele se bucură copilul 
tău?

Sărbătoarea „Limba Noastră”
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BIBLIOTECA MEA
Împreună luptăm împotriva cancerului la sân şi col uterin.

Maria Ciorchin

  Anual, în Republica Moldova sunt diagnosticate circa 1.000 de femei. 50 la sută dintre acestea se adresează 
la medic în stadii tardive de evoluție ale bolii. Doar 4 din 10 femei supraviețuiesc mai mult de cinci ani.
  La data de 3 august vizitatorii bibliotecii publice Păulești s-au informat de pe internet „ Cum să ne protejăm 
de cancer” în cadrul proiectului “ Împreună luptăm împotriva cancerului la sân şi col uterin “. Cîțiva 
copii au creat un poster pentru sensibilizarea mamelor de a merge regulat la control.

A,B,C-ul calculatorului pentru copii.

  În cadrul proiectului Serviciul Modern de Bibliotecă „A,B,C-ul calculatorului pentru copii” vizitatorii 
bibliotecii au învățat cum să editeze o fotografie cu ajutorul programei PIXIZ pentru a fi mai atractivă, ca 
ulterior să o posteze pe rețelele de socializare. 

  La data de 17 august în incinta bibliotecii, în cadrul serviciului replicat,, Împreună luptăm împotriva cance-
rului la sân și col uterin” s-a desfășurat a doua sesiune de informare care a fost condusă de Veronica Sofronii, 
studentă la medicină. Veronica a prezentat o informație mai amplă despre cancerul mamar.
  Doamnele și domnișoarele prezente au ascultat cu atenție. Cancerul de col uterin este singurul tip de can-
cer care poate fi depistat în faza pre-canceroasă, înainte de a deveni cancer invaziv și a pune viața în pericol. 
Este important să consultați medicul de familie. Mulțumim mult domnișoarei Veronica Sofronii pentru 
conlucrarea frumoasă cu biblioteca, întru dezvoltarea acestui serviciu.

  Biblioteca publică Păulești aduce sincere mulțumiri tuturor vizitatorilor bibliotecii și în special celor ce s-au 
implicat activ la evenimentele organizate de bibliotecă în această lună.

SĂNĂTATE
7 lucruri care trebuie să le știi despre can-
cerul de col uterin.

1. Cancerul de col uterin afectează colul uterin.
Colul uterin este partea uterului care se deschide în 
vagin. Cancerul poate să se dezvolte în colul uterin 
al unei femei în același mod în care poate să se dez-
volte și în alte părți ale corpului.

2. Cancerul de col uterin este cauzat de Virusul Pa-
piloma Uman.
Cancerul de col uterin poate fi cauzat de oricare din-
tre aproximativ 15 tipuri cu “risc înalt” ale Virusul 
Papiloma Uman (HPV). HPV este un virus cu trans-
mitere sexuala, și majoritatea persoanelor adulte au 
avut la o anumită etapă a vieții o infecție cu HPV. 
Cu toate acestea, aproape 90 la suta din infecțiile cu 
HPV sunt eliminate în mod natural de către sistemul 
imunitar. Doar infecțiile persistente creează riscul 
de cancer de col uterin.

3. Cancerul de col uterin poate fi prevenit.
Celulele anormale ale colului uterin pot fi ușor elim-
inate pentru a preveni cancerul de col uterin în curs 
de dezvoltare. Cu toate acestea, aceste celule anor-
male nu provoacă simptome evidente. Așa că, sin-
gura modalitate prin care pot fi identificate este prin 
intermediul screening-ului de col uterin. Prin ur-
mare, aproape toate cazurile de cancer de col uterin 
pot fi prevenite prin screening de col uterin eficient.

4. Cancerul de col uterin se dezvoltă lent si nu are 
nici un simptom primar evident.
Nici infecția cu HPV, și nici celulele anormale ale 
colului uterin nu cauzează simptome evidente: du-
reri, sângerări, nimic ce să indice că ceva nu este în 
regulă. Screening-ul de col uterin este singura mo-
dalitate de a identifica celulele anormale la această 
stadie incipientă, la momentul în care acestea pot fi 
ușor și cu succes eliminate.

5. Femeile trebuie să efectueze un screening de col 
uterin o dată la trei ani.
Pentru că este o formă de cancer ale cărui simp-
tome (sângerări vaginale după contactul sexual, 
scurgeri vaginale neobișnuite, dureri în zona geni-
tală) se manifestă la o etapă întârziată, dar și pentru 
că aceasta se dezvoltă lent, pe o perioadă de 10 până 
la 15 ani, toate femeile între în vârsta de la 25 până 
la 61 de ani trebuie să efectueze screening-ul de col 
uterin o dată la trei ani.

6. Screening-ul de col uterin nu este of procedură 
dureroasa și este gratuit în Moldova.
Screening-ul de col uterin în Moldova (sau testul Pa-
panicolau) se efectuează de către medicii de familie 
sau asistentul/a medical/ă și este gratuit, indiferent 
dacă aveți sau nu asigurare medicală. Screening-ul 
de col uterin va indica dacă există riscul de a dezvol-
ta cancer de col uterin, sau nu, iar rezultatele vor fi 
cunoscute foarte rapid.

7. Un rezultat pozitiv al screening-lui nu înseamnă 
că aveți cancer.
Cancerul de col uterin este singurul tip de cancer 
care poate fi depistat în faza pre-canceroasă. Este im-
portant să consultați medicul de familie, iar în cazul 
în care primiți un rezultat anormal, medicul de fam-
ilie vă va îndrepta la departamentul de colposcopie 
pentru tratament și investigații ulterioare. În cazul 
în care testul de control se va dovedi satisfăcător, 
puteți fi sigură că sunteți în afara oricărui risc de a 
dezvolta cancer.
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UTIL
Care sunt avantajele folosirii calculator-
ului? De care dintre ele se bucură copilul 
tău?

1. Calculatorul asigură învățarea prin joc. Multe pro-
duse educaționale transformă învățarea într-o activ-
itate distractivă. Deoarece copiii învață cel mai ușor 
atunci când se joacă și deoarece copiilor le place să 
se joace pe computer, învățarea pe calculator poate 
fi soluția ideală. Copilul învață lucruri noi fără să 
depună un efort special și fără să se plictisească sau 
să fie distras cu ușurință. 

2. Calculatorul facilitează întelegerea noțiunilor noi, 
de care copilul se apropie mai greu. Ele sunt mai 
ușor înțelese prin intermediul computerului întrucât 
acesta oferă suport vizual și auditiv și face posibilă 
interactivitatea. În plus, copilul nu mai este nevoit 
doar sa asculte informațiile pe care i le oferă cineva, 
ci le descoperă el însuși și are posibilitatea de a vedea 
“ce se intamplă dacă...”

3. Calculatorul folosit în învățare ajută la consolidar-
ea informațiilor. Informația teoretică nu este sufi-
cientă pentru învățare, iar copilul are nevoie de situ-
ații în care să aplice cunoștințele pe care le-a învățat. 
De aceea, cele mai multe jocuri educaționale conțin 
o serie largă de exerciții prin care copilul își fixează 
cunoștințele.

4. Un alt avantaj pe care îl oferă învățarea prin in-
termediul calculatorului îl reprezintă posibilitatea 
testării nivelului de cunoștințe la care a ajuns copilul. 
Rezultatele la test sunt furnizate în câteva secunde, 
de obicei însoțite de recomandări privind felul în 
care copilul își poate îmbunătăți performanța. Astfel, 
calculatorul te ajută să verifici dacă cel mic a înțeles 
cu adevărat noțiunile noi.

5. Calculatorul face posibilă modelarea și simularea 
fenomenelor care nu pot fi observate în realitate. Co-
pilul tău nu înțelege cum au loc reacțiile chimice sau 
nu își poate imagina cu ușurință cum se produce o 
erupție vulcanică? Computerul poate compensa cu 
succes dotarea insuficientă a laboratoarelor din șco-
li și poate ușura înțelegerea proceselor sau fenome-
nelor care nu sunt evidente. În plus, copilul poate re-
face oricând și de oricâte ori dorește experimentele 
de laborator, poate vizualiza animațiile multimedia 
și poate simula diferitele fenomene naturale.

6. Calculatorul facilitează rezolvarea de probleme. 
Prin intermediul testelor cu feedback, care atunci 
când copilul greșeste, îi oferă indicii de rezolvare 
(atât indicii teoretice, cât și sub forma unor prob-
leme asemănătoare). În felul acesta, pas cu pas, copi-
lul este ajutat să înțeleagă și să învețe cum se rezolvă 
diferitele tipuri de probleme. CD-urile educaționale  
transformă noțiunile abstracte într-un conținut mul-
timedia captivant, de aceea, merită a fi instrumente 
de încredere în viața școlară a copilului tău.

7.  Calculatorul te poate pregăti pentru examen. Deși, 
poate suna straniu, e 100% adevărat. Limba română 
și matematica există în peste 100 de filme de predare 
la fiecare disciplină, exerciții rezolvate în pași, tes-
te, simulări de examen și sfaturi pentru gestionarea 
emoțiilor sau eficientizarea procesului de învățare.
  Alte avantaje pe care le aduce calculatorul în edu-
cația copilului:
A. Atunci când îți dorești să îi oferi o pregătire supli-
mentară ori să exerseze ceea ce a învățat la școală, 
poți să-i oferi accesul către site-urile special create 
pentru copii. Anxietatea indusă de testare scade sub-
stanțial tocmai pentru că în mediul online, copilul 
este cel ce își poate seta nivelul la care să lucreze și 
să rezolve exercițiile. Atunci când nu știe ceva, poate 
relua secvența de câte ori are nevoie ca să înțeleagă 
și să rezolve.
B. Spre deosebire de televizor și de diversitatea cana-
lelor pe care acesta le oferă, calculatorul permite in-
teracțiunea activă și selectivă cu materialele. A alege 
informațiile utile, a selecta sursele în care poți să ai 
încredere sunt câteva dintre lecțiile pe care le învață 
copiii care folosesc computerul în învățare. Asig-
ură-te de faptul că, înainte de a-l iniția în această 
lume virtuală, i-ai oferit toate sfaturile necesare și că 
vorbești în permanență cu el despre cum folosește 
internetul și computerul. 
C. Produsele educaționale pe calculator pot fi medi-
tatorul ideal deoarece sunt suficiente, copilul nu are 
nevoie de alte materiale, iar în plus, testează nive-
lul inițial al copilului, îl învață – îi explică, îi fixează 
cunoștințele noi, apoi îl testează. Cu softurile edu-
caționale copilul nu „tocește”, ci este ajutat să înțe-
leagă noțiunile.
D. Interdisciplinaritatea. Sunt foarte valoroase pro-
dusele educaționale care au abordări interdisciplin-
are, deoarece îl ajută pe copil să transfere infor-
mațiile în situații și contexte noi, diferite. La fel cum 
se întâmplă în viață, când pentru rezolvarea unor 
situații problemă apelăm la soluții, uneori, atipice 
pentru genul acela de problemă.
  Pentru ca educația copilului să beneficieze de toate 
aceste avantaje, este bine să ai în vedere câteva reco-
mandări generale:
Supraveghează-l atunci când stă prea mult timp în 
mediul online.
Invață-l să selecteze informația, astfel încât să nu pi-
ardă prea mult timp cu informații de prisos.
Amintește-ți să-l înveți care este poziția corectă în 
fața calculatorului și perioada de timp indicată de a 
sta cu privirea ațintită asupra ecranului.
  Verifică mereu ce site-uri a vizionat copilul tău pen-
tru a ști care îi sunt preocupările și pentru a evita 
pericolele online.

sursa:www.suntparinte.ro

Conserve de casă

  Din vechime moldovenii îşi fac rezerve de produse 
alimentare prin diferite metode şi procedee: uscare, 
conservare, murare, congelare, etc.
Legume conservate:

Mazăre verde: Se alege mazărea tînără, se spală şi se 
pune la fiert direct în apa clocotită, nu se pune sare 
la început, ci se adaugă după ce mazărea a fiert pe 
jumătate, se strecoară boabele, se aşează în borcane, 
în apa în care au fiert boabele, se adaugă salicilat (la 
patru borcane un gram de salicilat). Se închid bor-
canele ermetic, se acoperă cu ceva gros (pătură) şi se 
lasă pînă se răcesc, se păstrează la loc răcoros.

Vinete tocate: Se aleg vinete proaspete şi tinere, se 
coc, se curăţă de coajă, se aşează pe un fund de lemn, 
să se scurgă sucul amar, după ce s-au scurs se toacă, 
se aşează în borcane, deasupra se pune o linguriţă de 
ulei fierbinte, puţină sare. Se închid borcanele şi se 
dau la cuptor pentru 30 minute, se scot şi se pun sub 
pătură, se lasă pînă se răcesc şi se pun la loc răcoros.

Ardei copţi: Se coc ardeii, nu prea mult şi aşa ne-
curăţiţi de pieliţe şi de seminţe, se aşează fierbinţi la 
borcan şi se toarnă deasupra oţet clocotit cu sarea 
necesară, borcanele se umplu, se închid ermetic, se 
ţin sub pături groase pînă se răcesc, se păstrează în 
beci la rece.

Foi de viţă-de-vie cu sare: se culeg frunzele tinere 
(cele mai bune sînt în luna mai), se spală, se zvîntă 
şi se aşează în borcan, un strat de frunze, un strat de 
sare, pînă se umple borcanul, se închide  borcanul 
ermetic şi se păstrează la rece.

   Cel mai frecvent se fac rezerve de legume şi fructe. 
Legumele şi fructele pentru conservare trebuie să fie 
cît mai proaspete, fragede. Fructele pentru compo-
turi, sucuri şi dulceţuri trebuie să fie bine coapte şi 
tari. sursa:moldovenii.md

BUCĂTĂRIA MEA

   Moldovenii reprezintă populaţia autohtonă a Republicii Moldova, a Moldovei, regiune istorică din estul 
României contemporane (8 judeţe) şi a regiunilor din Ucraina (Bucovina de nord, Bugeacul de sud și la est 
de Nistru) care au aparţinut în trecut Statului moldovenesc. Statul moldovenesc a existat în Europa timp 
de circa 500 de ani, avînd o suprafaţă de aproximativ 100 000 de km pătraţi, la moment teritoriile acestuia 
aflîndu-se în componenţa Republicii Moldova (36%), România (46%), Ucraina (18%).
   Conform datelor statistice în lume locuiesc peste 10,3 milioane de moldoveni. Astfel, în teritoriile Statului 
moldovenesc istoric locuiesc mai mult de 8,87 milioane de moldoveni: în Republica Moldova — 2 741 849 
(la această cifră se adaugă 177 382 de moldoveni locuitori în raioanele de est ale Moldovei); în România — 
cca. 5,5 milioane; în Ucraina — cca 0,45 milioane.
   Diaspora moldovenilor există în mai multe ţări ale lumii unde, locuiesc permanent sau temporar mai mult 
de 1,5 milioane de moldovenii. Importante comunităţi de moldoveni, conform datelor oficiale există în Fed-
eraţia Rusă — 172 330, Italia - 68 591, Portugalia — 21 147, Kazahstan — 19 458. Moldovenii locuiesc şi în 
alte state cum ar fi Belarus, Spania, Kirghizstan, Lituania, Letonia, Estonia, Tadjikistan, Suedia, Danemarca, 
Austria, Belgia, Bulgaria, China, Franţa, Grecia, Germania, Israel, Polonia, Marea Britanie, SUA, Canada, 
Turcia, Ungaria, Uzbekistan, Australia, Cehia, Slovacia, Cipru etc.

STATISTICĂ
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BANCURI

- Scumpule, ce să iau la mare, ca să-i uimesc pe toți?
- Sania!

- Profa de limba română mi-a pus un doi. 
- De ce? 
- La compunerea “Cum am petrecut vara” am scris: 
Multumesc, bine!

Soțul către soție:
-Iubito, vreau să-mi petrec acest concediu ca acum 
20 ani. 
-Dar noi suntem căsătoriți numai de 19 ani!
-Exact!

Adam si Eva se plimbau prin Paradis. Eva intreabă:
- Adam, mă iubești?
Adam răbufnește:
- Am vreo alternativă?

SĂRBĂTORI NAȚIONALE
Sărbătoarea „Limba Noastră”

Cică un preot zbura cu avionul. Cheamă stuardeza 
și-i zice:
- Un wiski, te rog!
După un moment de gîndire o intreabă:
- La ce înălțime zburăm acum?
- La 16.000 de metri.
- Hmm, sunt prea aproape de sefu’. Mai bine adu-mi 
un ceai!

„Limba Noastră” este o sărbătoare națională cel-
ebrată în Republica Moldova pe 31 august. Ea s-a 
născut în vîltoarea mișcării de renaștere națională 
de la sfîrșitul anilor ‘80 din RSSM. La 27 august 1989 
la Chișinău avea loc Marea Adunare Națională, la 
care au participat circa 750.000 de oameni. În cadrul 
adunării, s-a cerut declararea limbii moldovenești ca 
limbă de stat și trecerea la grafia latină.

Pe 31 august 1989 în Sovietul Suprem al RSSM a fost 
votată cea mai mare parte a legislației privitoare la 
limba de stat și alfabet. Ulterior, ziua de 31 august 
este declarată sărbătoare națională în Republica 
Moldova și zi de odihnă.

  Pentru prima dată sărbătoarea „Limba Noastră” a fost marcată în 1990.
În primii ani ai sărbătorii, fiecare 31 august aducea cu sine și dezvelirea a câte un bust pe Aleea Clasicilor 
din Chișinău.
   În fiecare an cu ocazia sărbătorii „Limba Noastră “ se organizează o suită întreagă de manifestații cultur-
ale. De la expoziţii, prezentări de carte, master class-uri, evoluții ale colectivelor artistice, pînă la lupte în 
stil medieval.
   Este deja o tradiție ca la Biblioteca Naţională să se inaugureze pe 31 august Salonul Internaţional de 
Carte, unde sînt prezente mii de titluri de carte, realizate de edituri din țară și din străinătate.
   În contextul sărbătorii „Limba Noastră” ținem să amintim că în patrimoniul spiritual al neamului sînt 
multe daruri moştenite de la înaintaşi, însă cel mai mare dar este limba naţională în care ne exprimăm 
identitatea şi comuniunea între generaţii, în care chemăm pe Dumnezeu în rugăciune, în care descriem 
frumuseţile locurilor natale şi ale sufletului.
   Limba naţională nu este doar un simplu mijloc de comunicare funcţională în societate, ci este o parte 
constitutivă a modului nostru propriu de a fi în lume şi de a cultiva comuniunea etnică în ţară şi pretutin-
deni, ca neam și popor. sursa: moldovenii.md

IMPORTANT
REGULI DE BAZĂ

PENTRU O LUME MAI BUNĂ
ȘI O SOCIETATE CIVILIZATĂ

- Ai ajuns undeva?                         
- Pleci?                                             
- Ți se oferă ceva?                          
- Promiți ceva?
- Greșești?
- Murdărești?
- Strici?
- Ai?
- Nu ai?
- Nu cunoști situația?
- Vrei respect?
- Nu înțelegi?
- Iubești?
- Urăști?

- Salută!                                        
-La revedere!
- Mulțumește!
- Îndeplinește!
- Cere-ți scuze!
- Curăță!
- Repară!
- Oferă!
- Nu invidia!
- Nu bârfi!
- Respectă!
- Întreabă!
- Arată!
- Oprește-te!

1. Furnicile nu dorm niciodată. Cu toate acestea, în 
zorii zilei, furnicile se întind asemenea oamenilor 
pentru a se dezmorți. 

2. Aproximativ 90% din populația întregii planete 
locuiește în emisferă nordică. 

3. Cimpanzeii și coțofenele sunt singurele animale 
care își pot recunoaște imaginea într-o oglindă. 

4. Barajul Hoover din SUA a fost proiectat ca să 
reziste pentru cel puțin 2.000 de ani. Cimentul fo-
losit la ridicarea impresionantei construcții nu se va 
întări complet decît peste 500 de ani. 

5. În ciudă aparențelor, două treimi din suprafața în-
tregului continent african se află în emisferă nordică.
 
6. Dacă ții un caras auriu într-o încăpere lipsită de 
lumina, acesta va deveni, în cele din urmă, alb. 

7. Irlanda este singură țara europeană în care nu
 există șerpi. 

8. În provincia Alberta din Canada au fost uciși ab-
solut toți șoarecii. În prezent, este singură provincie 
din lume în care nu există asemenea rozătoare. 

9. Te-ai gîndit cîtă benzină ți-ar trebui că să poți în-
conjura planeta cu propriul automobil? Ei bine, în 
rezervorul unui avion Boeing poate încăpea suficient 
combustibil încît să poți face acest lucru de patru ori.

10. Balenă albastră este animalul care produce cele 
mai puternice sunete (pînă la 188 de decibeli). Un 
astfel de sunet poate fi receptat prin apa la o distanță 
de pînă la 850 de kilometri.

CURIOZITĂȚI
19 curiozităţi despre mediul în care trăim.

sursa: noi.md

11. Se estimează că în lume există circa 1 miliard de 
vite. 200 de milioane dintre ele trăiesc numai în In-
dia, acolo unde sunt considerate animale sfinte. 

12. În statul american, Dakota de Nord, nu s-a înreg-
istrat niciodată un cutremur. 

13. Bufnițele sunt singurele păsări care pot distinge 
culoarea albastră. 

14. Mamiferele sunt singurele specii vii care prezintă 
lobi ai urechilor.

15. Prefixul telefonic pentru Antarctica este 672.

16. Deși nu pare, Chicago este mult mai aproape de 
Moscova decît este de Rio de Janeiro. 

17. Lungimea unui elefant este egală, aproximativ, 
cu lungimea limbii unei balene albastre. De aseme-
nea, limbă unei balene este mai grea decît un elefant 
adult. 

18. Limbă unui crocodil este imobilă. Ea este atașată 
de cerul gurii acestui animal. 

19. Un om uită, în medie, circa 80% din tot ceea ce a 
învățat într-o zi.


