
Incepe scoala: un boboc \&quot;costa\&quot; 300 de lei
Maratonul cumparaturilor a inceput. Nu e Craciun, nu sunt Pastile, ci doar inceputul unui alt an scolar. Cu
dorinta de a gasi ceea ce le place, copiii si-au luat mamicile de mana si au pornit in cautarea
ghiozdanului, caietelor, creioanelor si hainelor pentru scoala. Pentru ca bugetul este limitat, multi parinti
achizitioneaza, in prima faza, doar strictul necesar: cate putin din toate, dupa cum am vazut ca se intampla
in magazinele din zona Shopping City Sibiu. 
  
  Ghiozdanul, intre 10 si 250 de lei
  
  Pentru un elev de clasa intai, emotiile sunt mari. Un nou inceput, un nou colectiv si o noua banca. Pentru
a-i crea un mediu agreabil si a se putea conforma cerintelor didactice, este necesara asigurarea
rechizitelor. Disciplinele de baza sunt limba romana si matematica, materii care "cer" cate doua caiete: de
clasa si de teme pentru acasa. Un caiet tip I costa in jur de 70 de bani, iar cel de matematica 50 de bani.
Educatia muzicala te face sa platesti 80 de bani pentru un caiet, iar desenul 2 lei. Totodata, alte materii,
precum religia sau cunoasterea mediului, ii mai "baga" in ghiozdan copilului inca vreo doua caiete tip I.
Şi cum un elev silitor isi protejeaza munca, isi ia si coperte pentru carti si caiete, care sunt chiar mai
scumpe decat acestea din urma, ajungand la 1-2, sau chiar 3-4 lei. Asta daca sunt imprimate cu personaje
din desene animate: Spiderman, Mickey si Minnie Mouse, Hannah Montana, Hello Kitty sau masini de
curse.
  
  Şi pentru ca toate aceste rechizite au nevoie si de un ghiozdan, un astfel de articol simplu pentru
prichindei poate fi si doar 10 lei, viitorii elevi putandu-si alege culoarea preferata. Dar cum cei mici sunt
fascinati de personajele ce apar la televizor, cei mai multi isi aleg rucsacuri imprimate cu acestea. Ele
costa in jur de 50 de lei, fiind si ceva mai rezistente. Pretul creste pe masura calitatii, pana la 250 de lei.
Daca cei sapte ani nu ii permit inca micutului sa care in spate geanta, se poate alege cu un troller pentru
scoala.
  
  Personajele din penar
  
  Avem caiete, coperte si ghiozdan. Urmatorul pas este penarul, care, de multe ori, este asortat cu
ghiozdanul. Preturile incep de la 4-5 lei, daca acesta este simplu, 30 de lei daca este si echipat cu
creioane, carioci, guma de sters, ascutitoare, rigla si cateva pixuri. Dar si acestea sunt foarte diverse. Cu
imprimeuri, ca si ghiozdanele, cu diferite personaje din filmele animate. Acuarelele, 10 lei, plastilina 4
lei, cariocile 10 lei, stiloul (unul bun) 12 lei si alte materiale pentru lucrul manual, precum lipiciul, de 1
leu, hartia creponata 2 lei, foarfeca 1 leu si etichetele scolare de 2 lei completeaza bagajul de rechizite
necesare inceperii scolii.
  
  Uniformele scolare pentru fete sunt in jur de 40 de lei, iar pentru baieti 70 de lei. Plus camasa, inca 22
de lei. Pentru orele de educatie fizica, se impune achizitionarea unui trening, care este aproximativ 60 de
lei (nu vorbim despre o calitate extraordinara). De asemenea, pentru alte activitati extrascolare se
cumpara blugi cu 20 de lei, tricou cam de aceeasi valoare, o geaca de toamna, de 50 de lei, precum si o
pereche de balerini sau adidasi, care costa 40 de lei. Facand un calcul estimativ, observam ca un boboc de
clasa intai "costa" 300 de lei, suma care creste direct proportional cu preferintele si varsta elevului.
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