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OPINIE 
 

 

 
 

 

– semne de întrebare – 
Scumpii mei profesori, 

Dumneavoastră cereţi respect. Acesta este cuvântul pe care-l aud când intraţi pe uşa clasei 

mele şi spuneţi ,,Bună ziua”. Noi am fost învăţaţi că aşa-i frumos, să intrăm în bancă şi să 

răspundem. 

Cum vă simţiţi când vine umil un elev la dumneavoastră şi vă roagă să-l scuzaţi pentru că 

nu şi-a învăţat? Ce poate fi mai plăcut decât să vă daţi seama că sunteţi cel în stare să decidă 

soarta lui: să-l trimiteţi la loc, să-l ascultaţi şi să-i daţi 3, sau să-l scuzaţi, fiindcă astăzi sunteţi în 

toane bune.  

Strigaţi catalogul. Puneţi absenţele. Normal.  

- ,,Pe cine să ascultăm astăzi? Păi, să  vedem, cine n-are notă... Vasilescu, la tablă!"  

Mă ridic încet. Mă îndrept spre tablă şi iau creta în mână. Tremur din toate încheieturile. 

Ora trece foarte greu. În fiecare secundă simt inima bătând, mai-mai să-mi iasă din piept...  

Ultima oră... În sfârşit. A dat Domnu’ şi s-a terminat şi ziua de azi. Şi uite-aşa, se duce 

,,cea mai frumoasă perioadă din viaţă”… Anunţaţi-mă şi pe mine când devine frumoasă! Ok?!?... 

Cât contează pentru dumneavoastră educaţia noastră? E mult mai uşor să faci dreptate ,,cu 

parul“. Pardon. Am vrut să spun cu nota proastă. Şi mai e şi nota scăzută la purtare… De ce?! 

Fiindcă ai îndrăznit să-ţi spui părerea despre ceea ce se întâmplă în jurul tău. Dintr-o dată eşti 

obraznic. Scandal la dirigintă. Nici în ruptul capului nu te-ar apăra. Doar fiindcă ţi-ai spus 

părerea... Doar fiindcă te-ai ridicat în picioare şi ai spus că nu e drept... sau că nu este aşa... 

Trebuie să spun că respectul va fi întotdeauna de partea celui care se  ridică în picioare şi spune ce 

are pe suflet. Măcar el a încercat să schimbe ceva.  

Toţi se plâng că trăim într-o lume de derbedei şi de prostovani (ăia fiind noi). Dar de ce nu 

încercaţi atunci să o schimbaţi?! De ce faceţi legea doar cu nota? Într-adevăr, profesorul este 

stăpân în clasa lui. S-a instaurat cumva absolutismul?!? Aţi încercat să schimbaţi macazul?! Să nu 

mai criticaţi, să nu mai ţipaţi şi să nu mai amenţaţi?! V-aţi spus vreodată părerea?! Educaţi-ne!!!... 

Arătaţi-ne cum ne puteţi schimba părerea despre viaţă şi doar atunci voi ceda. Promit că nu voi 

mai încerca să decepţionez.  

Cu ce credeţi dumneavoastră că trebuie să rămânem după ce terminăm liceul?! Câte din 

cele pe care ni le băgaţi acum pe gât ne vor folosi mai târziu?! 

Spuneţi: ,,cultură generală“. Mare cuvânt! Cu ce mă va ajuta pe mine cultura generală când 

nu-mi voi găsi de lucru şi probabil că voi fi prea deprimată ca să pot să mă ridic de jos, să-mi 

adun gândurile şi să pot s-o iau de la capăt? Nu mă înţelegeţi greşit. Nu resping ceea ce ne învăţaţi 

acum, dar simţim şi nevoia unor vorbe de bine, blânde şi calde, printre laitmotivele: ,,Iar n-ai 

învăţat pentru azi?! Doi! Treci la loc!“  ,,Scoateţi o foaie de hârtie. Lucrare.“ etc. 

Vă mulţumesc pentru răbdarea de a-mi fi ascultat jelania. Sper că nu v-am supărat prea tare 

îndrăznind să-mi vărs oful. 
Teo 
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OMAGIU 
 

 

 

Despre Eminescu nu se poate vorbi decât cu 

pietate, cu sfinţenie şi cu cuminţenie sufletească. 

Corzile inimii vibrează la auzul versurilor sale 

unice, sufletul tresaltă de emoţie şi întreaga fiinţă a 

românului se topeşte în geniul eminescian. 

 Modeşti, sinceri, curaţi la suflet, săraci 

material, bogaţi spiritual, ce mult ne regăsim noi în 

Eminescu. Poate pentru că niciodată n-a dorit nimic 

pentru sine ci, cu sinceritate şi obidă, a spus 

adevărurile cele mai grave despre stări, lucruri şi 

instituţii şi a încercat, sisific, să ia totul, cu 

conştiinciozitate şi meticulozitate, de la capăt. În 

biblioteci, pe care voia să le înzestreze cum se 

cuvine, în şcoli care ar fi dorit să funcţioneze spre 

binele şi luminarea neamului, în gazetele în care 

îndrăznea să spună 

adevărul. 

 Ceea ce a încercat 

într-un fel unic artistul a 

fost să exprime totul prin 

geniul său, geniul 

poporului român, printr-o 

lucrare vastă, care trebuia, 

în gândul său, să-l facă o 

verigă modestă între 

înaintaşi şi prezent. 
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 Prin iubire şi jertfire de sine 

faţă de idealurile, aspiraţiile, 

tradiţiile, concepţia de viaţă a 

românilor, el s-a proiectat pe orbita 

valorilor româneşti şi universale, 

devenind steaua polară la care se 

raportează azi, şi la care se vor 

raporta cât vor fi, limba română, 

cultura şi creaţia poporului său. 

 E greu de mers pe urmele lui 

Eminescu. 

 E un drum anevoios, presărat cu 

sudoarea, amărăciunea vieţii, durerea şi 

sângele său. 
 Colectivul clasei a IV-a A a cutezat să 

facă acest pas, încercând să aducă un modest 

omagiu aceluia care a fost ,,sorbit din popor 

aşa cum soarele soarbe un nour din marea de 

amar”. 

 Datoria sfântă a românilor şi în special a 

dascălilor este aceea de a lumina acest drum, de 

a-l face cunoscut şi accesibil pentru toţi cei care 

gândesc şi vorbesc româneşte, pentru copiii 

care trebuie să-l cunoască şi să-l iubească pe 

Eminescu, sfântul preacurat al versului 

românesc. 

Înv. Carmen Lăzăroiu 
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În perioada 21 – 27 aprilie 

2oo4, liceul nostru a primit vizita 

unui grup de elevi francezi, în 

cadrul programului de parteneriat 

cu Liceul La Source din Meudon. 

Au avut amabilitatea să ne 

împărtăşescă impresiile elevii: 

Tanguy Moret, Adreien Aquilui 

şi Christophere Nickson. 

Vă aflaţi pentru prima dată 

în România? 

Da. Într-adevăr. Ne 

bucurăm foarte mult că ne aflăm 

aici. Este o mare ocazie pentru 

noi de a afla pe viu cât mai multe 

despre cultura şi civilizaţia 

românească. În Franţa, în liceu, 

nu se studiază nimic despre 

România. 

Cum vă simţiţi în ţara 

noastră? 

Foaaaarte bine!!! Sunteţi un popor ospitalier. 

Am găsit căldura sufletească de care are nevoie 

orice om. Auzisem de faptul că România este o ţară 

primitoare, dar nu ne-am aşteptat să fim întâmpinaţi 

atât de frumos. Chiar putem spune că ne-am 

îndrăgostit de atmosfera din România. 

Cunoşteaţi ceva despre ţara noastră înaintea 

acestei vizite? 

 Datorită faptului că ne place foarte mult să 

citim, putem spune că avem câteva informaţii. Ştim 

că cea mai frumoasă zonă este nordul Moldovei. Am 

auzit câte ceva despre Ştefan cel Mare, o mare 

personalitate istorică. Ştim că preşedintele României 

este Ion Iliescu, un om care luptă pentru democraţie 

şi pentru imaginea acestei ţări în 

Occident. Nu trebuie să uităm că o 

mare personalitate a culturii române, 

Eugen Ionescu, s-a impus cu succes în 

peisajul literar francez. El a scris 

multe piese de teatru şi reprezintă o 

mare valoare pentru noi. Ceea ce ştim 

noi despre România este foarte puţin. 

De    aceea ne-am   înscris   în   acest 

program. Pentru a învăţa cât mai 

multe despre cultura şi civilizaţia 

românească. 

Ce părere aveţi despre derularea 

acestui program de parteneriat între 

liceele noastre?  
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Este o mare ocazie de cunoaştere pentru elevii 

din ambele licee. Este un program educativ, care ne 

poate schimba viaţa în sens pozitiv, care ne poate 

îmbogăţi spiritual. După cum ştim, orice experienţă 

trăită este un bun câştigat. 

Ce oraşe ale Franţei ne recomandaţi să vizităm şi 

de ce? 

În primul rând Parisul. Aici puteţi întâlni 

adevărata cultură şi civilizaţie franceză. Cele mai 

importante obiective turistice sunt: Turnul Effel, 

Palatul Versailles, B-dul Champs-Elissees, Palatul 

Luvru, muzee de artă şi multe altele. Alte oraşe care 

merită să fie vizitate ar fi: Nantes, Bordeaux, 

Toulouse, Nice, Cannes, Nancy, Lyon, Grenoble. Se 

remarcă prin civilizaţie, frumuseţe, curăţenie. Noi 

apreciem foarte mult curăţenia. 

Care sunt cele mai importante zone turistice? 

Cu siguranţă Cannes şi Saint Tropez. După cum 

ştiţi, în fiecare an are loc Festivalul de film de la 

Cannes, tocmai datorită frumuseţii incontestabile a 

acestui loc şi a aerului de grandoare. În  Saint 

Tropez poţi găsi adevărata relaxare de care ai 

nevoie. Numeroasele plaje modern amenajate, 

climatul mediteranean, briza mării, fascinanta  

privelişte te fac să te simţi ca în Paradis şi să uiţi de 

grijile cotidiene. Trebuie să menţionez faptul că 

actori importanţi ai cinematografiei americane 

precum: Tom Cruise, Michael Douglas, Robert de 

Niro, Sharon Stone, vin aici pentru a avea o vacanţă 

de vis. Saint Tropez este un adevărat Paradis al 

oamenilor bogaţi, însă acest lucru nu-l împiedică pe 

un om obişnuit să viziteze acest loc. 

Ce fel de activităţi şcolare se desfăşoară în 

liceele din Franţa? 

Aceleaşi ca şi în România. Şi noi avem reviste 

şcolare, numeroase cercuri de literatură, istorie şi 

geografie şi nu în ultimul rând, organizăm foarte 

multe excursii. Profesorii noştri pun foarte mare 

accent pe călătorii, mai ales că în ţara noastră, la 

această vârstă, ai ocazia să vizitezi cât mai multe 

locuri. Între noi şi profesori gradul de comunicare 

este foarte ridicat şi suntem de părere că o călătorie 

are un mare rol în viaţa oricărui om. De aceea vrem 

să călătorim cât mai mult, pentru a deveni din ce în 

ce mai evoluaţi şi mai bogaţi din punct de vedre 

spiritual. 

Ce-mi puteţi spune despre Universitatea 

SORBONA? 

Este cea mai importantă universitate din Franţa 

şi una dintre cele mai importante din Europa. Este 

visul oricărui elev francez să studieze acolo datorită 

istoriei şi importanţei pe care o are. A fost, este şi va 

fi o valoare pentru Franţa. 

Este interesant să fii elev al unui liceu din Paris? 

Dacă da, de ce? 

Pentru noi este o onoare faptul că suntem elevi, 

că putem învăţa o sumedenie de lucruri legate de 

istorie, geografie, literatură universală, artă etc. 

Gradul de comunicare dintre elevi şi profesori fiind 

ridicat, suntem onoraţi pentru că studiem. 

V-ar plăcea ca acest program să continue şi să 

reveniţi în România? 

Desigur. După cum am fost întâmpinaţi cu 

siguranţă că vrem să mai venim în România.  Am 

mai vizitat şi alte ţări, dar nicăieri nu am mai întâlnit 

atmosfera de aici. Cât despre program, vrem să 

continue. Fiind atât de educativ este o ocazie pentru 

orice elev să afle lucruri noi şi chiar să-şi schimbe 

într-o oarecare măsură perspectiva asupra vieţii.

A consemnat Tudor Petcu, 11F 
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 Ianuarie 2oo3. Un fax, 

aparent fără importanţă, vine de la 

Inspectoratul de sector. Anunţă un 

concurs organizat de Kinder, firma 

producătoare a cunoscutelor ouă. 

 M-am consultat cu elevii 

clasei a II-a B (actuala a III-a B), 

la care sunt învăţătoare şi am decis 

să participăm şi noi.  

Zis şi făcut. Timp de trei 

săptămâni, copiii şi cu mine am 

pus la bătaie economiile pentru a 

cumpăra cât mai multe ouă Kinder. 

Din ele, conform regulamentului 

de concurs, trebuiau confecţionate 

obiecte, apoi fotografiate, iar 

pozele trimise pe adresa firmei 

organizatoare. Zi de zi număram câte ambalaje de ouă s-au depus în cutia pe care am realizat-o special pentru 

aceasta. 

Pe 15 ianuarie am organizat un referendum: ce vom face? Fiecare elev a propus câte o lucrare. Numele 

acestora a fost trecut pe tablă. În continuare s-a votat propunerea care putea fi realizată de copiii de  9-10 ani. 

Gata!... era 20 ianuarie. Fotografia lucrării trebuia expediată până pe 30. Cu Super-attack, markere, 

linii de plastic şi multă, multă răbdare şi îndemânare a luat naştere un... avion. 

Fotografia a fost expediată conform regulamentului, după care a urmat... aşteptarea. Lungă, grea, 

apăsătoare... Intram pe Internet şi de două ori pe zi pentru a verifica dacă nu cumva s-au decis câştigătorii. Şi 

s-au decis. ,,Mai bine mai târziu decât niciodată”, spune vorba românească. 15 aprilie a fost ziua cea mare. 

Telefonul a sunat şi o voce a 

întrebat: Sunteţi doamna 

Mocanu? Elevii dumneavoastră 

au câştigat locul III la concursul 

organizat de Kinder. Pe 18 

aprilie organizatorii vor înmâna 

premiile: o şapcă şi un rucsac 

Kinder; rucsacul este plin cu 

dulciuri! 

A fost o mare bucurie 

pentru toţi. Fotografiile alăturate 

surprind mirarea, fericirea şi 

satisfacţia. Iepuraşul de Paşti le-a 

adus elevilor mei cel mai dulce 

cadou. 

 

Înv. Raluca Mocanu 
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De ce geografia? lată o întrebare care îmi este 

frecvent adresată şi la care găsesc aproape întotdeauna 

răspunsuri deoarece această ştiinţă a Pământului este, de 

fapt, o «intersecţie» a diferitelor domenii, situată la 

întrepătrunderea obiectelor de studiu umaniste şi reale. Cu 

rol deosebit în stimularea gândirii intuitive şi logice, ea nu 

este o disciplină sterilă sau inertă întrucât utilizează 

cunoştinţele celorlalte ştiinţe. Astfel, nu putem vorbi 

despre geografie fără a avea numeroase noţiuni ce ţin de 

istorie, biologie, economie, sociologie, matematică sau 

fizică, fapt care contribuie la consolidarea unei temeinice 

culturi generale. 
Geografia ne ajută să înţelegem adevăratele 

mecanisme ce conduc societatea modernă, cauzele 

ascunse ale multiplelor conflicte, prefacerile sau evoluţia 

mediului, dar, în principal, arată individului importanţa 

acţiunilor sale în cadrul interdependenţei om-natură. 
La Olimpiada Naţională de Geografie desfăşurată 

la Focşani, judeţul Vrancea, au participat 290 de elevi din 

toate colţurile ţării. Municipiul Bucureşti a fost 

reprezentat de cel mai mare număr de elevi, 27,    

situându-se pe locul II ca număr de premii obţinute. 
Examinarea olimpicilor a constat din două probe, 

una teoretică şi una practică. 
La clasa a Xl-a proba teoretică includea subiecte 

cu un grad ridicat de dificultate. De exemplu: descrierea în 

detaliu a deşertului Sahara, comparaţia geoecologică a 

două insule situate la aproximativ aceeaşi latitudine 

(Corsica si Hokkaido), identificarea principalelor hazarde 

naturale de pe glob, consecinţele în distribuţia componen-

telor naturale ale mediului şi consecinţele social-econo-

mice în cazul barării strâmtorii Bering. 
Proba practică a constat în deplasarea pe teren 

unde participanţii claselor a Xl-a au recunoscut tipurile de 

mediu ale judeţului Vrancea: 
- medii naturale: pădurile de conifere de pin 

silvestru, păşunile, cheile râurilor Tişiţa, Putna, Milcov; 
- medii antropizate: livezile şi podgoriile foarte 

întinse în acest judeţ; 

- medii antropice: platformele industriale (termo-

centralele de la Borzeşti, fabricile de sticlă şi materiale de 

construcţie, laminorul etc.). 
În ceea ce priveşte rezultatele, ele au fost bune 

pentru reprezentanţii Bucureştiului, care au obţinut 

menţiuni. 
Personal, sunt mulţumită de menţiunea obţinută la 

această olimpiadă naţională, având în vedere că este 

pentru prima oara când particip la un astfel de concurs. 

Acest succes întruchipează eforturile mele de-a lungul 

celor trei ani de liceu. 

Trifu Andreea 

 
Joi, 29 aprilie 2004, la Şcoala nr. 103, a avut loc Concursul de creaţie în limba engleză “WRITING 

STORIES COMPETITION”, la care au participat elevi de clasa a VII-a şi a VIII-a din şcolile sectorului 5. 

Concursul, aflat la a IV-a ediţie, a fost organizat de d-na prof. Luminiţa Matei, metodist de sector şi 

sponsorizat de Uniscan Bookstore. 

Subiectele propuse au fost foarte interesante. Participanţii de clasa a VII-a au scris o compunere bazată pe o 

imagine, iar cei de clasa a VIII-a o compunere în care au inserat un paragraf dat. 

Liceul nostru a fost reprezentat în concurs de elevii: Cristina Floricău VIIA, Radu Jianu VIIA, Mircea 

Ciobanu VIIF, Vlad Negruţu VIIIA, Mihai Cojocaru VIIIA, Sorin Păduraru VIIID. 

Doi dintre participanţi au fost premiaţi: Mihai Cojocaru – Premiul III şi Radu Jianu – Premiul II. Liceul 

Teoretic ,,Ştefan Odobleja” a avut cea mai omogenă echipă, a declarat preşedintele comisiei de evaluatori, 

referindu-se şi la rezultatele celorlalţi patru participanţi: Mircea Ciobanu – 8.5O; Sorin Păduraru – 9.25; Vlad 

Negruţu – 9.5O; Cristina Floricău – 9.5O 

Toţi participanţii au primit din partea Uniscan un Irregular Verbs Poster şi o diplomă, care certifică 

participarea lor la acest concurs. Premiile vor fi decernate în cadrul Festivalului de limbă engleză, “Children’s May 

Festival”, din data de 29 mai, care va avea loc în liceul nostru. 

Acest concurs a fost o experienţă frumoasă şi sper ca cel de anul viitor să fie la fel de distractiv, interesant şi 

bine organizat. 

Radu Jianu 
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Concursul „Stele în devenire“ a fost organizat pe 24 aprilie 2004 de către Şcoala nr. 280 „Mihail Sebastian” din 

sectorul 5 al municipiului Bucureşti şi dedicat Zilei Pământului, din 22 aprilie. 

Obiectivul acestui concurs a constat în aplicarea cunoştinţelor elevilor în domeniul ştiinţific pe o temă comună: 

„Apa – izvorul vieţii pe Pământ”, urmărind aplicarea noţiunilor de matematică, fizică, chimie şi biologie în activităţi 

practice de laborator, dar şi probleme distractive.  

Au fost înscrise la concurs 16 şcoli, fiecare participând cu un echipaj format din 7 elevi (câte un reprezentant al 

claselor III-VIII şi un elev desemnat de şcoală pentru proba plastică). 

Fiecare echipaj a fost însoţit de un cadru didactic, conducătorul echipajului. Printre aceste şcoli s-a aflat şi liceul 

nostru. Echipajul liceului s-a numit „ODODEXTER” şi a fost condus de doamna profesoară de matematică Ana 

Alexandrescu. 

Componenţa echipajului: 

ZOLTNER BRIGGITTE –  IIIB 

IRIMIEA LUCIAN – IVA 

POPA MIHAI – VA 

ANTON CRISTINA – VIA 

CIOBANU MIRCEA – VIIF 

După o cursă maraton de teste şi probe teoretice şi de laborator, de jocuri de perspicacitate în care tema       

„Apa – izvorul vieţii pe Pământ” a dominat, la ora 13, concursul „Stele în devenire” s-a mutat la Şcoala 135 unde a 

început proba artistică. Aici, micii matematicieni, fizicieni, chimişti şi biologi au schimbat pixul, rigla, echerul şi 

eprubetele cu microfonul şi costumul de scenă şi au devenit artişti. Scenete, versuri, muzică, dans, strălucire şi culoare 

au inundat deodată sala de festivităţi. Aplauzele îndelungate ale spectatorilor au răsplătit talentul şi strădania celor de pe 

scenă care, într-o adevărată desfăşurare de forţe, de astă dată artistice, au adunat în continuare puncte, cucerind noi 

trepte în clasamentul general al concursului. Deşi câştigători au fost toţi participanţii, echipajul ,,Ododexter” a ocupat            

locul III – medalia de bronz. La proba individuală, elevul Irimiea Lucian a obţinut locul I – medalia de aur. 

Pentru rezultatele obţinute mulţumim domnilor profesori care ne-au îndrumat şi ne-au pregătit. 
 

 
 

 
 

Nr. Elev Clasa Materia Premiul Profesor Coord. 

1. Lavric Alina VII B Educaţie Tehnologică I Neacşu Silvica 

2. Popa Iulia V A Educaţie Tehnologică III Neacşu Silvica 

3 Ciobanu Răzvan VII Biologie II Drăgulinescu Mariana 

4 Ţiripa Ioana VIII E Geografie III Demeter Florica 

5 Vasilescu Adelina VIII F Geografie III Demeter Florica 

6 Barbu Oana Elena X A Limba Română III Delion Daniela 

7 Păun Beatrice Andreea IX Biologie III Burduşel Maria 

8 Ivan Mihaela XI Biologie III Burduşel Maria 

9 Trifu Andreea XI F Geografie II Cârlan Dorina 

10 Buică Cristina XII F Istorie I Bucur Maria 

11 Pavel Raluca XII F Istorie III Bucur Maria 

12 Barbu Oana Elena X A Istorie Menţiune Bucur Maria 

13 Enculescu Cristina  Istorie Menţiune Milu Alina 

 

 
 

Nr. Elev Clasa Materia Premiul Profesor Coord. 

1. Ţiripa Ioana VIII E Geografie Menţiune Demeter Florica 

2. Trifu Andreea XI E Geografie Menţiune Cârlan Dorina 

3. Lavrig Alina VII B Educaţie Tehnologică Menţiune Neacşu Silvica 
 

LEFTER SIMONA – VIIIE 

MITROI MARINA – VI a C –  proba plastică 

MAVRIS ANDREI – IVA –  proba artistică 

LEFTER SIMONA – VIIIE – proba artistică 



 

 

 

CONSONANŢE 4 

10 Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’ 

NOSCE TE IPSUM 
 

 
(dramatizare în limba engleză) 

 

Totul a pornit de la o dorinţă mai veche, de a da viaţă unui personaj de poveste extrem de iubit la toate 

vârstele: Albă ca Zăpada. După numeroase repetiţii, elevii clasei a V-a D, au reuşit să-şi însuşească bine 

replicile în limba engleză. Focalizându-ne pe accent şi intonaţie şi neavând totdeauna spaţiu suficient pentru 

repetiţii, mişcarea scenică a avut puţin de suferit. În seara zilei de 8 Martie, timp de 40 de minute, aceşti mici 

actori şi-au jucat rolurile din suflet, pentru a le oferi părinţilor şi profesorilor prezenţi, un frumos cadou de 

început de primăvară! 
 

Distribuţia: 
 SNOW-WHITE (ALBĂ CA ZĂPADA): Angelica Ivan,  

 THE BAD EMPRESS (ÎMPĂRĂTEASA CEA REA): Alexandra Burnel;  

 THE SPRING FAIRIES (ZÂNELE  PRIMĂVERII): Mădălina Cheroiu & Alexandra Irimiţa;  

 THE MIRROR (OGLINDA): Geanina Lungu;  

 THE  GARDENER & THE PRINCE (GRĂDINARUL & PRINŢUL): Alin Lişca;  

 WITCH 1 (VRĂJITOAREA 1): Roxana Dumitrescu;  

 WITCH 2 (VRĂJITOAREA 2): Marius Gheţi;  

 THE MAID (SERVITOAREA): Mădălina Chirilă;  

 DWARFS (PITICII): Răzvan Popa, Florinel Constantin, George Mincof, Andreea Ene, Alia Al-Kafiji,  Dediu Vlad, Ruxandra 

Leu. 
 

Publicul a fost foarte generos 

cu noi, ceea ce nu poate decât să ne 

bucure. Iată câteva păreri: 

,,Piesa de teatru montată de  

d-ra profesoară Aura Simionescu 

cu elevii clasei 

a V-a D a avut 

menirea să 

entuziasmeze 

asistenţa ad-

hoc luni, 8 

martie, la orele 

19.30. Piesa a 

făcut ca spaţiul 

restrâns al 

unei săli de 

clasă să devină 

propice deru-

lării secven-

ţiale a acţiunii. Punerea pe o 

inedită scenă improvizată a 

binecunoscutei poveşti   s-a bucu-

rat de certe calităţi regizorale. S-a 

dovedit că d-ra profesoară 

stăpâneşte arta detaliului, ca şi 

perspectiva de ansamblu. Replicile 

au fost dozate cu inteligenţă, 

costumele – inspirate, elementele 

de decor – minime, dar de efect.” 

(Prof. de limba şi literatura română, 

Mirela C. Cioran) 

,,În limba unui popor,  în 

cuvinte, în chipul de a forma 

familia cuvântului, în construcţii 

speciale, în sintaxă este depozitat 

sufletul unui popor, experienţa lui 

de-a lungul vremii, modul lui de a 

simţi, de a gândi, de a considera 

lumea. 

Am umărit cu deosebită 

plăcere spectacolul ,,Albă ca 

Zăpada şi cei şapte pitici” pus în 

scenă de d-ra profesoară Aura 

Simionescu, împreună cu elevii 

clasei a V-a D, care s-a dovedit a fi 

o adevărată lec-

ţie de limba 

engleză. 

Aceşti copii 

au demonstrat că 

sunt plini de 

talent, sunt des-

chişi către nou, 

dar fără multă 

muncă depusă şi 

fără ajutorul     

d-rei profesoare, 

talentul, după 

cum spune pro-

verbul, e un ,,foc de artificii!”  

(Prof. de limba franceză, Mona 

Bolocan) 

Repetiţiile vor continua! 

Sperăm să mai avem ocazia să 

prezentăm piesa. 

Prof. Aura Simionescu 
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ADOLESCENŢA 

 Perioada adolescenţei se caracterizează 

printr-o multitudine de evenimente. Acum, noile 

cunoştinţe pe care le descoperă treptat, îi sporesc 

curiozitatea, contribuind la conturarea acelor 

componente motivaţionale numite interese şi 

convingeri, care încep să se manifeste din ce în 

ce mai constant în activitatea sa. 

 Acest proces nu decurge lent, ci 

dimpotrivă, este plin de sinuozităţi. Psihologii 

vorbesc de o criză de identitate specifică 

adolescenţei. Această criză se prezintă ca o 

acutizare a conştiinţei de sine, tânărul fiind 

deosebit de preocupat de propria înfăţişare, de 

calităţile şi defectele sale, pe care le exagerează 

de cele mai multe ori. Complexele de 

inferioritate sau superioritate sunt frecvente. În 

această perioadă sunt extrem de importante 

părerile celor din jur. Se fac permanente 

comparaţii, explicite sau implicite cu cei de 

aceeaşi vârstă. 

 Experienţa de viaţă a adolescentului, încă 

limitată, pare să conlucreze cu operativitatea 

maximă a intelectului său şi cu aspiraţiile înalte 

ale tânărului, conducând adesea la conflicte 

motivaţionale acute şi totodată la conflicte cu 

generaţia matură, formată în alte condiţii sociale 

şi morale. Adulţii spun că aceasta este vârsta la 

care tinerii cred că tot ce zboară se mănâncă, 

dorind să exprime astfel neluarea în seamă, 

întotdeauna, de către aceştia, a condiţiilor 

obiective, sub imperiul propriilor idealuri. 

Treptat însă, realitatea îi obligă pe cei mai mulţi 

să coboare cu picioarele pe pământ, să-şi 

precizeze scara valorilor personale după care se 

conduc şi să se adapteze cerinţelor impuse de 

locul pe care îl ocupă în societate. 

 La vârsta adolescenţei se manifestă un 

oarecare modernism şi tinerii simt nevoia unei 

participări sociale intense. Viaţa sentimentală 

este intensă, dar relativ instabilă. Aceasta este 

etapa învăţării rolului sexual. Este o perioadă în 

care au loc chiar şi angajări matrimoniale. 

 Perioada adolescenţei se caracterizează 

printr-o intelectualizare intensă, prin îmbogăţirea 

şi lărgirea încorporării de conduite adulte. 

Exprimarea independenţei nu mai este 

deziderativă şi revendicativă, ci expresivă, mai 

naturală. Adolescentul caută mijloace personale 

de a fi şi de a apărea în ochii celorlalţi. Îl 

interesează responsabilităţi în care să existe 

dificultăţi de depăşit, spre a-şi măsura forţele. 

Individualizarea şi conştiinţa de sine devin mai 

dinamice şi capătă dimensiuni noi, demnitate şi 

onoare. Apropierea de valorile culturale este de 

asemenea largă şi din ce în ce mai avertizată. De 

la forme de evaluare impulsivă, critică, se trece 

la forme de evaluare în care caută să-şi exprime 

originalitatea. Gustul personal are mai mare 

pregnanţă şi se poate susţine şi demonstra. 

 Intensă este şi socializarea aspiraţiilor, 

aspectele vocaţionale, profesionalizarea ce se 

conturează treptat, cuprinzând în esenţă şi 

elemente importante ale concepţiei despre lume 

şi viaţă. 

 În contextul tuturor acestor aspecte există 

dinamism deosebit ce vizează transformarea. 

Tânărul este pregătit psihologic, moral şi 

atitudinal, îl atrag cunoştinţele pentru confruntări 

sociale complexe, pentru a se exprima ca atare. 

Totuşi, el are o structură biologică fragilă. 

 Perioada adolescentină este o perioadă de 

mari transformări fizice şi psihologice. În această 

perioadă intră un copil inocent, pentru a ieşi un 

tânăr pregătit să înfrunte viaţa.  

 
Magister 
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ADOLESCENŢA 

 
 

DROG – orice produs sau substanţă care introdusă în organism perturbă buna funcţionare 

a acestuia – percepţia, funcţiile cognitive, motrice... 

Tutunul, alcoolul, unele medicamente şi marijuana sunt numite în mod eronat droguri 

uşoare. 

Drogurile tari, cu caracter dependenogen sunt: morfina, heroina, L.D.S. etc. Acestea sunt 

deosebit de periculoase ducând, uneori, la pierderea vieţii. 

Căile de acces către consumul abuziv: 

 aşa-zişii prieteni; 

 distribuitorii, care se droghează sau nu şi care încearcă să-şi plaseze marfa în rândul 

tinerilor; 

 plictiseala, curiozitatea; 

înţelegere greşită a realităţii: dacă cei mari o fac, de ce nu aş face şi eu; 

 incapacitatea organică de a spune cu hotărâre – NU! 

Nimeni nu poate indica vârsta la care începe cineva să se drogheze. La zece, unsprezece ani 

eşti tentat să începi cu ţigările, alcoolul, substanţe volatile şi chiar cu marijuana. 

De ce tutunul şi alcoolul sunt considerate droguri?  

Ele afectează sănătatea, produc boli cardio-vasculare, agravează bolile respiratorii, buna 

funcţionare a sistemului nervos, alterează vorbirea, gândirea ş.a. Consumatorii de tutun şi alcool sunt 

primii vulnerabili în faţa drogurilor ,,tari”, fiind mai uşor de convins să le consume. 

Marijuana – obţinută din cannabis indica – reprezintă primul contact cu un drog veritabil. 

Din nefericire, marijuana este relativ uşor de procurat şi în ţara noastră. Cei care apelează la un 

asemenea drog trebuie să ştie şi consecinţele: 

 pierderea tuturor aspectelor cu adevărat frumoase şi importante ale vieţii: joaca, sportul, 

dragostea, şcoala, părinţii, rudele, dispar în ceaţa permanentă care le va întuneca 

percepţiile; 

 vor deveni neîndemânatici, cu reflexe scăzute, inapţi psihic şi fizic; 

 determină apariţia mişcărilor necoordonate ale membrelor, scade temperatura corpului, 

apare senzaţia puternică de foame, însoţită de un sentiment de exaltare şi ilaritate 

convulsivă; 

 în funcţie de drog, pot surveni accese de paranoia şi intoxicaţii ce pun  

 în pericol viaţa. 

Gravitatea pericolului reprezentat de acest drog se remarcă mai ales prin: 

 marijuana este o cale de acces spre drogurile tari; 

 consumatorii riscă să fie reţinuţi de organele de poliţie; 

 în combinaţie cu alcoolul şi cu alte droguri scade pragul instalării dependenţei. 

Riscurile consumului de droguri sunt mult mai mari decât cele relatate mai sus. Ele sunt de 

natură familială, economică, socială. 

Să nu credeţi în droguri! Ele vă mint şi vă periclitează sănătatea! 
Magister 
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CREAŢIE LITERARĂ 

Simfonia nopţii infierbântă interioarele 

mormintelor ce sălăşluiesc în faţa castelului impunător, 

cândva locuit de cei ce acum îşi pierd praful existenţei 

în bătaia cristalină a vântului. Un cor electrizant, ce se 

aude din interiorul maleficei clădiri, învie zeii imagi-

naţiei geniului întunecat, sugerând o suavă fantasmă ce 

împrăştie lumina în adâncuri. Este ca o mantie de 

culori, o hologra-

mă întruchipând 

marea dilemă. O 

fantezie stinsă, 

unirea destrămată. 

Totuşi, îi poţi 

distinge formele şi 

chipul de înger. Îţi 

pare cunoscut?! Ea 

este unică. Ceva ce 

pare a fi, dar nu 

este. O nuanţă 

sidefie răsărită de 

Nicăieri. Se poate 

distinge, 

aproximativ, 

culoarea ochilor. 

Par să fie albaştri. 

Buzele roşii, 

adolescentine, din 

când în când, acoperite de suviţele de păr, rebele în 

bătaia vântului. Inocenţa-i este dezvăluită de trupul 

înflăcărat, pe jumătate acoperit de podoaba capilară, 

aurie. Încearcă să se acopere cu un văl în mini-explozii 

solare, ca şi interiorul ei. Cu siguranţă este o eroare a 

timpului şi spaţiului, atât prezenţa ei pe Terra, cât şi 

propria-i esenţă… 

Mâinile perfecte, evlaviose, cu degete prelungi, cu 

pielea catifelată, fragilă, albă. Pură mântuire. Ai 

impresia că pluteşte deasupra pământului. Atât de 

simplu şi atât de etern complicat. O priveşti cu emoţie. 

Te înfiori şi parcă un tremur îţi dă târcoale. Tu eşti 

nimic. Ea este totul. Este soarele Universului. Absoarbe 

orice urmă de umezeală, dar e prea caldă, iar durerea ce 

încearcă să o doboare te deshidratează parcă şi 

sufleteşte. Este speriată, dezorientată. În întuneric se 

simte neputincioasă. Dar ce folos ar avea de o particulă 

de lumină, când ea este soarele sorilor? Nu se poate 

ghida după sine? Frica, frigul, singuratatea … De ce 

anume are nevoie acum? 

Noaptea se stinge, în sfârşit, pas cu pas. Zorii îşi 

trimit săgeţile de lumină. O experienţă copleşitoare e pe 

cale să înceapă. Sentimente contradictorii îi sfâşie 

fiinţa. Trupul ei capătă substanţă. Acum este printre 

noi. Ştie că se va întâmpla ceva. Poate simţi în voie şi 

natura, nu numai 

mantia ce o 

protejează. Încear-

că să descifreze 

petele pe care este 

nevoită să calce. 

Sunt frunzele 

uscate, căzute din 

copaci. Liniştea 

dimineţii domneşte 

peste cimitirul 

căzut în adâncul 

somn al luminii. 

Fiecare mormânt 

este vegheat de un 

falnic stejar, 

slujitor credincios 

stăpânului adormit.  

Privirea ei, 

curioasă, analizea-

ză sfios lumea noastră. Simte răsuflarea altor fiinţe. 

Ştie că nu este singură. A observat construcţia din faţa 

ei. O urmăreşte în tăcere. Un centru de putere. Expresia 

unui mare grad de autonomie a celor ce împărţeau 

lumea în planuri măreţe şi îndrăzneţe. Construcţii 

grandioase în momentul de glorie al Europei 

medievale. Catedrale impunătoare, menite să 

încătuşeze imaginaţia omului şi să-l determine să 

creadă în puterea unei existenţe divine. 

Cineva cântă la orgă. Se aud şi clopotele dimineţii, 

pătrunzând prin ceaţa deasă. Sunetul muzicii, din 

edificiul adăpost al trecutului întunecat, pare a fi o 

invitaţie. O şoaptă ce se aude din spatele ei îi aţinteşte 

simţurile. 

- Anathema… 

Se întoarce brusc, recunoscându-şi numele. 

Observă, la o oarecare distanţă, un corb planând către 

ea. Întinde mâna. El se aşază pe braţul ei stâng.   
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CREAŢIE LITERARĂ 

Priviri intense, dulci fiori, dor, mângâieri. Pare să-i 

recunoască ochii. Ştie că este aici pentru a o proteja. Îl 

aşază  pe umărul stâng şi îi oferă un  zâmbet forţat. De 

ce? Priveşte din nou castelul. Face un pas înainte. 

Pasărea încercă să o oprească lovind-o uşor cu ciocul. 

Nu ia în seamă avertismentul şi înaintează până la scări. 

O întâmpină un călugăr. Este un bărbat  înalt, al cărui 

chip nu se poate distinge sub gluga trasă peste faţă. 

Roba neagră îi este legată în jurul taliei cu o sfoară. La 

gât îi atârnă o cruce de fier incompletă, semn al 

Infernului. Ţine în mâna dreaptă un toiag, iar cu mâna 

cealaltă se sprijină de uşa masivă de fier. Este 

impunătoare prin dimensiune şi prin imaginile 

înspăimântătoare  ce-o  decorează,  în  relief.  Fata simte 

o atracţie puternică spre interiorul clădirii. 

Sunetul instrumentelor muzicale devine tot mai 

intens, iar acum se poate auzi şi o voce de femeie, 

cântând. Un glas ce pare să încălzească pereţii reci ai 

castelului. Cel care îi deschisese uşa a dispărut. 

Încăperea în care a intrat este în semiobscuritate. Totuşi, 

vede mobila tristă, în culori mohorâte. Desigur, castel 

este foarte vechi. 

Scara din faţa ei pare a fi o cascadă. Aspectul 

excentric al balustradei atrage atenţia uşor. Lărgimea 

treptelor nu poate fi nici ea ignorată. Cu fiecare pas, se 

întuneca tot mai mult, iar voalul ei se preschimba într-o 

rochie medievală, frumos brodată pe catifea şi cu 

dantelă la baza gâtului. Mânecile sunt lungi şi largi. 

Părul îi este strâns în coc. Vişiniul rochiei îi scoate în 

evidenţă tenul alb, catifelat, în contrast cu buzele-i roşii. 

Are un aer misterios. În capătul treptelor, i se 

înfăţişează imensa cameră rotundă, cu podeaua desenată 

în carouri alb-negru, cu pereţii din lemn şi tavanul 

triunghiular. În celălalt capăt al încăperii, o uşă simplă, 

singura legătură cu ceea ce se află dincolo. O lumină 

pătrunde printre ,,crăpături”. Imaginea ei pare 

distorsionată. Revine oare la starea iniţială? Ea este mai 

presus de dragoste, iar dacă n-ai înţeles asta până acum, 

atunci imaginaţia şi înţelegerea ta au secătuit. Gura 

întredeschisă şi sprâncenele umbrind lungile ei gene 

sugerează o urmă de îndoială. Se opreşte în mijlocul 

încăperii. Priveşte nedumerită cum uşa este zguduită de 

o forţă nevăzută. Apoi, linişte. Se deschide încet… O 

siluetă bărbătească apare în prag. Înaintează  lin, dar 

hotărât, spre fată. Este uimită de această apariţie stranie. 

O ceaţă densă îi acoperă de la genunchi în jos. Corbul 

apare şi el în tablou. Se roteşte de trei ori în jurul fetei şi 

i se aşază pe umăr. Uşa a dispărut. Se întoarce către 

necunoscut. Teama pune stăpânire pe ea. Se aşază în 

genunchi. Închide ochii şi aşteaptă să se întâmple ceva. 

Nu se întâmplă nimic. Deschide ochii. Este singură. 

Tavanul dispare ca un fum. Cerul i se înfăţişează în 

splendoarea sa albastră. O spirală uriaşă, hrănindu-se cu 

albul şi negrul din jur, înghite fata. Ea se lasă acaparată 

de forţa necunoscută.  Gândurile încep explorarea celor 

mai ascunse zone ale subconştientului. Se îmbată cu 

informaţia trimisă spre creierul ei. Rătăceşte într-o altă 

dimensiune. Se trezeşte brusc în curtea unei biserici. 

Deschide ochii ca după un somn lung şi neliniştit. 

Lipeşte palmele de pământ. Concentrându-şi toată 

greutatea în braţe şi genunchi, se ridică privind  

împrejur. Admiră magnificul edificiu de piatră. Este un 

lăcaş de cult, în stil gotic. O mare emoţie îi trezeşte 

dorinţa de a mângâia cu privirea sculpturile care 

decorează faţadele, arcul frânt, largile ferestre cu 

vitralii. Aleargă hotărâtă până la scările late. Poetica 

efectelor savant combinate dezvăluie raţiunea fermă, 

stăpânind Spaţiul şi Timpul... Adoarme copilăresc, 

sprijinindu-şi capul de unul dintre stâlpi. Somnul ei 

dulce, liniştit îi prilejuieşte reîntâlnirea bărbatului din 

încăperea misterioasă a castelului. Îi atinge uşor mâna. 

Din stânga apare corbul care o protejează cu preţul 

vieţii lui. Soarele  începe să apună. Vitraliile sângerii 

reflectă ultima sa strălucire.  

Fantomatice chipuri răsar. Copacii au mişcări 

stranii. O adiere mângâie trupurile celor doi tineri şi 

înfoaie penele păsării lui Apolon. Timpul pare că s-a 

dus şi el la culcare. Privirile celor doi se întâlnesc. 

Mâinile încrucişate se ating. Se simt liberi. 

Binecuvântaţi de Gea  îşi rostesc  jurămintele, 

tremurând. Şuvoaie de lacrimi de sânge ţâşnesc din 

ochii fetei. Palmele lui îi mângâie obrajii. Anathema îi 

rosteşte pentru prima dată numele: Azrael... 

Se află din nou în cimitirul din faţa castelului, 

aşezaţi lângă o piatră funerară pe care sunt 

inscripţionate numele lor şi, simplu, cuvântul ,,Etern”… 

Îşi amintesc că nu demult au trecut în cealaltă 

dimensiune... 

Sunt amândoi pulbere... Vântul împrăştie şi ultimul 

firişor de fiinţă. Până şi Atropos cea nemiloasă, alături 

de Lilith, îi regretă. Sunt pierduţi în natură… Linişte… 

Corbul îşi ia zborul în căutarea altor ofrande 

dedicate zeului întunericului...  
,,Sunt blestemată cu blestemul rar 

pe care proştii îl numesc iubire. 

O, dac-ai şti ce josnică îmi par 

Când sufletul se năruie-n mâhnire!” 
(Theresa de Meun) 

 

 Alexandra Danciu, 10B 
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Viaţa îi este dată omului ca să şi-o trăiască în 

plenitudinea ei organică şi funcţională. Ea poate fi 

asemuită cu un drum, bogat în peisaje şi popasuri, la 

capătul căruia aşteaptă neantul, integrarea materiei 

vii în circuitul veşnic al elementelor naturii. 

Omul este într-o totală interdependenţă cu 

factorii de mediu în care se naşte, creşte, munceşte şi 

se bucură de viaţă. Factorii de mediu, când au 

compoziţia şi calitatea adecvată promovează 

sănătatea şi previn îmbolnăvirile. Din păcate, de 

multe ori mediul conţine numeroase riscuri pentru 

sănătate. De cele mai multe ori generate de om, prin 

intervenţii inoportune.  

 Şcolarul, mic sau mai mare, este o victimă 

uşoară pentru agresiunile din mediu deoarece, în timp 

ce organismul lui trebuie să crească şi să se dezvolte, 

regimul de activitate şcolară suscită toate sistemele 

de adaptare, iar specificul activităţii de instruire şi 

educare, caracterizat în principal prin încordarea 

mentală – statică – este împotriva firii unui copil care 

trebuie să se mişte mult. 

 Pentru ca şcolarul să fie sănătos, să se 

dezvolte normal, să obţină rezultate bune la 

învăţătură este necesar ca el să beneficieze permanent 

de condiţii adecvate, în familie, în şcoală şi în afara 

ei, prin colaborarea celor patru parteneri: părinţi, 

profesori, medici şcolari, societatea civilă. 

Pentru a trăi frumos, omul trebuie să se 

bucure în primul rând de o perfectă sănătate. Toate 

comorile lumii nu preţuiesc cât sănătatea. 

În general, oamenii par a crede că le este 

îngăduit să-şi trateze corpul cum vor. Orice rău 

pricinuit sănătăţii, voluntar sau nu, scurtează viaţa. 

Sănătatea se păstrează şi se fortifică prin muncă, 

exerciţii fizice, sport. Efectele benefice ale sănătăţii 

nu se răsfrâng numai asupra fizicului, ci şi asupra 

psihicului. De la scriitorul antic Juvenal ne-a rămas 

dictonul: ,,MENS  SANA  IN  CORPORE  SANO”. 

Nu toţi oamenii sunt în măsură sau dispun de 

timp pentru a practica un sport. Dar, practicaţi cel 

puţin 10-15 minute de gimnastică în fiecare 

dimineaţă, plimbaţi-vă cât mai mult pe jos, sau cu 

bicicleta, în aer curat. 

 Sacrificaţi în fiecare zi o oră pentru sănătatea 

voastră! 

Munca, fie ea intelectuală sau fizică, 

influenţează apreciabil sănătatea. Munciţi, dar 

cumpătat! Faceţi tot ceea ce trebuie, cum trebuie, 

căci mulţumirea de sine şi mulţumirea celorlalţi dă o 

stare de bine care influenţează şi ea sănătatea. 

Jucaţi-vă, chiar oameni mari fiind, căci jocul 

este o formă activă de odihnă. George Călinescu 

spunea că numai proştii sunt serioşi. Nu răstălmăciţi. 

N-am vrut să spun că toţi oamenii serioşi sunt proşti, 

dar jocul înviorează mintea şi trupul. 

Aveţi dreptul să fiţi optimişti!  

Să respiraţi aer curat! Să locuiţi în camere 

luminoase, bine aerisite, mai ales seara, căci 

somnul... Ah, somnul! Ce dulce uitare! Şi ce 

reconfortant pentru organism!   

Îmbrăcaţi-vă şi încălţaţi-vă comod! Şi în pas 

cu moda, dacă aveţi gust şi bani în buzunar! Aveţi 

dreptul! 

Mâncaţi echilibrat şi raţional! Căci, înainte de 

toate, chiar şi dragostea trece prin stomac. 

Şi, încă o dată! Nu comiteţi agresiuni gratuite 

împotriva sănătăţii şi a vieţii! 

Fumatul, abuzul de alcool, drogurile, hrănirea 

neraţională, toate duc la slăbirea sănătăţii. 

Nu uitaţi cuvintele scrise pe frontispiciul 

templului lui Apollo: ,,NIMIC  PREA  MULT!” 

Cumpăt în toate – în muncă şi odihnă, în 

vorbă şi acţiune, în sentimente şi bucurii, oriunde şi 

oricând. Cumpătul este factor de bază al sănătăţii. 

Învăţaţi în fiecare zi şi cu fiecare clipă să trăiţi 

frumos! AVEM  DREPTUL !!! 

Să fii frumos şi să ai bani pot fi egale cu zero 

dacă nu ai şi sănătate (că-i mai bună decât toate – 

spune înţelepciunea populară).  

Sănătatea nu o cumperi. Dacă o ai trebuie să o 

întreţii. Dacă nu o ai, luptă să o dobândeşti. 

Ce bine ar fi dacă menţinerea sănătăţii ar 

depinde numai de noi. Sunt însă o mulţime de factori 

perturbatori, agresivi care, fără să ne dăm seama, 

atentează la sănătatea noastră.  

 Iată un exemplu la ordinea zilei: curăţenia 

străzilor noastre. La tot pasul praf, noroi dacă plouă, 

gropi şi gunoaie. Ce se poate face? ne întrebăm noi, 

cei nevoiţi zilnic să vedem şi să parcurgem jalnicul 

spectacol  stradal.  Gândiţi-vă!  Dacă  s-ar  aloca  mai  
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 mulţi bani şi s-ar face aşa cum trebuie curăţenia 

străzilor, nu după mult timp, ar reveni la starea 

iniţială. Motivul?!? Absenţa comportamentului 

civilizat. Este mai comod să arunci pe jos hârtia, 

mucul de ţigară, biletul de tramvai, decât să le depui 

la coşul de gunoi, sau dacă acesta lipseşte, să le 

păstrezi până vei găsi unde să le arunci. Cum poate fi 

considerat acest gest? Neecologic? Necivilizat? 

Indiferenţă? Nesimţire? Se potrivesc toate şi cred că 

s-ar mai putea adăuga şi altele, fenomenul fiind 

deosebit de complex. Eu aş înclina balanţa spre 

ultimul cuvânt şi le-aş spune tuturor: 
- Oameni buni! Nu ezitaţi să faceţi trei paşi 

până la un coş de gunoi pentru ,,a depune” obiectul 

socotit inutil!!! 
Strada nu trebuie să fie un imens coş de 

gunoi. Ea este o prelungire a casei noastre, pe care o 

străbatem zilnic. Gândiţi-vă ce ar însemna să 

aruncaţi coji de fructe, hârtii, resturi de mâncare în 

dormitor sau în sufragerie!?! Casa voastră ar arăta 

cum arată străzile acum. De cine depinde să ne facă 

plăcere să ne plimbăm pe stradă?!? În primul rând 

de noi şi apoi de cei abilitaţi să menţină curăţenia.  

Şi şcoala este casa noastră. Avem dreptul la 

învăţătură dar şi la sănătate. Depinde şi de noi, în 

foarte mare măsură, ca ambientul în care stăm zilnic, 

câte şase ore, să fie igienic şi sănătos.  

Nu uitaţi!!! Avem dreptul la sănătate şi 

avem dreptul să contribuim la menţinerea 

ei. Nu avem dreptul să atentăm la 

sănătatea noastră şi cu atât mai puţin la a 

celor de lângă noi.  

Curăţenia personală, curăţenia clasei, depind 

numai de noi şi se pot realiza cu un minim efort de 

voinţă. 

Ni se cuvine în aceeaşi măsură în care 

trebuie să şi dăm.  

Reflectaţi şi acţionaţi! Efortul nu este prea 

mare!... 

Cristina Manea, 9F 

 

 

 

Filozofii caută de secole să dea o definiţie  libertăţii  şi  să  explice  nevoia  omului de a se  identifica  cu  acest  

ideal.  Iniţial,  ideea de libertate  a  apărut  sub  forma revoltei împotriva  constrângerilor  societăţii,  avansând  cu  

noi  prin  conceptul de „drept”. O dată cu  drepturile  însă,  oamenii  au  adoptat  şi  obligaţiile  ce  reies  din  acestea,  

iar  de  aici, captivitatea oarecum acceptată. 

Astfel, libertatea adevărată poate fi concepută doar la nivel spiritual, unde se spune că s-ar putea realiza prin 

cunoaştere. De fapt, cu cât ai cunoştinţe mai vaste, cu atât descoperi că ştii foarte puţin, în comparaţie cu ceea ce mai 

ai de descoperit. Înaintând spre libertate, înţelegi că eşti captiv chiar şi în lumea spirituală în care eşti refugiat. Viaţa 

îţi impune limitele. Dacă vrei cu adevărat, aceste limite pe care le vezi în zare le poţi atinge, dar odată ajuns unde ţi-

ai propus, vei descoperi că ai noi limite de depăşit. Nu poţi avea libertate deplină aşa cum nu poţi delimita orizontul. 

Pe de altă parte, nu poţi încerca libertatea decât în propria-ţi singurătate, atunci când înveţi să-ţi cunoşti spiritul 

şi să te depăşeşti pe sine însuţi. Lumea încojurătoare este cea care a impus legile (scrise şi nescrise) în care se nasc şi 

sunt crescuţi oamenii. Pentru a avea în faţă o fiinţă despre care să poţi afirma că este pe deplin liberă, trebuie ca pe 

această fiinţă s-o educi fără a-i explica ce este binele sau răul, fără a-i spune vreodată „trebuie”. Numai atunci 

deciziile luate şi gândurile ce-l frământă sunt ale sale, libere şi neinfluenţate. Oamenii obişnuiţi însă, cei crescuţi în 

spiritul religiei sau al moralei, aleg din viaţă numai ceea ce au fost învăţaţi că trebuie să aleagă. Sunt astfel captivii 

ideilor preconcepute şi nu-şi pot imagina cum soarele, despre care toţi ceilalţi afirmă că este galben, pentru ei ar 

putea fi albastru. Un fascicul de lumină lăsat liber într-o cutie neagră este totuşi captiv şi se zbate să evadeze, până la 

moarte. 

Captivitatea este atunci similară cu neputinţa în faţa destinului, care atrage setea de libertate. Viaţa reprezintă 

infinitul închis între graniţele destinului.  

Viitorul se naşte dintr-o infinitate de posibilităţi din care, în final, este aleasă una singură, în mod aleatoriu şi 

fără ca cineva să poată interveni. 

Cuvântul „libertate” a fost inventat atunci când omul a vrut să se afle dincolo de linia iluzorie a orizontului.  

Cuvântul  „captivitate”,  atunci  când  a  realizat  că  orizontul  este  doar o părere şi libertatea un cuvânt. 

Iulia 
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Voi începe prin a mă prezenta. Mă numesc Vlad. Sunt în clasa a XI-a. 

 Cu câţiva ani în urmă am făcut parte din 

formaţia de copii ,,Allegretto”, de la Palatul 

Naţional al Copiilor din Bucureşti. Ca să te menţii 

într-un asemenea grup trebuie să munceşti şi să 

sacrifici mult din timpul tău. Veţi vedea că merită 

şi de ce. Ei bine, merită pentru că aşa ai ocazia să 

participi la turnee în străinătate. În acest fel am 

cunoscut, încă de la o vârstă fragedă, destul de 

multe ţări din Europa şi nu numai. Până la 13 ani 

văzusem peste 12 ţări. 

În acest număr al revistei vă prezint 

călătoria în Maroc. Aveam în jur de 10 ani.  

Am plecat, într-o seară, de pe aeroportul 

Otopeni, cu un avion sponsorizat de Romavia. Vă 

spun sincer – dar să nu mai spuneţi la nimeni – se simţea din 

toate încheieturile că n-am plătit. În scurtul nostru drum de 

,,doar” 8-9 ore mi-a fost frică să mă ridic din scaunul în care 

eram bine înfipt. Ajunşi la Casablanca, am fost preluaţi de nişte 

microbuze ale şcolii de care am fost invitaţi şi am continuat 

călătoria încă vreo 10 ore, pe timpul nopţii, la 0 grade Celsius 

şi pe nişte saltele tari. Înainte de a mă urca în maşină credeam 

că nimic nu poate fi mai rablagit decât avionul nostru. Curând, 

mi s-a dovedit contrariul. După o lungă noapte de încercări   

de-a adormi m-am trezit la Agadir, oraşul de destinaţie, cu 

sânge pe mine. De unde? De la nasul celui pe care l-am lovit, 

din greşeală, în timpul somnului meu zbuciumat... Pa... Ba... 

Bi... Bum... 

Agadir era un superb orăşel din sudul 

Marocului, un orăşel de vis, cu palmieri, cu 

clădiri moderne dar şi cu clădiri tradiţionale. 

Oamenii păreau fericiţi în această frumuseţe. 

Cel puţin aşa credeam eu la vârsta de 10 ani.  

Gazda mea, un băiat destul de sclifosit 

deţinea o arabo-franco-engleză ,,beton”. 

Tatăl său,  ,,şeful pădurilor”, mi-a spus el în 

limba mai sus amintită, se situa între primii 

10 oameni din stat, din punct de vedere al 

bogăţiei. Vă daţi seama ce păduri sunt în 

Maroc... ,,2000 de copaci pe metru pătrat”... 

Primul lucru pe care l-am observat a 

fost că marocanii nu ştiu să şofeze. Cum  

mi-am dat seama? Evident. Printr-un 

accident cu o ,,cămilă”. Bine, bine!... Cu un 

Renault 12, care e de fapt sora occidentală a 

Daciei 1310. Abanosinul, care a coborât din 

Renault, a început să se dea cu capul de el... 

a pagubă... Land Rover-ul, în care eram eu, 

n-a păţit nimic, în timp ce cutia sa de 

chibrituri s-a şifonat destul de tare. 

Bun... Am ajuns la gazdă acasă, 

conduşi de şoferul băiatului. După drumul 

de 20 de ore mi s-a părut normal să fac un 

duş. Lor,... nu.... După o masă specifică, cu 

Cuş-Cuş  şi  nişte  chiftele de ţi-o lua gura la 
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fugă, am reuşit să intru în baie unde... stupefacţie... 

Servitoarea, grasă şi păroasă, pe la vreo 60 de ani, mă 

aştepta să mă ajute la spălat. Io, român simplu ce sunt, am 

refuzat-o cu politeţe şi blândeţe, printr-un lung şi puternic 

strigăt NUUUUU... 

A doua zi m-a trezit mama individului ce mi-a 

spus: ,,You allez a la show!”. Ce era să fac?!  

Înţelesesem, deşi nu doream să înţeleg. M-am îmbrăcat. 

Înainte de plecare, pe post de mic dejun, mi-a înfipt o 

ciocolată în gură şi mi-a trosnit rucsacul în spate. Portarul 

reşedinţei mi-a oferit o cană de ceai marocan, ceai fatal, 

căci m-a apucat exact în mijlocul spectacolului o nevoie, 

ce trebuia satisfăcută imediat, căci 

altfel mirosul din jurul meu devenea 

insuportabil. Înţelegeţi voi... 

Bineînţeles că am întârziat un pic şi 

mi-am făcut apariţia după câteva 

palme de la doamna Codreanu, şefa 

tribului nostru de indieni cârcotaşi. 

Aveam să aflu, mai târziu, că  ceaiul 

marocan are un puternic efect laxativ... 

Muy bien... 

Continuarea călătoriei mele... în 

numărul viitor... 

Să fiţi iubiţi!... 

Vlad Stănilescu, 11A 
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În această rubrică voi încerca să vă destăinui câteva din 

secretele Universului. Unde a apărut pentru prima oară acest 

concept de a zbura? Toţi am auzit de legendarul Icar, care şi-a 

făurit aripi ca să scape din închisoarea regelui Minos. El a 

reuşit  să evadeze construindu-şi două aripi din ceară. A fost 

primul om care a zburat. 

La începutul anilor 1900 se credea că orice obiect mai 

greu decât aerul nu se poate ridica de pe sol prin forţe proprii 

şi după aceea să şi zboare. Contrariul  a fost realizat de un 

român, dar şi de doi fraţi americani.  

Pe 17 decembrie 1903, avionul fraţilor Wright a fost 

catapultat şi a zburat timp de cincizeci şi nouă de secunde, a 

parcurs o distanţă de 284 m, la o înălţime de 4 m. A fost 

primul pas către aviaţia de astăzi.  

La 18 martie 1906, la Montesson, în Franţa, românul 

Traian Vuia reuşea să se desprindă şi el de la sol, cu liliacul 

său mecanic, numit Vuia nr.1. Era, pentru vremea aceea, o 

performanţă, deoarece avioanele fraţilor Wright plecau 

catapultate, iar cele construite de Vuia, şi de europeni, mai 

târziu, se ridicau de la sol prin forţe proprii. 

În data de 12 noiembrie 1906, la Bagatelle, în faţa 

Comisiei Aeroclubului Franţei, Santos Dumont executa un 

zbor de 220 m, la o altitudine de 5 m. 

17 septembrie 1908 a fost o zi neagră pentru aviaţie. 

Biplanul pilotat de Oliver Wright s-a prăbuşit, el scăpând cu 

viaţă, dar pasagerul care îl însoţea a murit. Aviaţia a dat prima 

victimă. 

Odată cu începerea Primului Război Mondial în 1914, 

apare aviaţia de vânătoare. Deşi majoritatea generalilor au 

fost sceptici la început, ei vor vedea că s-au înşelat, iar 

avioanele au devenit foarte utile în acest conflict internaţinal. 

Perioda dintre 1930 – 1937 a fost nefastă pentru aviaţie 

din cauza Marii Crize Economice. Venirea lui Adolf Hitler la 

putere în Germania a însemnat renaşterea aviaţiei. Prin 

programele sale de înarmare, statul bavarez a dat naştere unor 

monştri ce se vor impune pe cerul Europei. Stuka şi 

Messerschmnitt se vor juca cu Yak-urile ruseşti, dar şi cu 

Hurricane şi Spitfire pe cerul Angliei. 

Spre sfârşitul războiului, din cauza erorilor lui Hitler, 

Luftwaffe pierde teren în faţa aliaţilor care erau şi mai 

numeroşi cu intrarea S.U.A. în război. Chiar  

şi aşa  piloţii germani vor face multe victime 

în rândul aliaţilor. 

În Europa, după război, industria 

aeronautică a avut de suferit. Peste ocean o 

nouă forţă se va impune, aceea a Statelor 

Unite ale Americii. Ei vor fi, până în prezent, 

, »Jandarmul Lumii» şi vor purta câteva 

răzbaoie ce vor marca lumea, dar despre astea 

în episoadele viitoare. Tot în numerele 

viitoare vă voi povesti despre părintele  

aviaţiei moderne, Henri Coandă. 

Avionici 
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Aseară, după o lungă discuţie cu prietenii 

despre dragoste, am ajuns să visez cu ochii 

deschişi.  

Mă vedeam în anul 2011, alături de persoana 

iubită, pe care cu greu am cucerit-o, dar pe care şi 

mai greu reuşeam s-o păstrez. 

Iată, visul meu bizar...  

Eram o mare personalitate ce călătorea în jurul 

globului. Vroiam, pe cât îmi era posibil,  să văd cât 

mai multe ţări.  

Primul popas, în Afganistan. O 

ţară distrusă după un război 

crâncen. Mirarea mea a fost 

să văd că oamenii de aici 

se ocupau, în cea mai 

mare parte cu 

creşterea unor 

animale ce 

semănau cu o 

cămilă. Aveau 

cocoaşe, dar cap 

de oaie. 

Populaţia se 

afla la limita 

subzistenţei. 

În Africa de 

Sud m-a 

întâmpinat un aer 

turistic. Oameni de 

toate felurile şi de 

pretutindeni se 

simţeau ca-n Paradis. 

Distracţia preferată: jocul 

de frisball. Ciudat era cum cu o 

minge de cricket, la dimensiuni 

gigant, trebuiau să joace volei. Mingile erau 

umplute cu nisip. Şi mai ciudat era să constat că 

africanii pe care îi ştiam negri, acum erau nişte 

pitici paşnici, cu părul verde.  

Secvenţa următoare a visului m-a plasat într-un 

loc superb, cu o apă de o culoare nemivăzută. Pe 

malul ei se afla un cazino. Am intrat de mână cu 

prietena mea. Un tânăr amabil ne-a spus că ne 

aflam în Andorra, paradisul jocurilor de noroc. 

Interiorul era de film S.F.  

Un tânăr de foc s-a recomandat: ,,Arzu, de pe 

planeta Vulcan.” ,,Încântat!”, i-am răspuns eu. Am 

remarcat şi câţiva marţieni, dar până să ajung la ei 

au dispărut. 

Cu fiinţa dragă alături, admiram dansatori de 

samba. Vroiam să strig: Brazilia! Cineva m-a între-

bat însă: ,,Vă place în Bangladesh?” ,,Unde?!”, am 

întrebat mirat. ,,În Bangladesh.”, mi s-a răspuns. 

Nu ştiu de ce nu puteam accepta acest răspuns. 

Buimac, m-am trezit în zăpadă. Avea însă o 

culoare ciudată. ,,Oare unde mă 

aflu?!” ,,În Elveţia.”, a venit răs-

punsul amabil al unei tinere 

în costum tradiţional 

tirolez. 

O nouă sec-

venţă. Privesc 

statuia Andro-

ginului. Sunt în 

Franţa. ,,Ştii 

dragă, se spune 

că Parisul este 

oraşul în-

drăgostiţilor.”, 

mă adresez prie-

tenei mele... 

Din nou, în 

faţa casei mele. 

Apoi, în locurile 

prin care am 

copilărit. Locul 

primului sărut. Locul 

primei întâlniri. Dar şi 

liceul. Prima dragoste, prima 

ceartă, prima bătaie, primul chiul... 

,,Andrei, Andrei...”, mi-am auzit în vis 

numele repetat. Era vărul meu, Tavi. Încerca să mă 

aducă la realitate. 

,,Eşti de acord cu acest plan?” 

Ce vroia să spună?! Cred că nu voi afla 

niciodată... 

M-am trezit cu regretul că alături de mine nu 

se mai afla acea fiinţă gingaşă, prietena mea... 
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CREAŢIE PLASTICĂ 
 

N. Tonitza ,,Ochiul nostru se găseşte într-o necontenit încordată activitate de înregistrare şi de 

supraveghere. (...) De aceea ochiul cere aceeaşi îndelung şi strânsă educaţie ca şi mâna...” 

 

 În copil trăieşte deja viitorul om. Experienţele din 

copilărie influenţează modul în care acţionăm ca adulţi. Vorbind 

despre educaţia tripartită, ne eferim la activităţile fizice, sufleteşti 

şi spirituale. Omul nu este o fiinţă unidimensională. Capul, inima 

şi mâna au semnificaţie reală pentru dezvoltarea copilului. Toate 

activităţile desfăşurate în şcoală sunt la fel de importante. 

 Desenul ne ajută să ne exprimăm gândurile prin imagini, 

cu ajutorul elementelor de limbaj şi a mijloacelor de expresie 

plastică, ne introduce în universul culturii, al artei plastice şi 

decorative. 

 

 
 Colajul este un procedeu tehnic apărut în arta modernă, ce 

constă în lipirea pe o suprafaţă a unor elemente eterogene, în 

vederea obţinerii unui efect de ansamblu, de natură estetică.  

 Mulţi pictori moderni, cum ar fi Pablo Picasso, George 

Braque, Henri Matisse au realizat astfel de lucrări. 

 Pentru realizarea unui colaj putem întrebuinţa mai multe 

tehnici: 

 Tehnica formelor rupte – Foloseşte ca materiale hârtie 

colorată, ilustraţii, ziare. Ruperea se execută direct, 

spontan. Formele de culoare deschisă se aplică pe un fond 

închis şi invers. 

 Tehnica formelor tăiate (papier-colle) – Se poate folosi în 

lucrări de tip afiş, fiind o tehnică plată. Formele de hârtie 

se taie întregi, sau se secţionează în părţi, după care se 

aşază într-o anumită compoziţie. Golurile rămase după 

decuparea formelor desenate din hârtie, se pot lipi pe un 

alt suport,   obţinându-se imagini noi prin Tehnica 

decolajului. 

 Tehnica formelor din fire textile – Se taie firele în 

mănunchi şi se aşază în pliculeţe, pe culori. Se execută 

desenul. Se aplică lipiciul, apoi se aşază firele cu ajutorul 

unei mici spatule. La final, se îmbracă lucrarea într-o 

folie. 

 Tehnica formelor din materiale textile – Se taie din 

materialul textil, divers colorat, părţi sau forme întregi ce 

se lipesc pe un carton. Pot fi realizate atât compoziţii cu 

elemente din natură, portrete, cât şi compoziţii decorative. 

 

Prof. Mirela Ion 
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CREAŢIE PLASTICĂ 
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DICŢIONAR DE MAI 

 
 

 A cincea lună a anului – numită în popor şi FLORAR – reţine atenţia încă din prima ei zi: 

Întâi Mai, pe care multă lume o consideră doar ca o sărbătoare a solidarităţii internaţionale a celor ce 

muncesc.  

 Conform unei vechi tradiţii a poporului român, pe 1 Mai are loc ,,Sărbătoarea primăverii” – 

cunoscută sub numele de ,,Armindeni”. Acest cuvânt provine din limba slavă, unde ,,Ieremiinu dieni” 

înseamnă ,,Ziua Sfântului Ieremia”, când au loc sărbători populare şi se pun la porţile şi ferestrele 

caselor ramuri verzi, numite tot ,,armindeni”. Numele Sfântului Ieremia se întâlneşte destul de rar la 

români, fiind purtat de puţine personalităţi, printre care domnitorul moldovean Ieremia Movilă, 

contemporan al lui Mihai Viteazul, sau generalul-erou Eremia Grigorescu, co-autor al victoriei de la 

Mărăşeşti, în luna august 1917. 

 Pe de altă parte, începând cu anul 1894, ziua de 1 Mai a căpătat o conotaţie specială, devenind 

,,Ziua revendicărilor şi a solidarităţii celor ce muncesc” din Statele Unite (MAY DAY), apoi şi din 

Europa, în urma Congresului partidelor social-democrate care a avut loc la Paris în anul 1889. În 

România, primul 1 Mai muncitoresc a fost sărbătorit chiar în anul următor (1890), în organizarea 

Clubului socialist al lui Ioan Nădejde şi Constantin Mille. După cel de-al Doilea Război Mondial, el a 

fost sărbătorit cu mare fast, uneori ca zi nelucrătoare, alteori ,,prin muncă”. Şi în perioada 

postdecembristă, ziua de 1 Mai se sărbătoreşte, dar cu mult mai puţin fast... 

 

 
 

 Făcând parte din fondul onomastic al popoarelor creştine, CONSTANTIN este de origine 

latină, unde constans, constantis înseamnă ,,statornic, ferm, ambiţios, cu tărie de caracter”. Cel mai 

celebru purtător al acestui nume a fost Caius Flavius Valerius Constantinus, supranumit 

CONSTANTIN CEL MARE, primul împărat roman care s-a creştinat, împreună cu mama sa, Elena. 

El a acordat, în anul 313, libertate deplină creştinismului şi l-a recunoscut ca religie de stat. În anii 

324 – 336, el a întemeiat o ,,nouă Romă” pe locul vechii colonii greceşti BYZANTION, care – după 

ce a fost numită ,,oraşul lui Constantin” (CONSTANTINOPOL) – a devenit capitala Imperiului 

Roman de Răsărit (Bizantin). Cucerit de turci în anul 1435, Constantinopolul a fost capitala 

Imperiului Otoman, sub numele de ISTANBUL (până în anul 1923, când această onoare i-a revenit 

oraşului ANKARA). 

 La noi, prenumele de CONSTANTIN este destul de răspândit, fie ca atare, fie printr-o serie de 

diminutive (Costel, Costache, Costică, Dinicu etc.), cei mai importanţi oameni botezaţi astfel fiind: 

domnitorii Brâncoveanu, Mavrocordat şi Movilă, prim-miniştrii Argetoianu şi Sănătescu, mareşalul 

Prezan, sculptorii Brâncuşi şi Baraschi, pianistul Dinu Lipatti, scriitorii Dinicu Golescu, Costache 

Negri, Costache Negruzzi, Costache Caragiale (care a fost şi actor), Mille (care a fost şi ziarist), 

sociologul Dobrogeanu-Gherea, profesorul Esarcu (iniţiatorul subscripţiei publice ,,Daţi un leu pentru 

Ateneu”), istoricii Ciopraga, Daicoviciu şi Giurescu, savanţii Istrati şi Parhon, actorii Nottara, 

Antoniu (Costache), Tănase, Rauţchi, Codrescu şi alţii. 
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EVALUARE 
 

 
  

Examenul de admitere în liceu, numit pentru scurt timp examen de capacitate, mai nou ,,testare 

naţională”, este începutul unui lung drum, pe care elevii îl parcurg la îndemnul părinţilor sau din 

proprie iniţiativă. Capătul drumului este pentru unii examenul de bacalaureat, dar pentru cei mai 

mulţi terminarea unei facultăţi.  Şi pentru unii şi pentru ceilalţi, bacalaureatul reprezintă o piatră de 

încercare a maturităţii. În liceu ai învăţat să faci parte în mod responsabil dintr-un colectiv. Aceasta îţi 

va ajuta în continuare să te integrezi într-o societate în permanentă schimbare, aşa cum este societatea 

românească la început de mileniu III. Bacalaureatul poate fi socotit o piatră de temelie pentru viitorul 

tău. Este încununarea celor patru ani de liceu, cei mai frumoşi ani, poarta deschisă spre facultate, spre 

conturarea propriului drum în viaţă. 

Să dovedim că am învăţat lecţia cunoaşterii de sine şi a responsabilităţii! 

Spor la învăţat şi baftă!!!... 
 

Magister 

 

 
 

E marţi şi tocmai ai scăpat de o zi infernală de şcoală. Ai vrea să mergi cu gaşca la un suc şi o 

bilă, dar ai de scris un eseu. Mâine dai test la mate. La chimie nu-nţelegi nimic.  

Ai nevoie de o minune. Dar ce zici de şapte? Cele şapte minuni ale lumii liceanului te ajută să 

înveţi pe gustul profesorilor, dar îţi rezervă timp şi pentru un film şi un flirt, după inima ta. 

1. Fă-ţi un program zilnic de învăţat şi încearcă să-l respecţi. 

2. Păstrează proporţia între timpul rezervat studiului şi timpul tău liber, pe care caută să-l petreci 

deconectându-te instructiv. 

3. Ordinea pe masa de lucru asigură o minte limpede. Nu-ţi ocupa spaţiul cu obiecte 

nefolositoare, care-ţi distrag atenţia. 

4. Învaţă sistematic. Începe cu o temă plăcută, care te antrenează. Rezolvă apoi problemele grele, 

care necesită timp, lăsând pentru final lecţiile uşoare, pe care le poţi învăţa repede. 

5. Temele se fac cu creionul şi cu radiera în mână. Învaţă întâi lecţia din maculator şi manual.  

Fă-ţi apoi un plan de lucru, pe care îl vei folosi la rezolvarea temelor scrise. 

6. Pauzele mici şi dese... Alternează o perioadă de învăţat cu o pauză scurtă, în care laşi totul 

deoparte şi te relaxezi. 

7. Omul de mănânc-o nucă... înainte să se apuce de lecţii tot se odihneşte o oră. Ai grijă ca, acest 

scurt timp pentru tine, să nu lipsească din programul zilnic! 

Cheile succesului sunt în mâinile tale. Încearcă-le şi deschide-ţi porţile spre o viaţă 

organizată, eficientă şi plină de satisfacţii. 
Iulia 
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HOROSCOP 
 

 

BERBEC  

Am nevoie de tine... ca să trec... Am nevoie de tine, să mă asculţi. Am nevoie de tine, dragă profule... 

Să nu mă uiţi... 

 

TAUR 

 Of! Viaţa mea! Of, inima mea! O, tare necăjit mai sunt! Degeaba stau şi plâng... de rămas, tot rămân.... 

 

GEMENI 

 Ai văzut cum s-a schimbat uşor un vis într-un coşmar ameţitor? Nu înţeleg ce s-a-ntâmplat... Poate s-a 

prins c-am copiat?!? Inima mea mă bate la cap să-ncerc să mai spun ceva... Să-mi salvez situaţia. 

 

RAC 

 E atât de scurt semestrul şi sunt plin de corigenţe. Din corigenţă-n corigenţă ca o albinuţă pot să zbor... 

E atât de scurt semestrul şi simt că-mi vine să mor... 

 

LEU 

 Zilele trec... zilele trec... iar eu simt că-nnebunesc. Când văd că nu trec... mă topesc... Şi nu ştiu 

părinţilor cum să le vorbesc. 

 

FECIOARĂ 

 Inima mea bate, bate câmpii când copiez... Nimic nu mai contează când nu eşti lângă mine. Inima mea 

bate, bate pentru tine. 

 

BALANŢĂ 

 Plângeam când îi vedeam pixul roşu. Plângeam când vedeam capodopera mea pângărită. Plângeam 

când ai mei plângeau frângându-şi mâinile în faţa dirigăi... 

 

SCORPION 

 Am să-mi fac de cap, să ştii! Nimic nu mă va opri... daaaaacă iau corigenţa?!? 

 

SĂGETĂTOR 

 Vreau să plâng, de corigenţă să uit. Vreau să plâng, de tine belea să uit... 

 

CAPRICORN 

 Nu ne mai trageţi bătaie, că nu-i vina noastră că ne-au lăsat... Nu ne mai trageţi bătaie! 

 

VĂRSĂTOR 

 Oare de ce m-ai lăsat?!? Oare de ce n-ai uitat c-am copiat un semestru întreg?!? 

 

PEŞTI 

 Să nu crezi ce-ţi spun acum, chiar de eu cred, dragă mamă. Să nu crezi, dar de rămas, eu tot am 

rămas... Să nu crezi nimic. 

Ani 
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MODA 

 

 
Se ştie, desigur, că prin siluetă se înţelege, în primul rând, talia de ,,viespe” la care aspiră mai ales 

domnişoarele. Ceea ce însă nu prea se ştie este originea acestui cuvânt, care are peste 240 de ani. El 

provine de la numele lui Etienne de SILHOUTTE, controlor general (inspector) financiar în Franţa anului 

1759. Acesta şi-a atras rapid antipatia anumitor categorii de cetăţeni, cărora le aplica impozite şi amenzi 

drastice pentru a pune capăt abuzurilor şi cheltuielilor exorbitante – inclusiv de la curtea regală. 

Vehement criticat de cei în cauză, Silhouette n-a rezistat în postul respectiv decât nouă luni, 

perioadă în care au apărut numeroase caricaturi la adresa lui şi a modului în care ar fi trebuit să se îmbrace 

şi să se hrănească cei obişnuiţi să trăiască în huzur. Inspectorul general a fost ,,debarcat”, dar expresia a la 

Silhouette (adică după modelul sugerat de acesta) a rămas – mai întâi, referitor la înlăturarea rapidă a cuiva 

dintr-o funcţie, apoi – la obiecte, persoane sau animale abia schiţate, conturate sau chiar neclare şi, în 

sfârşit, la un anumit regim de austeritate impus cetăţenilor. 

Acest din urmă sens corespunde la noi locuţiunii (foarte actuale) a strânge cureaua, ceea ce 

înseamnă că mulţi români capătă siluetă – vrând, nevrând. 

 
Având în vedere că s-a anunţat o vară caniculară, marii 

designeri vestimentari au dat frâu liber imaginaţiei şi au realizat nişte 

colecţii impresionante, atât prin culorile alese, cât şi prin noua linie 

abordată. 

Fetele se pregătesc pentru vara caniculară lundu-şi toate 

măsurile, din timp. Primul obiectiv – scurtarea fustelor. 

Aşadar, vara aceasta, în vestimentaţia feminină, sunt la modă 

fustele scurte, aş putea spune chiar extrem de scurte, cu pliuri şi 

volane. 

Băieţilor li se recomadă pantalonii trei-sferturi, pescăreşti şi, 

de ce nu, bermudele. 

De asemenea, culorile în vogă în acest sezon, pe care le-aş 

putea numi ,,ţipătoare”: de la galben, verde, ciclam, turquoise la 

portocaliu. 

 Se poartă foarte mult imprimeurile cu diferite modele, în 

special florale. Şi acestea în culorii vii. 

 Jeanşii, încă sunt la modă, nu renunţăm la ei, ci îi asortăm cu 

bluze şi cămăşi în culori vii. 

 La toate acestea  se adaugă şi accesorii care, în acest sezon, 

sunt indispensabile: de la curele la bijuterii şi pantofi în culori ,,tari”. 
 De remarcat este trecerea, aş putea spune ,,bruscă”, de la 

încălţămintea cu vârful ascuţit, la cea cu botul rotunjit, destul de 

stilizat. 

În concluzie, va fi o vară colorată şi nonconformistă. 

 

Cristian Gheorghe, 9C 
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SPORT 
 

 
Miercuri, 28 aprilie 2004, a început cupa liceelor Mcdonald’s. Următoarea zi, pe 29 aprilie 2004, echipa noastră de fotbal 

masculin a susţinut primul meci în cadrul acestei cupe, adversarii fiind cei de la Liceul Teoeretic „Dimitrie Bolintineanu”. 

Scorul a fost unul de proporţii, în ciuda aşteptărilor noastre. Cei de la „Bolintineanu” impunându-se cu scorul de 5 – 1.  

Înainte de meci, moralul echipei noastre era foarte ridicat. Cu toţii ne aşteptam ca cei din Bolintineanu să fie o pradă 

uşoară. Partida în sine nu a demonstrat acest lucru. Dacă reuşeam să câştigăm acest meci ajungeam şi noi în grupe, dar n-a fost 

să fie.  

Am început cu echipa de bază: Dunca (11D) în poartă, pe fund jucând Rockerul (11D) şi Ilie (11D). În atac cuplul Radu 

(11D) – Alberto (10F). Pe parcursul meciului au intrat Chivu (12B), Alexandru Bogdan (11D) şi Simăn Vlad (11E). 
 

Meciul propriu-zis 

Intrăm plini de emoţii şi încrezători, poate mai mult decât trebuie, în şansele noastre. Suntem conduşi cu 1-0, dar reuşim 

să egalăm printr-un gol, cum au spus unii, norocos. Galeria celor din ,,Bolintineanu” a fost redusă la tăcere. Dar nu reuşim să ne 

creăm ocazii, cum ar fi fost normal, noi fiind echipa venită din urmă şi mai primim un gol printr-o greşeală de portar. Dar 

Albina (Dunca) ne-a obişnuit cu astfel de goluri. 

La finalul primei reprize eram conduşi cu scorul de 2-1. Mai erau speranţe. Toată lumea credea că vom reveni, cum am 

mai făcut-o o dată.  

Trei sferturi din repriza secundă i-am dominat pe cei din „Bolintineanu”, creându-ne destule ocazii de a marca, dar şansa 

nu a fost de partea noastră. În fine, mai erau circa 5 minute din repriza secundă, când o neatenţie a făcut ca scorul să fie 

schimbat din nou, cei de la „Bolintineanu” marcând încă un gol. 3-1. Datorită acestui gol primit, jucătorii noştri au cedat 

iniţiativa, iar acest lucru a dus la primirea altor goluri: 4-1; 5-1. 
 

Trebuie să recunoaştem că nu ne aşteptam la o asemenea înfrângere. Neşansa, individualismul în anumite momente, dar 

mai ales emoţiile unora dintre jucători, au dus la grave greşeli pe parcursul întregii partide. 

 
După un parcurs excepţional, fetele noastre nu au reuşit în finală, disputată la Arenele BNR, să învingă echipa Liceului 

Teoretic ,,Mihai Viteazul’’.  Ţinând cont de faptul că meciul tur s-a terminat cu un scor foarte promiţător, adică 1-1, echipa 

noastră jucând în deplasare, iar acest lucru le avantaja foarte bine pentru meciul retur, nu au reuşit să facă faţă mizei jocului şi 

presiunii impuse de adversare. În ciuda acestui lucru, de lăudat este efortul depus de fete pe parcursul acestei competiţii, 

zdrobind practic echipe cu şanse reale de câştigare a titlului pus la bătaie. La prima vedere, echipa Liceului Teoretic „Mihai 

Viteazul” părea a fi o pradă uşoară pentru echipa noastră. Jocul practicat de fetele noastre în meciul tur a fost unul care a scos în 

evidenţă progresul realizat în timp şi dorinţa dezlănţuită de a obţine o performanţă notabilă. Trebuie să recunoaştem că şi-au 

făcut-o cu mâna lor, datorită începutului de partidă ezitant dar şi a primirii celui dintâi gol, fapt care le-a afectat într-o oarecare 

măsură jocul. Şi-au revenit repede şi au egalat. Acest gol primit  trebuia să le demoralizeze pe cele din „Mihai Viteazul”.  

Eroare! S-a văzut o schimbare radicală în comportament, dar şi în jocul prestat de către acestea. Ele reuşesc să se impună pe 

teren şi să mai înscrie un gol. Primind acest gol, fetele noastre au fost copleşite de miza acestei partide. Trebuiau să mai înscrie 

încă de două ori pentru a fi sigure că vor reuşi să dobândească trofeul mult râvnit. 

Din nefericire pentru noi, ele au acuzat primirea celui de-al doilea gol, care părea să le fie fatal în achizţionarea trofeului şi 

în cele din urmă, jucătoarele adverse s-au folosit de acest şoc şi au mai înscris, când mai erau circa 5 minute din prima repriză, 

pentru scorul de 3-1.  

La pauză, fetele noastre erau resemnate. În repriza secundă au practicat un joc frumos, având mai multe ocazii de a înscrie, 

dar n-au reuşit să finalizeze.  

Totuşi ţinem să laudăm iniţiativa doamnei profesoare Vera Pîslaru şi mai ales pe aceste minunate fete care au reuşit să 

ridice liceul nostru din anonimatul în care se afla pe plan sportiv.  

 
Echipa noastră de handbal masculin, după cum s-a auzit prin liceu, a avut un parcurs strălucit .  

Nichita Stănescu – Ştefan Odobleja: 19-20;  Ştefan Odobleja – Dacia Auto: 21-14 

Semifinală: Victor Babeş – Ştefan Odobleja: 18-25 

Finală: –  Ştefan Odobleja: 25-29 

pagină realizată de Florin Bratu 
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