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Nu lua chiar totul în serios!
Întrebarea 1 : Câte zile de naştere
are un om la vârsta de 58 de ani?
Întrebarea 2 : Unele luni au 31 de
zile, altele 30. Câte au 28 de zile?
Întrebarea 3 : Ai un chibrit şi intri
într-o cameră întunecoasă, în care se
află o lumânare, o lampă şi un cuptor.
Ce aprinzi mai întâi?
Întrebarea 4 : Un cioban are 17 oi
din care mor până la a noua. Câte oi
mai rămân ciobanului?
Întrebarea 5 : Este posibil, în
America Latină, ca un bărbat să se
căsătorească cu sora văduvei sale?
Întrebarea 6 : Câte animale a luat
Moise cu el pe arcă?
Întrebarea 7 : Un avion cade pe
fâşia de graniţă dintre România şi
Ucraina. Unde vor fi înmormântaţi
supravieţuitorii?
Întrebarea 8 : Trei pisici mănâncă
trei şoareci în trei minute. În câte
minute mănâncă 100 pisici 100 de
şoareci?
Întrebarea 9 : Pe o sârmă stau
nouă vrăbii. Un vânător împuşcă una.
Câte vrăbii rămân pe sârmă?
Întrebarea 10 : Ce a fost pe 25
Decembrie 1897?
Întrebarea 11 : Primeşte un
paznic de noapte, dacă moare ziua,
pensie?

Coordonator:
Profesor DANIELA DELION

Răspunsurile şi evaluarea le veţi
găsi la ultima pagină.
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În zorii redeşteptării noastre spirituale, nordul
Transilvaniei şi Maramureşul dăruiseră culturii
româneşti primele traduceri manuscrise în limba
naţională. Mai târziu, într-o simbolică atestare a unităţii
de gândire şi aspiraţii, există dincolo de impedimentele
fărâmiţării politice, impusă de presiunile externe şi
neajunsurile dezvoltării interne, Coresi şi şcoala sa de
harnici ctitori de carte românească. Ei vor pune, prin
sinteza graiului muntean şi a celui transilvănean,
primele jaloane ale limbii noastre literare. Beneficiari ai
unei viziuni mai largi şi ai posibilităţii de interpretare,
oameni care-şi fac din scrisul lor un crez şi un mijloc de
justificare a existenţei, cronicarii moldoveni şi munteni
se vor strădui să exprime personalitatea unui popor
care-şi caută conştiinţa de sine.
Indiferent în ce colţ de ţară se nasc, iniţiativele
au un caracter complementar şi ţintesc, într-o lăudabilă
cunoaştere a problemelor generale, armonizarea şi
maturizarea întregului. În acest proces de continuă
îmbogăţire şi adecvare, prin utilizarea creatoare a
cuceririlor anterioare şi intuirea marilor probleme care
frământau veacul, Transilvania ridică din nou steagul
luptei pentru demnitate şi emancipare naţională,
generând mişcarea atât de complexă în idei şi fertilă în
consecinţe, cunoscută sub numele de Şcoala Ardeleană.
Aceasta, prin preocupările sale multilaterale, determină
un impuls hotărâtor în maturizarea gândirii literare şi
ştiinţifice autohtone şi în cristalizarea unei direcţii
militante şi patriotice în cultura noastră.
Idealul Şcolii Ardelene este scriitorul tribun,
animat de responsabilitatea faţă de destinele poporului
său şi integrat organic în aspiraţiile acestuia, omul
atitudinilor deschise, ferme, pentru care spiritul critic,
chemarea polemicii, a examenului analitic şi a
dizertaţiilor proteice constituie îndatoriri indispensabile.
În domeniile istoriografiei, reprezentanţii Şcolii
Ardelene ne-au lăsat pagini de mare dăruire de sine,
cărora timpul, chiar dacă le aduce unele corecturi de
amănunt, nu le poate anula sufletul. Luptând cu hula
istoricilor străini, interesaţi în contestarea dreptului de
viaţă şi de stăpânire a teritoriului vechii Dacii de către
români, cu duşmănia sau indiferenţa unora dintre
contemporani, ca şi cu mizeria şi boala, întâii cărturari
ai Şcolii Ardelene oferă, prin întrega lor activitate,
exemplul înălţător al învăţatului cetăţean, al omului de
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ştiinţă care-şi consumă ultimul dram de energie întru
slujirea devotată a unui neam năpăstuit.
Anii istoriei sunt reconstituiţi, aducând mărturia
unor eforturi neîntrerupte pentru a ne păstra conştiinţa
naţională şi Ţara.
Gelu şi Basarab-întemeietorul, Dragoş şi Mircea
cel Bătrân, Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare, Ion şi
Matei de Hunedoara, Vlad Ţepeş şi Ion VodăCumplitul, Mihai Viteazul şi Petru Rareş, Matei Basarab
şi Vasile Lupu, Brâncoveanu şi Cantemir, sau învăţaţi
precum Grigore Ureche, Costineştii, Nicolae Olahul ş.a.
nu rămân doar nume înscrise în filele anilor trecuţi, ci
simboluri tonifiant repercutate în memoria generaţiilor,
puncte de reper în vremuri de deznădejde şi
dezorientare.
Pe plan literar, eforturile Şcolii Ardelene vor fi
încununate şi impuse posterităţii printr-un mare
monument de talent şi spirit, „Ţiganiada” lui Ion BudaiDeleanu. Cu mult înaintea lui Bariţ, Kogălniceanu sau
Russo, Ion Budai-Deleanu lansa chemarea spre
cultivarea unei literaturi originale, pătrunsă de spirit
naţional, care să cultive istoria şi tradiţiile noastre într-o
formă modernă obţinută prin subordonarea experienţei
universale la posibilităţile, specificul limbii noastre.
În condiţiile despărţirii teritoriale, reprezentanţii
Şcolii Ardelene au afirmat cu tărie romanitatea
întregului neam românesc, au relevat destinul istoric
comun şi virtuţile străbune ale tuturor românilor, au
demonstrat continuitatea lor pe ambele versante ale
Carpaţilor, insistând asupra legăturilor neîntrerupte
dintre provinciile vechii Dacii.
Toate acestea au constituit strădanii cu un viu
caracter programatic, pregătind temelia unităţii naţionale
de mai târziu.
Spirite erudite, însufleţite de o ardentă dragoste
de patrie, reprezentanţii Şcolii Ardelene şi-au dăruit
întreaga simţire şi gândire, toată puterea lor de muncă
redeşteptării naţionale, înfăptuirii unităţii întregului
neam românesc. Toţi puteau să facă aceeaşi mărturisire
pe care o făcea Gheorghe Şincai în „Hronica” sa: „Tot
timpul ce-l am liber îl dau neamului meu”.
Cristina Macovei, 1o A
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ANIVERSARE

„Povesteşte copacului”

CONSONANŢE 5-6

„Soft auxiliar”

Pe data de 23 octombrie 2004, la aniversarea a 2 ani de la inaugurarea liceului,
elevii şi profesorii s-au întrecut în activităţi care de care mai frumoase. Fiecare clasă a
fost împodobită ca de sărbătoare, iar băncile s-au umplut cu planşe, proiecte sau pur şi
simplu cu elevi nerăbdători să urmărească reprezentaţiile teatrale.
În paginile ce urmează sunteţi invitaţi să vă faceţi o imagine de ansamblu despre ce
s-a întamplat de Ziua liceului.

Atelier - Tehnoredactare revistă şcolară ,,CONSONANŢE”
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Atelier - ,,Parteneriat româno-francez''

Atelier - ,,Artă populară”

Atelier - „Chimia şi aplicaţiile ei”

Atelier - „Misterul temperamentelor”

Atelier - „Pe urmele strămoşilor noştri”

Atelier - „Arte” (poezie şi muzică)
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Vizita Papei Ioan Paul al II-lea

CONSONANŢE 5-6

Concertul marelui tenor Pavarotti

Parada militară cu ocazia Zilei Naţionale – 1 Decembrie

Ziua adolescenţei – Piaţa Constituţiei
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Valul distrugerilor din sectorul V s-a oprit
în dreptul bisericii „Sfinţii Apostoli”, care, din
fericire nu a împărtăşit soarta Bisericii „Sfântul
Spiridon”-Vechi,
(secolul XVII), din
imediata
vecinătate,
demolată în 1985,
într-o
singură
zi.
Biserica
Sfinţii
Apostoli este atestată
documentar
din
secolul al XVI-lea, ca
mănăstire
a
Târnovului,
fiind
iniţial construită din
lemn; este refăcută din
cărămidă de Matei
Basarab în secolul al XVII-lea, înzestrată cu case
domneşti şi egumeneşti şi denumită „Sfinţii
Apostoli” sau Biserica Arhimandritului.
Edificiul a fost restaurat de-a lungul
timpului
de
Grigore
Ghica,
Constantin
Brâncoveanu, Ştefan
Cantacuzino, iar în
1936
de
Comisia
Monumentelor Istorice.
Exemplar deosebit de
arhitectură medievală,
biserica se distinge prin
frumuseţea
ancadramentelor uşii, a ferestrelor şi a pisaniei din
1715, bogat sculptată
în piatră, cu stema
Ţării Româneşti şi
pajura
bicefală
a
Cantacuzinilor, cu pietrele funerare din interiorul
bisericii, cu tâmpla frumos sculptată
în lemn de tei.
Aspectul de mare nobleţe al
acestei ctitorii domneşti este dată
de
pictura interioară, de frumuseţea
vitraliilor, precum şi de tronul,
stranele
şi
catapeteasma
datând din vremea lui Ştefan
Cantacuzino. Casele domneşti
şi egumeneşti care înconjurau biserica au găzduit în
1863 Liceul Matei Basarab, dar împreună cu
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chiliile mănăstirii au fost derâmate la sfârşitul
secolului XIX.
Valorosul monument necesită actualmente
intervenţii de conservare şi restaurare, la fel ca şi
casa parohială construită după planurile arhitectului
Grigore Cherchez. Se impune o reconsiderare a
spaţiilor din jur cu aspect dezolant datorită
terenurilor virane rămase în urma demolărilor sau a
blocurilor părăsite din preajmă, care aşteaptă de
peste zece ani să fie terminate.
În zona unde a fost translatată în 1985,
ctitoria Bisericii lui Mihai Vodă, se află, pe strada
Sapienţei nr. 5, un edificiu religios de proporţii
modeste ce se confundă cu şirul caselor obişnuite
de pe aceeaşi stradă, Biserica Sapienţei, cu hramul
„Adormirii Maicii Domnului”, ctitorită în 1710 de
vornicul Iordache Creţulescu şi soţia sa Safta
Brâncoveanu. Edificiul reprezintă de fapt, o fostă
capelă de familie care a fost pictată în 1884 de
marele pictor Gheorghe Tattarescu.
(preluare din lucrarea Bucureşti, Sectorul V, realizată de

Consiliul Local şi Primăria Sectorului V)

(va urma)
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Trec direct la subiect. Având în vedere toate problemele care ne înconjoară şi care se răsfrâng
direct asupra noastră, ca elevi ai acestui liceu, aş putea pune în discuţie o listă de subiecte,
interminabilă şi plictisitoare pentru voi care, deşi solidarizaţi cu mine, nu aveţi răbdarea necesară
pentru a asculta în ce culori să vopsim blocurile de vis-a-vis sau, cel puţin ACUM nu mai aveţi, după
ce aţi ascultat opinii peste opinii.
Şi nu mi-a fost greu deloc să aleg o problemă pe care să o pun în dicuţie aici, pentru că am
căutat-o pe aceea care are repercusuni directe asupra noastră: poluarea fonică.
Cred că ştiţi cu toţii la ce mă refer, căci nu puţine au fost zilele când, la doi metri de ferestrele
clasei noastre, deschise din cauza căldurii, se
efectuau reparaţii ale conductelor de apă, sau pur şi
simplu ale străzii. Zgomotele utilajelor nu sunt
tocmai uşor de suportat.
Bineînţeles că şi în acest caz există excepţii,
căci o oră de curs îşi pierde subit interesul, pe care nu
se ştie dacă l-a avut vreodată, în favoarea
muncitorilor de pe stradă. Ce am putea face noi, ca
elevi, să schimbăm această situaţie? O persoană
pragmatică ar spune că nimic, pentru că zona din
jurul şcolii nu a fost declarată şantier şi că lucrările,
fiind de scurtă durată, se pot efectua şi în timpul
cursurilor.
Bine, dar în fiecare săptămână se găseşte câte ceva de făcut, aşa că este destul de neplăcut ca
după ce o zi întreagă ai ascultat simfonii de picamer, a doua zi să o iei de la capăt, în aceeaşi ambianţă
de... finalizare a reparaţiilor...
Şi, dacă tot am aflat că în consiliul de administraţie al liceului se află, nimeni altul decât
primarul sectorului nostru, am putea foarte bine să-i propunem ca reparaţiile care nu sunt atât de
urgente şi care au aşteptat toată vara, să se facă şi în week-end.
O altă problemă fonică ce ne scade capacitatea de concentrare pe durata orelor, dar care ştim
cu toţii că nu vă deranjează pe majoritatea, ba chiar vă face plăcere, este muzica maşinilor parcate la
mai puţin de doi metri de noi, ale căror proprietari vor să-şi etaleze sistemele audio. E într-adevăr
inedit să faci analiză matematică pe ritmuri de manele!...
Bineînţeles că există şi locatari care deschid larg geamurile din dorinţa de a ne împărtăşi
preferinţele muzicale. Ce este de făcut? Dacă aceştia ar respecta normele de conduită ale cetăţeanului
civilizat, probabil că această problemă nu ar exista, însă ştim cu toţii că aici nu suntem în vreo ţară
occidentală în care aceste lucruri chiar contează.
Aşa că, dacă tot vorbim despre muzică „dă-i-nainte cu tupeu” sau mai degrabă „dă-i mai tare
cu tupeu” căci, oricum, nu ţi se întâmplă nimic.
Încă o dată: Ce e de făcut?
Am putea atenţiona administraţia blocului în cauză, sau direct... locatarul. În fond ascultatul
muzicii la maximum înseamnă perturbarea liniştii publice. În mod indirect, prin plângeri scrise la
primărie.
O altă modalitate de a rezolva această problemă ar fi intervenţia jandarmilor care îşi fac
veacul patrulând în jurul şcolii şi al căror rol este oricum ,,asigurarea ordinei şi liniştii publice” şi
aplicarea unor amenzi pe măsură. Ba mai mult! Există acum şi poliţistul de proximitate...
Şi pentru că nu mai găsesc o altă sursă de inconveniente pe această temă, îmi închei aici
pledoaria, căci, zic eu, acum că partea teoretică a problemei a fost rezolvată... trebuie să vedem ce se
întâmplă şi cu cea practică.
Drept pentru care semnez eu, un elev de bine...
Oana Barbu, 11 A
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Dragi colegi, ne-am adunat astăzi aici
pentru a discuta o problemă de maximă
importanţă pentru toată lumea din această şcoală!

Ştim cu toţii că acum trei ani, liceul nostru
şi-a mutat sediul în această clădire. Privind în
urmă ne dăm seama că, pe parcursul acestor trei
ani, perimetrul din jurul şcolii nu s-a schimbat.
Ba mai rău, astăzi ne chinuim să jonglăm printre
maşini, să ocolim gunoaiele şi să fim atenţi cu
,,băieţii” de cartier.
Eu locuiesc în Rahova. În cele 15 minute pe
care le fac până la şcoală, trebuie să am grijă la
câini, să fac o probă de jaloane printre maşini, să
fiu atent cu cine vorbesc şi de cine să mă feresc.
Când ajung în dreptul liceului, văd un contrast
prea puternic între trotuarul dinspre şcoală,
proaspăt turnat, curat, gazon în curte, gard vopsit,
geamuri termopan şi trotuarul dinspre blocuri,
obosit, murdar, cu hârtii şi mucuri de ţigări,
smocuri de iarbă răsfirate ici-colo în grădină,
garduri rupte.
Cine aruncă mizerie pe stradă? Cine
trebuie să cureţe în curtea şi grădina blocului?
Ce-i de făcut? Este adevărat că greu poate fi
schimbată mentalitatea românului. Putem să
apelăm la conştiinţă? Oare nu este puterea
exemplului cea mai la îndemână? Sunt convins că
foarte puţină lume va călca în picioare un gazon
abia pus sau va arunca hârtii şi ambalaje într-un
loc abia curăţat. Aşa că nu ne rămâne altceva de
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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făcut decât să acţionăm cu toţii şi să le arătăm
locatarilor din blocurile vecine liceului, că se
poate. Să adunăm ambalajele, să ne ocupăm de
gazonul din grădini, să reparăm şi să vopsim
gardurile… Ştiu că pare greu dar numai aşa
putem să facem mai agreabil mediul din jurul
şcolii. Nu ţi se dă nimic gratis.
Totul se face prin muncă!
În privinţa maşinilor, propunerea mea este
asemănătoare cu proiectul care se desfăşoară
acum în centrul Capitalei, în zona Unirea – Casa
Poporului. Aici se va face zona aşa-numită de
promenadă, unde vor fi amplasate bănci, vor fi
sădite flori şi vor funcţiona fântânile. Circulaţia
va fi complet interzisă. Preluând ideea şi
ducând-o mai departe, propun realizarea unor
parcări, acolo unde profesorii şi locatarii
blocurilor din jurul şcolii să-şi lase maşinile.
Astfel, circulaţia în jurul şcolii va fi oprită, sau
cel puţin diminuată, iar riscul accidentelor va fi
minim. Poate că aşa, gardul şcolii va rămâne
întreg şi elevii vor pleca mai liniştiţi acasă.
Bineînţeles că este greu să se realizeze aceste
parcări, dar nu imposibil. Dacă vrei, poţi!
De la aceste idei şi până la fapte este o iarnă
de reflecţie la mijloc. Sper că m-am făcut înţeles
şi mai sper de asemenea că, într-un final, spaţiul
din jurul şcolii va fi mai frumos, mai liniştit şi
mai sigur.
Andrei, 12 B
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Mediul înconjurător
O idee de care am ţinut cont atunci când, în urmă cu un an, am ales liceul a fost apropierea de
casă şi amplasarea lui într-o zonă mai liniştită. Liniştită la prima vedere!...
A început şcoala şi am aflat o serie de poveşti legate de problemele de comunicare cu vecinii.
O parte şi-au schimbat geamurile. Datorită zgomotului, spun ei. Şi datorită afumătorii, din
oficiu, înainte de Crăciun, spun eu. Înainte şi după ore, perimetrul şcolii era invadat de fumătorii din
liceu, deşi acest comportament este împotriva regulamentului.
Ne-am cam abătut de la subiect. Să revenim la oile noastre. Mă întreb dacă cei mai în vârstă
au uitat de adolescenţă, sau generaţia noastră s-a schimbat atât de mult încât nu mai semănăm cu
specia numită elev?!? Puţină veselie nu strică nimănui!
Acum, nu mai suntem noi inculpaţii. Să vă povestesc. Nu vă reţin prea mult atenţia. Ieri, 21
septembrie (este bine, pentru orice eventualitate, să precizez şi data), la aproximativ o săptămână de
la începerea cursurilor, am observat că în asfaltul din faţa şcolii se produc modificări. Ore în şir am
asistat îngroziţi la spargerea betonului în câteva locuri. Acum, mă întreb de ce au demarat lucrările
tocmai când ştiau că este o zi în care liceul este plin de elevi. Cine să fi pus la cale diversiunea cu
pikamerul?! Nu suporta amânare până sâmbătă?! Încetul cu încetul
ne-am obişnuit dar mare ne-a
fost mirarea când, a doua zi, am găsit zona pustie. Nici tu muncitori, nici tu pikamer. Doar gurile
gropilor căscate ameninţător către pietoni şi maşini. Se pregăteşte un bal mascat fără ştirea mea?!...
Aminteam mai sus despre nemulţumirile vecinilor. Acum cred că am ajuns şi noi în situaţia de
a cere puţină atenţie şi înţelegere. Despre ce este vorba? Privind spre grădinile ce înconjoară
blocurile, avem neplăcerea de a asocia un singur epitet: deplorabil!!! Flori nu există. Cred că
seminţele, care trebuiau să fie plantate la început de primăvară, le-a mâncat papagalul vecinului de la
etajul 6. Gardul viu, dacă îl putem numi aşa, este din doi în trei metri. Cât despre gardurile
adevărate... ce să mai spun?! Mă rog, o parte dintre ele. Astăzi am observat că un vecin s-a trezit cu
chef de muncă. Parcă mi-a auzit gândurile. A început operaţiunea de vopsire a gardului. Din păcate,
s-a plictisit repede. Ce s-o fi gândit? ,,Toţi sunt nepăsători. Ce, este numai grădina mea?!?”
Pe nimeni nu interesează?!? Dar cu noi cum rămâne? Cum rămâne cu priveliştea minunată pe
care ar trebui să o vedem, în fiecare pauză când privim pe geam, pentru a uita măcar pentru puţin
timp de progresiile geometrice, de reacţiile chimice, de electrostatică... Ce-ar fi să luăm noi taurul de
coarne? S–ar supăra cineva? De ce să nu arate toate grădinile ca a noastră? Veţi spune că aşa am
primit-o. E drept, dar putem mulţumi într-un fel pentru asta. Ce spuneţi? Facem o încercare la
primăvară?!?

Am asistat cu stupoare la câteva accidente neplăcute. Unul dintre ele
chiar mi-l amintesc.
Era într-o zi de joi, când liniştea a fost tulburată. În intersecţia de la
intrarea principală s-au ciocnit două maşini. Din fericire nimeni nu a fost
rănit. Elevii erau la cursuri. Toţi au trecut nepăsători peste acest eveniment.
Astăzi, mergând împreună cu câţiva colegi spre liceu, pe o străduţă îngustă,
câteva maşini ne-au depăşit cu viteză mare. La prima vedere ceva banal, nu?
Peste tot sunt maniaci ai vitezei. Dintr-o mică neatenţie ar putea accidenta
pietonii. Unii şoferi mai atenţionează trecătorii, însă tot pe acelaşi perimetru
de 1-1,5 m vom merge, căci trotuarele sunt ocupate tot cu maşini. Mă întreb
de ce în spaţiul acela viran de lângă liceu nu se poate face o parcare, pentru ca
maşinile să nu mai împânzească trotuarele şi noi să putem circula liniştiţi.
Singurele indicatoare care se află prin preajmă sunt câteva semne de „cedează
trecerea” şi puţine plăcuţe cu „trecere de pietoni”. Cu toate acestea au loc
destule evenimente nedorite. Ce este de făcut pentru a nu se mai provoca
accidente? Poate că şoferii trebuie să fie mai atenţi!
În cadrul programului „Deschideţi ochii!”, mulţi şi-au dat seama că nu
suntem singurii în măsură să facem ceva. Am cercetat, am observat
neregulile, am propus rezolvări, dar cu regret spunem că nu putem să acţionăm singuri.. Avem
nevoie de ajutorul vostru! Un mic sacrificiu acum, o bucurie imensă mai târziu.
Cristina Macovei, 10 A
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Acum 500 milioane ani în urmă viaţa era în curs de dezvoltare. Astfel, de la numeroase
microorganisme s-a ajuns mai târziu la organismele superioare ca dinozaurii de acum 200 milioane de ani.
Acest curs al vieţii nu a durat mult, natura ameninţând animalele. Cu 250 milioane de ani în urmă, un
bolovan uriaş a lovit Pământul, 90% din specii dispărând. După alte 50 milioane de ani 50% din speciile
ce supravieţuiseră impactului se stingeau la rândul lor.
Astăzi însă, dacă natura nu mai este aşa de primejdioasă, viaţa este
totuşi ameninţată. De cine? Cred că răspunsul îl ştim cu toţii: omul şi
activităţile sale. În Madagascar numeroase specii sunt în pericol datorită
(defrişării) tăierii copacilor. Lemurienii au un habitat localizat, ceea ce
subliniază importanţa pădurilor. În pericol se află şi marsupialele cum ar fi
Sminthopsis Douglasi din familia Dasyuriadae.
Elefanţii asiatici sunt şi ei în pericol, infecţia herpetică făcând
ravagii în rândul acestora. Infecţia au luat-o de la elefantul african, deşi aceştia nu obişnuiesc să coabiteze.
În perimetrul restrâns al unei grădini zoologice, aceştia nu împart numai o cuşcă ci şi bolile ce îi bântuie.
Broasca ţestoasă uriaşă este şi ea pe cale de dispariţie, ca şi alte 15 subspecii ale sale. Pe insula
Pinta din Galapagos aflându-se un ultim exemplar al acestei specii şi anume, un mascul de 40 kg.
Tot în Insulele Galapagos în urmă cu 3 ani, pe 16 ianuarie, tancul petrolier Jessica a eşuat în portul
principal din Insula San Cristobal. Această întâmplare a dus la moartea a 40 de pelicani, câţiva lei de mare
şi la punerea în pericol a numeroase specii de păsări şi animale. Nu numai animalele terestre au fost
afectate ci şi nevertebratele, algele care constitue principala sursă de hrană a
peştilor.
Vieţuitoarele Terrei se confruntă şi cu braconajul, nu numai cu astfel
de incidente. Urşii polari şi-au găsit o mică insulă între Marea Siberiei de Est
şi Marea Ciucotsk, departe de ochii braconierilor. Cea mai mare şopârlă din
lume, Varanus Komodoensis se confruntă cu această primejdie şi în parcurile
naţionale. În Parcul Komodo la 2 zile de la recensământul din 1977, 10
şopârle erau deja victimele braconierilor.
Din pricina neglijenţei omului viaţa mai multor animale din Parcul Kruger (Africa de Sud) a fost
pusă în pericol. În 1999 mai mulţi bivoli, antilope, gheparzi şi babuini au fost atinşi de o epidemie de
tuberculoză bovină, provenită de la animalele domestice care păşteau în apropierea parcului. Din cele 2000
de exemplare, 550 suferă de această boală.
Tot aici o altă boală cunoscută sub numele de Floppy Trunk Syndrome (FTS), sindromul trompei
paralizate loveşte elefanţii adulţi. Primul caz a fost consemnat în 1989 în Zimbabwe pe malul Lacului
Kariba,iar până în 1999 numărul victimelor a ajuns la 40. Cauza este o plantă toxică din lacul Kariba, în
care se adăpau elefanţii.
Ameninţate nu au fost numai animalele ci şi ecosistemul marin, coralii din
Insulele Antile fiind distruşi de o ciupercă, Pergillus Sydowii.
Acestea sunt exemple cu valoare de simbol, care arată în ce impas se află viaţa
sălbatică. Ar putea deveni doar o amintire idilică pentru generaţiile viitoare.
O astfel de amintire sunt dinozaurii, omul preţuind fiecare fosilă, dovadă vie a
existenţei lor. Dintre marile descoperiri putem menţiona dinozauri ca Sauroposeidon,
desemnat ca fiind cel mai înalt dinozaur de pe planetă, 13-18 metri şi 60 tone şi
Dromaeosaur, un dinozaur cu pene care a trăit acum 130 milioane de ani.
Se remarcă, în primul rând, faptul că deşi viaţa este un fenomen inevitabil, împotriva ei se adună
uneori toate forţele distrugătoare ale Universului, dar totdeauna ea, viaţa, găseşte mijloace de luptă
împotriva propriei dispariţii.
Alina Ionescu, 10 A
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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În ianuarie 1945, inginerii germani au proiectat un aparat cu propulsie mixtă, ca avion
de vânătoare, de noapte şi pe orice vreme. Pentru acest proiect au fost trei propuneri: Daimler
Benz DN 603N de 2705 cp, Jumo 222 C/D 3000cp şi Argus AS 413 de 4000 cp.
Motorul era amplasat în interiorul fuselajului, acţionând elicea propulsivă prin
intermediul unui ax lung şi era alimentat cu aer, de două prize aflate la încastrarea aripilor. El
avea în plus două reactoare BMW amplasate sub aripi. Avea autonomie de 8 ore şi
armamentul său era format din 4 tunuri MK 103 de 30 mm şi, suplimentar, avea acroşate sub
aripi două bombe de 500 kg.
În 1935 şi 1936, doctorul Eugen Sanger publica, în revista austriacă Flug, o serie de articole
despre avioane propulsate cu motoare-rachetă. Nemţii îi oferă posibilitatea să consruiască un
vehicul pilotat, capabil să
ajungă pe orbită.
În 1930, el începe testările la
un motor rachetă
cu combustibil lichid. Acest
motor
avea
uimitoarea viteză de evacuare
a gazelor de 3000
m/s, comparativ cu racheta V-2
de doar 2000 m/s.
La
Trauen
începe
construcţia unui
aparat
supersonic
cu
posibilitatea
de
zbor stratosferic şi orbital.
Armamentul său
consta dintr-o bombă de 3700
kg.
Decolarea
urma să se facă de pe o şină lungă de 3 km. La altitudinea de 1,5 km urma să se aprindă
motorul principal timp de 8 minute, aparatul atingând în final viteza de 22100 km/h la o
altitudine de 280 km. Testările sunt întrerupte în iulie 1941.
Spre norocul america-nilor, acest proiect a rămas doar în faza testărilor. Altfel ar fi arătat
harta lumii astăzi.
Acestea sunt doar două vise ale unor oameni măreţi pe care istoria îi uită încetul cu încetul.
Avionici

În secolul nostru geocentrismul tinde să
fie înlocuit cu un fel de antropocentrism
exclusivist. Cei mai mari dintre oamenii de
ştiinţă afirmă că singura planetă pe care există
viaţă raţională şi chiar singura pe care ar putea
exista este Terra, minuscula navă solitară
„pierdută” în imensitatea Universului. Treptat
însă, tot mai mulţi cercetători au început să
înţeleagă cât de incomplete sunt datele noastre
despre micro- şi macrocosm. Noile date
acumulate au venit să zdruncine teoriile
conservatoare, rigide.Conform ecuaţiei „GrenBan”, în galaxia noastră ar putea exista
aproximativ 50 milioane de civilizaţii, aflate în
diferite stadii de dezvoltare. Astăzi, pentru cei
mai mulţi savanţi, şi nu numai pentru ei, pare
absurd să se conceapă că în întregul Univers,
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alcătuit din miliarde şi miliarde de stele şi
planete, Pământul ar reprezenta singurul
„accident cosmic” în care a apărut viaţa sau o
civilizaţie umanoidă.A început aşadar, să prindă
contur ideea că existenţa vieţii raţionale şi
edificarea unei civilizaţii nu trebuie să implice
obligatoriu ecosistemul, dimensiunile şi formele
cunoscute pe Terra. Se mai susţine, printre altele,
că nu este posibil ca, în trecutul îndepărtat, o
veche civilizaţie cosmică, umanoidă să fi
intervenit pe unele planete din Univers, printre
care şi Terra, favorizând apariţia sau evoluţia
unor specii asemănătoare ei. Sub presiunea
datelor acumulate în ultimul timp se consideră
astăzi că în Univers „există viaţă”, negându-se
însă posibilitatea vieţii raţionale.
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Putem fi noi de acord cu această teorie? Dacă
într-un spaţiu nelimitat şi nedefinit, umanitatea ar
constitui baza vieţii raţionale, atunci înseamnă că ar
trebui să fim în concordanţă cu principiul filozofului
Karl Marx, care în urmă cu un secol remarca: „Atunci
când istoria se repetă, tragedia devine comedie”.
Din păcate, de-a lungul istoriei noastre niciodată nu
am demonstrat şi nu am apreciat valorile şi resursele
inteligenţei omului, deci cum putem considera că
umanitatea constituie creierul Universului?
În rândurile ce vor urma, voi încerca să
demonstrez, pe baza anumitor principii ştiinţifice. că
această teorie este irelevantă şi lipsită de orice sens
care, în fond şi la urma urmei, nu demonstrează decât
aroganţa caracteristică a omului dintotdeauna şi
refuzul acestuia de a cunoaşte cu adevărat spaţiul cu
care se învecinează. Mulţi oameni de ştiinţă
consideră că în Univers sunt planete cu gravitaţia,
dimensiunile, atmosfera, poate chiar şi flora şi fauna,
asemănătoare cu ale Terrei. Dar existenţa vieţii şi
edificarea unor civilizaţii superioare implică oare
obligatoriu condiţii similare, dimensiuni şi forme
asemănătoare celor terestre? În ultimele trei decenii a
început să fie admisă posibilitatea ca fiinţele raţionale
să aibă dimensiuni inferioare, egale (dar diferind ca
formă), sau superioare omului. S-ar putea ca, în
anumite puncte ale Universului, sub presiuni foarte
puternice, viaţa să fi evoluat spre forme din ce în ce
mai mici, aşa cum şi tehnologia umană se orientează
spre miniaturizarea pieselor. Este posibilă existenţa
unor fiinţe raţionale de talia noastră, dar diferite ca
specie. Să nu uităm că pe Pământ există o specie
inteligentă mai veche decât cea umană: delfinii, care
deşi trăiesc în grupuri şi comunică între ei, nu au
făcut eforturi pentru edificarea unei societăţi, în
accepţiunea pe care o acordăm astăzi acestei noţiuni.
Se menţine şi posibilitatea existenţei în
Univers a unor rase umane (în diferite stadii de
civilizaţie şi dezvoltare), ipoteză mai puţin probabilă
însă, deoarece în natură, varietatea de condiţii
determină implicit acumulări cantitativ diferite, ce
produc „salturi” şi „mutaţii” calitative. În sfârşit nu
trebuie exclusă nici posibilitatea de a întâlni în
decursul timpului fiinţe incomparabil mai evoluate
decât noi, complet diferite ca structură şi formă. Sau emis chiar ipoteze despre existenţa unor
superfiinţe sau civilizaţii intergalactice. Savantul
britanic Bernard Lovell declară în 1968: „Potrivit
observaţiilor făcute de noi. Există milioane şi
milioane de planete care dispun de condiţii
favorabile pentru formarea vieţii. Iar acolo unde
viaţa este posibilă, ea apare în cursul timpului; sunt
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procese de viaţă.” Nimic nu ne duce la concluzia că
dezvoltarea omului pe Pământ ar fi un fenomen
singular şi că evoluţia vieţii s-ar opri la o anumită
treaptă. Trebuie să acceptăm faptul că după toate
probabilităţile, în unele puncte ale spaţiului cosmic
există superfiinţe. Aceasta rezultă din simpla gândire
ştiinţifică. Ele trebuie să fi ajuns la trepte fantastic de
înalte ale inteligenţei, civilizaţiei şi dezvoltării
ştiinţifice. Pe de altă parte, pe alte planete, mai tinere
decât a noastră, viaţa trebuie să fi ajuns acum abia la
treapta de om-maimuţă.
Astronomul A.C. Clarke scria în 1970 că, se
pot imagina în Univers fiinţe inteligente de
dimensiuni nelimitate, cu condiţia ca ele să se fi
dezvoltat nu pe o planetă, ci direct în spaţiul
interstelar, sub forma fie a „unor nori cosmici
inteligenţi”, fie chiar a unor „stele inteligente”.
Ipoteza este şocantă pentru omenire, deoarece un
eventual contact între asemenea titani şi noi ar fi
extrem de greu de realizat. În legătură cu aceasta,
fizicianul american F. Ordway spunea mai târziu:
„Devine tot mai verosimilă ideea că unele civilizaţii
cosmice ar putea să aibă o astfel de formă, încât,
chiar dacă printr-o minune ne-am afla în contact cu
ele nu le-am recunoaşte, deoarece ar putea fi atât de
avansate faţă de noi, încât nu ar prezenta vreunul din
semnele exterioare a ceea ce noi, pământenii, numim
civilizaţie. Poate că aceste fiinţe ne-ar socoti la fel
cum considerăm noi înşine celulele sau viruşii.”
Oricum, e cert că între miliardele de civilizaţii
posibile există una sau mai multe aflându-se într-un
stadiu sau o formă de felul celei pe care o avem noi
astăzi. Este mult prea pretenţios „să credem că noi
suntem unici!”. Aşadar, acest prag al „superiorităţii
ignorante” odată trecut, umanitatea va progresa
imens, fie şi numai din dorinţa de a egala alte
civilizaţii din nemărginitul spaţiu sideral, a cărui
măreţie abia începe să se întrevadă.
Această dialectică adevăr-enigmă o resimţim
ca parte a devenirii întru progres şi fericire a
umanităţii, căci va veni timpul în care valorile şi
resursele inteligenţei omului nu vor mai fi irosite în
dispute fratricide, Terra integrându-se în marea
familie a civilizaţiilor cosmice.
Tudor Petcu, 12 F
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Dezbateri

Clubul de dezbateri al liceului nostru şi-a
început activitatea la două săptămâni după
deschiderea oficială. Sub patronajul ARDOR sa desfăşurat un meci demonstrativ de debate,
susţinut de reprezentanţi ai
Clubului de
dezbateri – Ploieşti.
Programul de dezbateri este unul dintre
proiectele ARDOR (Asociaţia Română de
dezbateri Oratorice şi Retorică), o organizaţie
neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în 1998
prin instituţionalizarea programului de dezbateri
al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă.
Misiunea ARDOR este de a educa tinerii
din România, prin intermediul dezbaterilor,
oferindu-le astfel instrumente pentru o implicare
eficientă în procesul de formare a unei societăţi
tot mai democratice şi tolerante. Valorile
promovate de ARDOR sunt valori democratice:
comunicarea interumană, înţelegerea şi toleranţa
faţă de punctele de vedere ale celorlalţi, spiritul
de echipă, profesionalismul, încrederea în
forţele propriii şi siguranţa de sine, rezultate din
cultivarea şi dezvoltarea autocontrolului şi a
unor aptitudini de gândire critică, logică şi
independentă.
Obiectivele
Asociaţiei
vizează
dezvoltarea individuală a tinerilor implicaţi în
activităţile şi proiectele derulate, angrenarea lor
în identificarea şi soluţionarea problemelor
societăţii româneşti, precum şi susţinerea
reformei sistemului de învăţământ românesc
prin introducerea de noi arii curriculare şi
promovarea metodelor interactive de lucru.
Aceste valori nu sunt uitate în niciuna dintre
întrunirile clubului nostru.
Training-ul se desfăşoară, în prezent, sub
supravegherea d-nei profesoare Cornelia
Olteanu şi a trainer-ului Emilian Beteringhe,
director regional ARDOR. Atmosfera de la
debate este O.K. Diferită de cea promovată la
orele de curs (nu generalizez!!!). Te exprimi
liber şi, surpriză! Eşti ascultat şi ţi se respectă
opinia (!!!). Această atitudine te determină ca la
rândul tău să-i asculţi pe alţii şi să le respecţi
opiniile (a propos de valorile promovate de
ARDOR!).
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Pregătirea participanţilor constă în
explicarea etapelor unui meci de debate şi a
specificităţii fiecărui discurs al celor trei
componenţi ai echipelor, pentru reuşita
susţinerii sau combaterii moţiunii, dar şi prin
alte activităţi ce ne-au ajutat să ne expunem
punctul de vedere în faţa unei audienţe.
Pregătindu-se ca afirmatori şi negatori ai unei
moţiuni, elevii organizaţi în echipe de trei
membri (conform dezbaterilor de tip Karl
Popper), îşi dezvoltă capacităţile de susţinători
sau negatori, cu argumente şi dovezi, ai unei
idei, învaţă să gândească logic, să asculte puncte
de vedere diferite, să fie toleranţi şi constructivi.
Pentru construirea unui caz este necesară o
documentare corectă, preluată de la o sursă
sigură, care tratează în mod obiectiv un subiect,
iar informaţiile sau statisticile să fie cât mai
recente.
O fază anterioară a construirii unui caz o
reprezintă şedinţa de brainstorming. Membrii
echipei selectează informaţiile pe care le
consideră relevante, pentru cazul lor, sub forma
unor idei, care nu sunt criticate sau respinse de
ceilalţi membri ai echipei. Gruparea şi evaluarea
ideilor se face din punct de vedere al asemănării
şi al importanţei lor pentru caz.
Moţiunea unui meci de dezbateri se
comunică celor două echipe cu o săptămână
înainte de meci, iar poziţia pe care o vor adopta
li se comunică în ziua meciului, cu puţin timp
înainte de începerea lui. Aceasta implică o
pregătire temeinică pentru amândouă părţile
(afirmatoare - negatoare), faţă de moţiune.
Poziţia adoptată, într-un meci de dezbateri, nu
coincide cu convingerile personale implicate.
Întâlnirile Clubului de debate au loc, în
liceul nostru, în fiecare sâmbătă, de la ora 10.
Dacă v-am stârnit curiozitatea şi interesul, vă
aşteptăm şi pe voi! Vom reprezenta împreună
şcoala noastră în competiţiile pentru care ne
pregătim!
Cristina Manea, 10 F
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Văduva îl crescuse cu greu, singură.
Băiatul era acum bărbat şi ochii ei se bucurau ori
de câte ori îl priveau. La vremea însurătorii,
băiatul şi-a ales fată din sat. Dar fata era geloasă
pe bătrâna mamă şi-i cerea băiatului, mereu, alte
dovezi de iubire. Mama vedea totul, dar nu spunea
nimic.
Când fata a vrut ca logodnicul să-i aducă
inima mamei, acesta a refuzat, dar până la urmă
s-a învoit. Într-o dimineaţă, a scos inima
sângerândă din pieptul bătrânei, a înfăşurat-o
într-un ştergar curat şi a pornit spre casa iubitei. Pe
drum, în grabă, s-a împiedicat şi a căzut. Ştergarul
s-a desfăcut, iar inima aburindă s-a rostogolit în
şanţ. Atunci, de jos, din praf, o voce îngrijorată l-a
întrebat blând:
„Te-ai lovit, băiatul mamei?”

MORALA
Paşi în necunoscut
La intrare, în parc, în soarele primăverii,
de-abia îl observau pe bărbatul care, lipit de
copac cu un carton la gât, întindea o şapcă
ponosită.
Studenta, în blue jeans spălăciţi, trecu
grăbită… Altă hârtie de 1000… Alţi paşi se
îndepărtau… şi reveneau. Tânăra se gândi puţin,
se întoarse, scrise ceva pe o foaie ruptă din
caietul de sub braţ, dibui de undeva un bold şi o
prinse peste cartonul orbului. Tocurile grăbite
s-au îndepărtat definitiv.
În ziua aceea, bărbatul nu a înţeles de ce
lumea din parc a fost mult mai darnică decât de
obicei. Seara, a rugat o bătrânică să-i citească
puţinele cuvinte de pe foaia zdrenţuită de caiet:
„Copacii au înverzit, dar eu nu pot să-i văd.”

Era odată un băiat născut cu o gravă maladie pentru care nu exista un leac. Avea 17 ani şi
putea muri în orice moment. Trăia în casa lui, sub asistenţa permanentă a mamei... Obosit de stat în
casă, a decis să iasă măcar o dată. A cerut permisiunea. Mergând prin cartierul său, se uita la vitrinele
magazinelor. La cel de muzică observă prezenţa unei tinere fete, cam de vârsta lui. Dragoste la prima
vedere. A deschis uşa şi a intrat, privind doar spre fata din spatele tejghelei. Ea îi spuse surâzând: ,,Pot
să te ajut?” În timpul acesta el gândea că acela era cel mai frumos zâmbet pe care l-a văzut în viaţa sa.
Simţea impulsul de a o săruta. Bâlbâindu-se îi spuse: ,,Da...hmmmmm...ummmmmm... Mi-ar plăcea să
cumpăr un CD. Fără să se gândească, prinde primul CD pe care îl vede şi îi dă banii. ,,Vrei să ţi-l
împachetez?” – întreabă fata zâmbind din nou. El aprobă. Fata a intrat în magazie, de unde s-a întoars
cu pachetul şi i l-a dat băiatului. El l-a luat, a ieşit din magazin şi s-a întors acasă. Şi-a făcut apoi
obiceiul, să meargă la acel magazin în fiecare zi, să cumpere un CD. Fata îl împacheta mereu, iar el se
întorcea acasă şi îl punea în sertar. Era prea timid pentru a o invita în oraş. Mama lui a aflat de această
situaţie şi l-a încurajat să încerce. În ziua următoare s-a dus din nou la magazin. Ca în toate celelalte
zile şi-a cumpărat un CD şi, ca întotdeauna, ea l-a împachetat. El a luat CD-ul şi, în momentul când
fata era neatentă, a pus repede o foaie cu numărul lui de telefon pe tejghea. A ieşit în fugă din
magazin...
,,Dringggggggg”... Mama lui răspunde la telefon. ,,Alo???” Era fata ce întreba de fiul ei.
Mama îndurerată a început să plângă în timp ce spunea: ,,Nu ştii?!?... A murit ieri.” Tăcere
îndelungată, întreruptă doar de plânsul mamei.
Mai târziu mama a intrat în camera fiului pentru a şi-l aminti. S-a uitat printre lucrurile lui.
Deschizând sertarul, cu mare suprindere, a găsit un munte de CD-uri împachetate. Nu era nici măcar
unul deschis. A cuprins-o curiozitatea, văzând atâtea. A luat un CD şi s-a aşezat pe pat. Un bilet se
vedea în pachetul din plastic. Mama l-a luat pentru a-l citi. Scria: ,,Eşti frumos!!! Ai vrea să ieşi cu
mine?!? Te iubesc... Sofia”. Emoţionată, a deschis şi celelalte CD-uri şi a găsit şi alte bilete. Pe toate
scria acelaşi lucru.
MORALA: Asta e viaţa. Nu aştepta prea mult pentru a-i spune cuiva special ceea ce simţi.
Spune-i astăzi. Mâine poate fi prea târziu.
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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Când vorbesc de emigrare în
State, mulţi se gândesc la un vis
devenit realitate. Hai să fim serioşi!
Câţi nu şi-ar dori “the American
Dream”?!? De aici şi numele
Americii de ,,ţara tuturor posibilităţilor”. Problema, în schimb, stă
diferit când posibilitatea de alegere
nu este a ta ci, mai degrabă, eşti
forţat să te muţi într-un loc total
necunoscut, din cauza meseriei
părinţilor tăi. Asta a fost şi drama
mea. Mai şocantă decât m-am
aşteptat.
Sunt relativ obişnuită cu
mutatul în alte ţări. Am mai trăit
Graniţa dintre Tennessee şi North Carolina
experienţa la 5 ani, când eu şi
mama mea ne-am mutat în Rusia, pentru doi ani. Acum însă problema se punea altfel, pentru că
aveam 16 ani. Eram în plină criză de personalitate, tipică vârstei. Gândurile mele se împărţeau
între temele pentru orele de matematică şi tipii de a 12-a, nicidecum la re-ordonarea vieţii mele.
Trebuia să plecăm în octombrie 2001, la începutul clasei a 11-a. Evenimentele din New
York însă ne-au silit să amânăm cu o lună. Gândul plecării, într-un loc la care visam de atâta timp,
mă entuziasma şi mă speria în acealeşi timp. Eram entuziasmată pentru că vedeam atâtea imagini
hollywood-iene la televizor, iar cântăreţii mei preferaţi erau americani. Deja mă vedeam la braţ cu
Leonardo Di Caprio. Speriată pentru că nu ştiam la ce să mă aştept. Toţi de acasă îmi spuneau să
las în urmă tot, să nu privesc
înapoi. Prietena mea cea mai bună
mi-a mărturisit că ar fi cazul să
dau semne de viaţă, că nu ar vrea
să ne revedem în emisiuni gen
,,Surprize, surprize” sau ,,Iartămă”... Se poate şi mai rău... Mă
gâdesc la “Oprah”. Mi-am luat
inima-n dinţi. M-am stăpânit până
am ajuns la aeroport. Au urmat 24
de ore cu lacrimi de crocodil. Se
cruceau toţi pasagerii. Pe avion au
prezentat ,,Moulin Rouge”. Atât
de trist?!?...
Am ajuns în Tennessee cu
ochii umflaţi de atâta plâns şi
totuşi zâmbind. Totul mi se părea
imens. Am locuit la şeful mamei
Profesoara de artă
mele până când ne-am luat
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apartamentul nostru. Totul era la alte
dimensiuni. John conducea o
monstruozitate de maşină cu şase
locuri. Trăia într-o casă imensă, de
unul singur. Orăşelul în care am ajuns
să locuiesc 2 ani se cheamă Oak
Ridge. Are un faimos laborator de
fizică şi 12 mii de locuitori. Nu există
transport în comun, în afară de
School Bus. De mers pe jos, nu se
pune problema! Se întinde pe nişte
dealuri abrupte, pe vreo 12 mile. Mă
rog, am mai mers eu pe jos, dar e
foarte ciudat să fii pieton pe marginea
unei şosele cu 4-6 benzi.
Şcoala mea era imensă. Avea
6 clădiri: corpul A avea aripi de
Clasa de matematică
engleză, matematică, ştiinşe; B şi F
erau săli de gimnastică; C şi D erau clădirile de limbi străine. Erau alipite şi aveau un mare
amfiteatru şi o cantină; E era clădirea de ştiinţe sociale; G de arte. Imaginaţi-vă că în fiecare
pauză treabuia să mă plimb vreo 3-4 minute de la un curs la altul. Iar când ai 1200 de elevi care
încearcă să facă acelaşi lucru, dai de o mare ,,abrambureală”. Aşa îmi făceam eu mişcarea de
,,dimineaţă”. Cred că mă şi vedeţi cum în primele două săptămâni m-am pierdut de nenumărate
ori. Mă duceam la ore nepotrivite şi nu-mi dădeam seama de ce nu a venit profesorul care trebuia.
Engleza mi-a dat dureri imense de cap, mai ales pentru că se vorbeşte cu un accent
“southern” în Tennessee. De vorbit, vorbeam foarte puţin la început, pentru că îmi era frică de
greşeli. Primele două luni au fost un coşmar în această privinţă. A fost foarte greu să-mi fac
prieteni, pentru că îmi era tare dor de cei de acasă, şi mai ales pentru că la fiecare curs aveam
colegi diferiţi. Nu cunoşteam ,,regulile” sociale. Toţi îmi păreau retraşi în lumea lor, în grupul lor.
(Va urma)
Tea Vasilescu

Clădirea de arte – G Building

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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Se spune că toamna se
numără bobocii. Un eveniment,
devenit o tradiţie pentru Liceul
Teoretic „Şt. Odobleja”,
este
Balul Bobocilor, desfăşurat pe
data de 24 octombrie 2004, în
clubul Escape (Why not?)
Cu toate că atmosfera a fost
incendiară şi cei prezenţi s-au
simţit bine, au fost unele
probleme de organizare care au
umbrit
începutul
balului.
Trecând peste ele, petrecerea a
avut muzică din plin. Trupele
Zoom şi Axxa au ridicat
atmosfera la cotele cele mai
înalte. Dacă cei de la Zoom au plecat în grabă, băieţii de la Axxa, în schimb, au fost
foarte drăguţi şi ne-au acordat un scurt interviu, după recital. Ei ne-au mărturisit că le-a
plăcut foarte mult balul şi că doresc să vină şi anul viitor.
Nu au lipsit nici concursurile de Miss şi Mister, ale căror câştigători au fost
Andreea Alecu, 9F şi Mihai
Adrian
Nicuşor,
9D.
Emoţionaţi, după ce au primit
titlurile, cei doi
ne-au
răspuns la câteva întrebări.
Ce probă v-a reprezentat?
Miss: Dansul şi proba de sport.
Mister: Ţinuta de seară.
1.Credeţi că va schimba
ceva în comportamentul vostru
acest concurs?
Miss: Nu se va schimba nimic.
Mister: Nu, voi fi la fel.
3. A însemnat pentru voi
acest concurs împlinirea unui
vis?
Miss:Nu.
Mister:Nu

16

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’

CONSONANŢE 5-6

4. A fost o provocare acest concurs?
Miss: Da.
Mister: Nu chiar.
5. Ce obiectiv v-aţi propus în legătură
cu participarea voastră la „Miss &
Mister”?
Miss: Să câştig experienţă şi să nu pierd
ocazia unică de a participa la acest bal.
Mister: Nu credeam că voi câştuiga. Am
avut noroc.

DIVERTISMENT
Divertisment

Petrecerea s-a sfârşit.
Dorim să aflăm şi părerea d-nei
directoare, Doina Burcău.
1. Cu ce v-a captat atenţia Balul
Bobocilor din acest an?
Dezorganizarea de la început.
2. Cum priviţi dumneavoastră această
activitate pentru prestigiul liceului
nostru?
Dacă se respectă termenii stabiliţi de profesori
şi elevi pe de-o parte şi de locaţie, pe de altă parte,
este ok, dar nu văd influenţa asupra prestigiului
decât dacă iese perfect.
3. Credeţi că sunt necesare probe mai dificile la
concursul „Miss & Mister”?
Nu.
4. Sunteţi mulţumită de modul în care s-a realizat
balul în acest an?
În general, trecând peste câteva probleme, da.
5. Ce înseamnă, în concepţia dumneavoastră, o
activitate precum Balul Bobocilor?
O activitate extraşcolară, care ar trebuie să se
desfăşoare în şcoală.
Să le mulţumim organizatorilor :
Voicu Nicuşor, 11C
Mustăţea Andrei, 11C
Liţoiu Cristina Loredana, 11C
Dafinescu Mircea, 11D
Denisa, 11F
şi tuturor celor care au făcut posibilă realizarea acestui
bal.
Redacţia
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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Imaginaţia îi sfâşia realitatea. O extensie
imperfectă a conştiinţei îndurerate. Slava pedepsei
umane – viaţa. Tortură necontenită, efect al
existenţei deplorabile anterioare. Încearca să dea
glas agoniei interioare prin intermediul trăirilor.
Manifestări malefice rezultate din teama viitorului
incert. Instabilitate intelectuală a unei societăţi
superficiale. Slab interes pentru universurile
individuale, conştiinţe permeabile ale umanităţii.
Gânduri neterminate, mai periculoase decât
cele exprimate negativ. Distorsionări constante ale
percepţiei onirice. Veridicitate pusă la îndoială.
Conştientizare edenică într-o stare latentă. Flacără
inconstantă a eternei dureri – totul sau nimic.
Încrucişare haotică a sentimentelor şi ideilor. O
permanentă iluzie a perfecţiunii.
Ea, cea care simte aceste frustrări, din
profunzimile sufletului, duce o luptă constantă cu
adevăratele trăiri ale fiinţei sale. Îşi explorează
psihicul în limitele capacităţii unei mentalităţi aflată
la jumătatea drumului spre maturitate. O maturitate
menită să o integreze în deprimanta lume a robilor
autodistrugerii. Bătălia pentru supremaţie s-a sfârşit.
Controlul asupra simţurilor ei a fost preluat de
indiferenţă. Exact! Indiferenţă. O stare dominantă.
Este conştientă de nivelul scăzut al
inteligenţei. Universul, o inepuizabilă sursă de
informaţii. O infinitate de caracteristici şi definiri
ale elementelor unei lumi exasperante prin
frumuseţea detaliilor, pentru omul obişnuit care nu
poate percepe profunzimea semnificaţiilor, de cele
mai multe ori evidente, ale puzzle-ului numit
VIAŢĂ.
Penibil! Este incredibil cum o persoană care
la prima vedere pare inteligentă, cel puţin pentru
unii, poate ajunge la starea de idioţenie pe care a
încercat să o evite permanent. A devenit ceea ce ura
mai mult.
Ajunge!!!...Te-ai plictisit deja din cauza
acestor ultime rânduri, atât de banale pentru
adevărata capacitate pe care o deţii.
Cea despre care îţi vorbesc este definitiv
pierdută în propria sa lume. Torentele de idei şi
gânduri o copleşesc. Consecinţa, o dezordine
continuă. O succesiune de nerealizări şi suferinţe.
Spera la o evadare în oglinda realităţii. Abuz de
libertate. Aşa poate fi definită această exagerare în
încercarea de autoexplorare.
Pretinde că nu aparţine nici unei religii.
Crede în existenţa unei entităţi supreme care o ţine
prizonieră într-o realitate iluzorie. Nu ştie care ar
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putea fi scopul unei astfel de manipulări. Se simte
rătăcită.
Sentimente atrofiate. Ce o motivează să
mai existe? Datoria pe care o are faţă de cei ce i-au
fost alături atunci când a avut nevoie şi simplul fapt
că mai are de ,,explorat” această viaţă.
În spatele zâmbetului şi fericirii simulate se
va ascunde întotdeauna durerea şi nefericirea. A
fost aruncată din lumea lor ,,perfectă” şi aleargă
speriată după o urmă de speranţă. Îşi doreşte să se
elibereze complet de dorinţele pe care le-a avut de-a
lungul acestei scurte aventuri. Nimic din lumea asta
nu o mai poate salva de ea însăşi. Aleargă. Lacrimi
de sânge îi duc suferinţa în pământ. Nu-şi dă seama
că spinii trandafirului i-au intrat cu totul în palmă.
Marginea prăpastiei. Priveşte prin ceaţă şi
îmbrăţişează cu privirea abisul. Şopteşte, în
căderea-i veşnică, acel cuvânt, consecinţă a unor
iluzii trecătoare. Se răsfiră în întuneric. O dată cu ea
a dispărut şi durerea. Îşi dorea doar să fie ţinută în
braţe şi să cunoască, dar i-au luat îngerul. Acum ea
le-a ucis speranţa...
Dar... Tinde să creadă că vine dintr-o lume
unde sentimentele nu sunt umbrite. Acum nu i-a
mai rămas decât să viseze. Aceasta n-a fost
niciodată lumea sa şi nici nu va fi. Are nevoie de o
viaţă socială. Rutina o nemulţumeşte. Se plictiseşte
uşor. Uneori dispare din vieţile prietenilor săi
câteva zile. Ar fi putut să dispară pentru totdeauna
dar, uneori, are nevoie de ei. Şi ei au nevoie de ea...
sunet tăios, suflu exuberant, manifestare a
lacrimilor muzicii...
Ştiu că nu mă poţi vedea, dar ai putea să mă
asculţi măcar o clipă? Eu nu pot spera, nu mai pot
avea, în schimb tu ai totul şi nimic. Nu mai
contează. Îngerul meu a murit. Tu l-ai ucis, încetul
cu încetul. Sunt conştientă că mă destăinui ultimei
fărâme de bunătate ce răzbate din pieptul tău.
Salvează-te de tine însuţi! Eliberează-te de
sentimentul rătăcitor!...
M-ai uitat în abisul dorinţei. În curând
lacrimile mi se vor însângera şi nu te voi mai putea
simţi Ştiu că, dacă m-ai vedea plângând, ai pleca
pentru totdeauna...
Să revenim din această visare cu ochii
deschişi...

Alexandra Danciu, 11 B
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Era o toamnă târzie şi rece. Pânza argintie a
brumii îmbrăca ramurile goale ale copacilor. Vântul
şuiera puternic prin dumbravă. Câte o pală de vânt
se lovea de trunchiurile copacilor, risipindu-se în
văzduh. Culori domoale împodobeau meleagurile
acelea, pe care nici un picior de om nu le călcase.
Era anotimpul în care spiriduşii pădurilor se
adunau la sfat şi îşi spuneau neajunsurile. Aveau o
regină frumoasă, delicată şi blândă. Era însă foarte
răsfăţată şi îşi dorea să aibă toate lucrurile
deosebite. În fiecare toamnă, spiriduşii erau trimişi
să cutreiere lumea în căutarea lor.
Într-o zi, în timp ce se aflau la sfat, un
spiriduş mai bătrân şi înţelept le spuse celorlalţi:
- Regina a ordonat să găsim trei lucruri
dorite, ce se află în trei colţuri ale lumii.
Astfel, trei dintre voi vor pleca în căutarea
lor. Cine se oferă? întrebă bătrânelul, sperând că se
va ivi un voluntar.
Dintre toţi spiriduşii, unul înaintă în faţa lor
şi spuse:
- Eu am de gând să-i caut reginei ceea ce
îşi doreşte. Voi pleca spre răsărit!
Cu toţii erau uimiţi de curajul acestui
spiriduş. Urmându-i exemplul, alţi doi spuseră:
- Eu voi pleca spre apus!
- Iar eu voi pleca spre nord!
Acestea fiind hotărâte, spiriduşul cel bătrân
spuse:
- Iată ce trebuie să găsiţi: la răsărit se află
un smarald ce răspândeşte o lumină orbitoare; la
apus există un râu cu apă ce te face nemuritor; în
nord se află un inel cu puteri magice. Găsiţi-le!
Fiecare spiriduş a plecat pe drumul lui.
O vrăbiuţă zbura pe deasupra copacilor.
Primul spiriduş o întrebă:
- Vrăbiuţă dragă, îmi poţi spune, te rog,
pe ce drum să pornesc pentru a găsi smaraldul cel
vestit?
- Ei bine, spiriduşule, te îndrepţi pe
drumul cel bun, spre palatul din zare.
- Mulţumesc, vrăbiuţo, pentru ajutor!
spuse spiriduşul vesel.
Între timp, cel de-al doilea spiriduş, zărind o
coţofană i se adresă:
- Coţofano, imediat să-mi spui care-i
drumul spre apa fermecată!
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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- Nu cred că vreau să-ţi spun şi altă dată
bagă de seamă cum mi te adresezi!
Supărat, cel de-al doilea spiriduş porni mai
departe în peripeţia sa, pe un drum necunoscut.
La o răscruce se afla cel de-al treilea
spiriduş, nedumerit din pricina şerpuirilor ce
duceau fiecare la câte un palat. Acesta nu dorea să
fie ajutat de nimeni. De aceea porni şi el pe o
potecă necunoscută, cu gândul că va ajunge la
destinaţie de unul singur.
La un moment dat, primul spiriduş zări o
albină:
- Bună ziua! albinuţa mea dragă.
Spune-mi, te rog frumos, care este drumul ce mă
duce spre smaraldul cel vestit?
- Dragă spiriduşule, acesta este drumul.
Mergi cu toată încrederea.
- Mulţumesc pentru ajutor, albinuţo!
- Drum bun! spuse albina cu bunătate.
Cel de-al doilea spiriduş întâlni o căprioară:
- Îndată să-mi arăţi încotro se află râul cu
apa vie!
Indignată, căprioara făcu un salt şi dispăru
fără să-i răspundă. Astfel, spiriduşul porni din nou
pe un drum greşit.
Al treilea spiriduş îşi vedea de drum fără să
întrebe pe cineva.
După un timp, primul spiriduş a ajuns la un
palat frumos, cu grădini minunate. Se plimba
încântat printre florile ce răspândeau miresme
îmbătătoare. Culorile pastelate îl fermecau. Pe
nesimţite, lumina zilei s-a topit în asfinţit. Smalţul
cerului s-a împodobit cu stele strălucitoare. Luna
şi-a început plimbarea, oglindindu-se în apele
limpezi ale unui iaz. Deodată, în mijlocul grădinii
spiriduşul a văzut o lumină orbitoare ieşind din
pământ. Era smaraldul cel vestit. Îl dezgropă şi
porni la drum spre casă.
Al doilea spiriduş îşi pierdu urma într-o
pădure întunecată. Nimeni n-a mai auzit de el.
Al treilea spiriduş se rătăci şi el. N-a fost în
stare singur să rezolve ceea ce-şi propusese.
Astfel, regina spiriduşilor n-a primit în acel
an decât smaraldul de la răsărit. Cel care i l-a adus a
fost răsplătit cu multe daruri.
Vorba dulce, mult aduce!
Brigitte Daria Zoltner, 4 B
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Culorile sunt semne, stimuli sau mijloace de
expresie, purtătoare a unor seminficaţii de natură
intelectuală, estetică şi afectivă. Semnificaţiile
culorii fac parte din structura mesajului estetic ce
constă în expresia, proporţia şi armonia acestora,
varietatea şi originalitatea proceselor artistice.
Culorile naturale ne solicită prin tot ceea ce
ne înconjoară. Ele accentuează caracterul obiectelor,
fenomenelor şi ale altor aspecte ale realităţii
obiective, printr-o multitudine de nuanţe şi tonuri
locale. În general, ele sunt culorile spectrului
luminii şi nu se pot vedea decât în lumină. Culorile
semnificante sunt culorile creaţiilor estice. Ele au
semnigicaţii proprii (în sine) şi semnificaţiile
contextului cromatic; dau viabilitate şi farmec
mesjelor acestor creaţii, vizând laturi fundamentale
ale eternului românesc.
Modalitatea de exprimare şi comunicare
semantică cu ajutorul culorii se realizează prin
simbolul cromantic. Mecanismul psihologic al
comunicării este un proces complex angajează
particularităţile individuale ale personalităţii ca:
vârsta, sexul, motivaţia, aptitudinea,
nivelul de instruire şi cadrul sociocultural.
SEMN şi SIMBOL – culoarea
are funcţia de limbaj, comunicând prin
intermediul tonurilor cromatice şi
acromatice,
informaţii
semantice,
estetice şi afective. Ca semn este un
element tipic utilizat de conştiinţă
pentru a indica un obiect ce dobândeşte
o semnificaţie proprie.
STIMUL – culoarea stimulează
spiritul de invenţie şi investigaţie.
MIJLOC DE EXPRESIE – trăiri
proprii în plan afectiv şi intelectual sub
formă de imagine plastică.
Când există şi relaţie directă
între idee şi culoare, alături de
modalitatea simbolică de exprimare se
află şi una analogică.
Tonurile şi nuanţele exprimă
fidel însuşirile cromatice ale lucrurilor
înconjurătoare.
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GALBEN – soare, lumină, măreţie,
inteligenţă; gândire creatoare; gelozia, invidia,
primejdia, neîncrederea;
ROŞU – focul, pasiunea, iubirea, lupta,
dinamica, revoluţia, puterea, înalta justiţie; roşul
înflăcărat exaltă, încurajează; roşul-oranj exprimă
pasiune, agitaţie, perseverenţă, furie, luptă îndârjită;
ORANJ – văpaia soarelui, energia, bucuria,
căldura, fructele şi cerealele coapte; oranjul-roşcat
exprimă încordarea şi febrilitatea;

CREAŢIE PLASTICĂ
Creaţie plastică

ALBASTRU
–
infinitul,
atmosfera, apa, cerul; albastrul-pur
predispune la reflecţie, la o mare forţă
de gândire, iar albastrul-tulburat
provoacă frica de necunoscut; cel de
nuanţă deschisă semnifică nostalgia,
răceala, credinţa;
VERDE – liniştea, natura,
tinereţea, vegetaţia, refugiul, speranţa;
verdele gălbui exprimă bucurie, tristeţe;
cel albăstrui predispune la activitate
spirituală intensă;
VIOLET – întristează; violetul
roşiatic exprimă iubire platonică,
sfiiciune;
cel
albăstrui
exprimă
sinceritate, consecvenţă;
ALB – lumina, puritatea,
neprihănirea, curăţenia;
NEGRUL – doliul, moartea,
întunericul precum şi o anume
demnitate a solomnităţii; griul cald
simbolizează majestatea, iar cel rece
sărăcia.
Când sunt amestecate fizic,
semnificaţia rezultă din expresivitatea
culorilor intrate în amestec. Când sunt
amestecate aditiv, ele dobândesc
expresivitatea rezultantă.
Prof. Mirela Ion
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Ce reprezintă pentru voi? Felicitări şi cadouri, numai mâncăruri bune, aranjamente şi
decoraţiuni, colinde şi piese de Crăciun, petarde şi pantomime?
Cuvântul Crăciun înseamnă Liturghia Domnului. Liturghia este o străveche slujbă a
bisericii creştine, în care lumea Îl laudă şi Îl preamăreşte pe Dumnezeu. Creştinii cred că Iisus
Hristos s-a născut într-un grajd din Bethleem, în urmă cu mai bine de 2000 ani şi este fiul lui
Dumnezeu.
Ajunul Crăciunului
Legenda spune că la prima bătaie a clopotului de la miezul nopţii, în Ajunul
Crăciunului, animalele pot vorbi şi spiritele rele îşi pierd temporar puterile.
Moş Nicolae – Primul Moş
Originalul Moş Crăciun a fost Moş Nicolae, un episcop din Myra (Asia), care a trăit
în secolul al XIV-lea. A fost unul dintre cei mai solicitaţi sfinţi ai tuturor timpurilor. Una
dintre
poveştile despre el spune că era un om timid, căruia îi plăcea să dea,
anonim, bani celor săraci. Aşa că, într-o zi, s-a urcat pe acoperişul
unei case şi a dat drumul pe şemineu unui săculeţ cu bani pentru
fetele sărace din respectiva familie. Punga a aterizat în şosetele pe
care acestea le atârnaseră lângă foc ca să se usuce. În memoria sa a
devenit un obicei să se împartă cadouri în Ajunul Sfântului
Nicolae, 6 decembrie.
Moş Crăciun şi-a început viaţa ca Nicolae, un episcop
sfânt din vechiul oraş costal Myra. O tradiţie spune că dacă în
ziua în care el este sărbătorit, 6 decembrie, copiii pun afară puţină
mâncare pentru calul sau măgarul său, el le va lăsa dulciuri. Acesta a
fost
primul pas în crearea (naşterea) lui Moş Crăciun, el simbolizând
persoana care dăruieşte.
De ce atârnăm o ghirlandă deasupra uşii în timpul Sărbătorilor de Crăciun?
Ca să fie în context cu toată verdeaţa interioară specifică
Crăciunului, multă lume atârnă o ghirlandă deasupra uşii de la intrarea
în casă pe perioada celor 12 zile ale Sărbătorilor Crăciunului. În ziua
de azi, oamenii obişnuiesc să-şi cumpere singuri ghirlanda de Crăciun
dar, sincer vorbind, dacă vrem să respectăm tradiţiile romane, ar trebui
să punem la vedere o ghirlandă care ne-a fost dăruită de cineva.
Pomul de Crăciun
Tradiţia Pomului de Crăciun datează din secolul
al
VIII-lea fiind înfiinţată de Sfântul Boniface din Anglia. Acesta a mers
în Germania pentru a-i învăţa pe oameni credinţa creştină. Acolo, întro zi de decembrie, s-a întâlnit cu un grup de oameni care stăteau sub
un stejar gata să sacrifice un copil pentru a-şi mulţumi Dumnezeul.
Boniface a salvat imediat copilul şi a tăiat stejarul. La picioarele sale
era un mic brăduţ pe care l-a tăiat şi l-a dat oamenilor, ca simbol al
vieţii. L-a numit „Pomul copilului lui Hristos”.
De ce decorăm bradul?
În secolele VI – X, când oamenii credeau în spiritele
copacilor, îi decorau în fiecare iarnă. Toamna, când copacii rămân fără frunze este ca şi cum
spiritele copacilor i-au abandonat. Asta a făcut să crească teama că, dacă ceva nu s-ar fi
întâmplat, era posibil.
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ca spiritele să nu se mai întoarcă în acei copaci primăvara următoare. Dacă asta se întâmpla, copacii ar
fi rămas desfrunziţi şi nu ar mai fi produs fructe. Pentru a convinge spiritele să se reîntoarcă în aceeaşi
pomi, decoraţiuni precum pietre pictate sau pânze colorate vor fi ataşate brazilor. Ideea era că vor fi
atât de atractivi încât spiritele se vor întoarce curând înapoi. Spre încântarea tuturor acest lucru a
funcţionat miraculos de bine şi astfel în fiecare an, primăvara, copacii revin la viaţă.
Candele de Crăciun
În loc să aprindă focuri pentru soare, cum
făceau păgânii, creştinii aprind candele pentru Fiul
Domnului. În timpurile medievale, acum mai mult de
700 de ani, o candelă specială era aprinsă în fiecare seară
între Ajunul Crăciunului şi Ajunul Bobotezei. Acestea
erau „cele 12 zile ale Crăciunului” în care era ţinut
festivalul creştin.
De ce sunt servite nuci de Crăciun?
Castronul cu nuci pe care îl punem pe masă de
Crăciun are mai mult un rol de ornament sau o extra
sursă (de obicei nedorită) de mâncare. Acesta este un
obicei străvechi care promite evitarea foametei, a sărăciei
şi a morţii prin otrăvirea toropelii nebuneşti. Ce putem cere mai mult de la o tradiţie minoră a
Crăciunului?
De ce atârnăm vâsc?
Printre multele puteri magice bănuite, se spune că vâscul protejează şi împotriva
vrăjitoriilor. O crenguţă de vâsc atârnată în casă va fi de ajuns pentru a alunga spiritele rele.
În secolul XIV în Anglia, era o tradiţie ca de Crăciun să se agaţe nu mic portret al Sfintei
Familii deasupra uşii de la intrarea în casă. Acest portret era pus pe o mică platformă, pusă la rândul ei
înăuntrul unui inel de lemn decorat cu foarte multă verdeaţă. Tot ce rămânea verde pe perioada
Crăciunului erau ilicelele, iedera şi vâscul. Cu mult timp în urmă, aceste 3 plante nu aveau o
semnificaţie aparte. Conta faptul că ele rămâneau verzi şi proaspete până la sfărşitul iernii. Orice
persoană, care venea în vizită de Crăciun, trebuia
îmbrăţişată de îndată ce trecea pragul. Acest lucru
se făcea pentru a demonstra că în sezonul sfânt
fiecare era iubit într-un anumit fel creştin. În
secolul XVI îmbrăţişările de bun venit s-au
schimbat şi includeau şi sărutul. În urmă cu 300 de
ani, un nou element a fost adăugat ritualului. De
fiecare dată când un oaspete era sărutat, o bobiţă
albă era ruptă din crenguţa de vâsc care era pusă
printre verdeaţa specifică Crăciunului. Când
bobiţele se terminau se termina şi cu sărutatul
oaspeţilor.
Un arbust tradiţional al sărutului
Un arbust al sărutului este uşor de făcut.
Acoperi un inel cu verdeaţă şi atârni în mijloc o
crenguţă de vâsc. Orice fată care este sărutată sub
arbust poate fi sigură că va avea noroc şi că va avea o căsnicie fericită.
Ziua cadourilor
Ziua de după Crăciun, 26 decembrie, este numită „Ziua cadourilor”. Numele vine din
timpurile medievale când în spatele fiecărei biserici era pusă o cutie pentru a strânge bani pentru cei
săraci. Cutiile erau deschise întotdeauna pe 26 decembrie şi de aceea se numeşte „Ziua cadourilor”.
Ideea cutiilor vine din timpurile romanilor. Pentru a plăti sărbatorile festivalului de iarnă ale
Saturnaliei, romanii obişnuiau să adune bani în cutii de ceramică cu o mică gaură în vârf.
Ioana
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Iubirea este astfel un fior ce se înfiripă între
două persoane, fie ei copii, tineri sau adulţi.

Îţi aduci aminte de seara aceea de vară în care luna
ne binecuvânta, iar stelele ne priveau cu gelozie? Atunci
ne-am întâlnit pentru prima oară. Ochii tăi mari mi-au
dezvăluit sufletul tău. Mi-am dat seama că eşti un tânăr
romantic.
Aş vrea să-ţi mărturisesc că te îndrăgesc foarte mult.
În sufletul meu ceva nu are astâmpăr. Stau şi mă întreb:
Aceasta este iubirea?!
Aş vrea să ştie întreaga lume ce simt eu pentru tine.
Tu mă faci să simt adierea vântului, picăturile de ploaie,
parfumul florilor. Tu eşti pentru mine soarele, iar privirile
şi sărutările tale sunt razele lui. Ai grijă de mine. Mă simt
ca o floare de câmp care are nevoie de lumina şi căldura
ta. Când nu mă bagi în seamă mă ofilesc încet, încet.
Am atâtea întrebări să-ţi pun. Simţi ceva pentru
mine? Te rog, răspunde-mi! Tăcerea ta este un chin. E ca
şi cum săgeţi de gheaţă mi-ar străpunge inima. Îndoiala
mă apasă. Dar de ce oare? Mulţi mi-au spus că şi tu mă
iubeşti. Eu am nevoie de cuvintele tale. Eşti pentru mine
un înger coborât pe pământ. Aş vrea să fiu o lacrimă în
ochii tăi, să mă rostogolesc pe obrazul gingaş. M-ai
învăţat să plâng când încă nu ştiam ce sunt lacrimile.
M-ai învăţat să preţuiesc fiecare clipă a vieţii.
Pentru toate acestea şi nu numai, dragostea mea, îţi
mărturisesc: te iubesc.

Dani

Daniela

Ce este iubirea? Iubirea este o dulce şi tandră
adiere ce îţi mângâie zilele vieţii. Ea este parfumul
dulce al trandafirilor, cântecul privighetorilor şi
foşnetul neîncetat al frunzelor. Asemenea răsăritului
soarelui îţi luminează şi îţi încălzeşte viaţa.
Iubirea o simţi şi i-o dăruieşti persoanei iubite.
Persoana iubită este îngerul coborât pe pământ pentru a
ne înveseli şi a ne face să simţim acest sentiment de
neînţeles, iubirea. Când iubeşti lumea întreagă se
transformă într-o poezie în care nu există decât privirea,
zâmbetul şi chipul persoanei iubite.
Când iubeşti eşti fericit şi mai tot timpul cu
capul în nori. Este mai greu când revii pe pământ şi îţi
dai seama că a fost un vis frumos, dar s-a sfârşit.
Uneori, iubirea este neîmpărtăşită. Atunci devii
melancolic şi nu ştii cum să scapi de această crudă şi
nedreaptă stare ce te macină pe dinăuntru.
Mulţi poeţi au cântat în poeziile lor iubirea.
Majoritatea poeziilor vorbesc despre dor, tristeţe,
melancolie.
Am înţeles că iubirea te face să fii mai bun, mai
înţelegător, nu doar faţă de persoana iubită, ci şi faţă de
persoanele din jur.

E trist să aflu că după o perioadă de fericire, totul se destramă… Tot ce a fost… a fost … şi
atât! Mă întreb de ce am trăit mereu în minciună? Să trăieşti e greu, dar să supravieţuieşti unei
adevărate „lovituri” se poate?
Totul ia o ridicolă întorsătură… Soarele nu mai este ce a fost, noaptea e tot mai pustie,
sufletul e singuratic, iar tu cauţi acea parte din tine care a rămas undeva, în urmă…
Privesc în trecut şi retrăiesc acele clipe minunate. Cu lacrimi în ochi mă întreb: „De ce eu?
De ce dragostea este un vis, un vis frumos din care te trezeşti, de cele mai multe ori, brusc?” Îmi
pun în fiecare zi aceeaşi întrebare, dar nu ştiu dacă voi afla răspunsul.
Din tot ce a fost am rămas cu amintirea, cu dezamăgirea şi cu iubirea pe care i-am purtat-o
încă de la început.
De ce? De ce nu ai văzut în mine fiinţa care te-a iubit mai mult decât orice pe acest pământ?
Aş fi dat orice doar pentru o clipă de fericire.
De ce m-ai făcut să cred în dragoste şi m-ai trezit atunci când mă aşteptam mai puţin?
Recunosc. Nu te pot urî pentru că te-am iubit prea mult.
Mă întreb cum voi proceda atunci când te voi revedea? Îţi voi sări în braţe, sau voi trece pe
lângă tine ca şi când ai fi un necunoscut?
Crezi că toate acele clipe minunate, petrecute împreună, pot să dispară din inimă precum
ştergi cu buretele urmele de cretă pe tablă?
O mică dorinţă mai am. Să realizezi cândva ce ai pierdut...
Cristina
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Tu nu vei şti niciodată cum e să fii cea din
umbră, să plângi după o clipă de recunoaştere.
M-am săturat să fiu cea care cere scuze, cea care
inspiră milă, doar pentru că gândesc altfel decât
ceilalţi şi m-am săturat să-i linguşesc pe toţi numai
pentru a fi băgată în seamă.
Ce înseamnă pentru tine o iubire?!… Ahh...
Unul din mulţi, nu-i aşa? De ce mi-ai băgat şi mie
în minte aceste gânduri?! De ce am învăţat de la
tine cum e să nu bagi în seamă lumea, să urăşti şi să
dispreţuieşti? M-ai învăţat să fiu egoistă şi să nu-mi
pese de nimeni. M-ai întrebat pe cine aş salva de la
moarte… Poate că nu aş salva-o pe ea, dar în orice
caz, nu te-aş salva nici pe tine. M-am săturat să văd
lumea care te crede cea mai frumoasă şi cea mai
deşteaptă. M-am săturat să văd că te consideră
specială doar fiindcă s-au obişnuit cu acest gând.
Îmi imaginez că o să-i îndepărtez pe toţi, dar sincer,
nu-mi pasă… Cineva m-a învăţat să ridic fruntea în
sus, să-mi şterg lacrimile şi s-o iau de la capăt.
Over and over again. Cum ai putea să înţelegi
tu?!… You've never been down. Am căutat
întotdeuna un prieten care să mă înţelegă, dar cum
să vezi tu cum e să fii rănit şi cum e să râdă ceilalţi
de tine, când cea mai mare înfrângere a ta a fost
când nu ai reuşit să iei media 10 la istorie?!?... Ţi-a
distrus imaginea ta în faţa mea şi a Mihaelei. Îmi
pare rău de un singur lucru, că sunt o naivă şi că
stau aici şi plâng ca o fraieră din cauza unei
persoane care nu a fost niciodată prietena mea, deşi
s-a prefăcut de atâta amar de vreme… Mi-a fost
ruşine în faţa clasei când le-am spus că nu mai pot
să te văd în faţa mea. Ei au o scuză: nu te cunosc.
N-am chef să fac pe interesanta cu tine, mai ales că
ştii atâtea… Adevărul e că nu m-aş mira dacă te-ai
răzbuna. Dar, rise and shine sleeping beauty. E
timpul să-ţi găseşti altă fraieră. Am învăţat cum să
întorc spatele şi să plec, am învăţat să iert, dar să nu
uit. S-au adunat prea multe… Off,... Mă mir cum
pot să te adore în halul ăsta. Într-adevăr, lumea este
aşa cum o creezi. Ai dreptate. Egoismul îl face pe
om, nu dragostea. Nu dorinţa de a fi deştept, ci
orgoliul, din cauza căruia l-ai pierdut pe Mari, din
cauza căruia m-ai pierdut pe mine, din cauza căruia
oamenii au ochii închişi. Dar, şarpele o va ispiti
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’
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încă o dată pe Eva şi cei doi vor muşca din nou din
măr, iar ochii lor se vor deschide… Mă rog totuşi
să nu fie prea târziu. And I don’t want the world to
see me cause I don’t think that they'd understand
(they are all trying to please you). When
everything's made to be broken I just want to know
who I am (I'm not one of those guys who are
kissing your butt only to get a 10 at bio). Îţi spun
sincer că-mi pare rău. Îmi pare rău că te-am
ascultat. Îmi pare rău că într-a treia aş fi dat orice să
fiu pritenă cu tine. Ce te face pe tine să crezi că tu
nu eşti o ,,ştearsă”, cum susţii că e Ana?! Diferenţa
dintre tine şi Ana e că ea îşi foloseşte creierul la
chestii care într-adevăr contează în viaţă. "I'll never
gonna fall inlove with somebody else's lover". Is
that right??? În această privinţă îţi dau mare
dreptate. Nu eşti în stare să iubeşti. Ce bine mă simt
când mă gândesc că it's my way out şi că, în sfârşit,
poate că o să fii îndeajuns de supărată, încât să nu
mai vrei să vorbeşti cu mine niciodată! Mă face să
mă simt mai "free".
Poate că mă înşel când îţi spun toate astea.
Mă mir cum nu ai reuşit să-mi înţelegi firea şi cum
îndrăzneşti să încerci să mă schimbi, când ştii că
asta sunt eu, unica de mine şi aşa voi fi mereu, aşa
cum şi tu vei rămâne întotdeauna aceeaşi. Cum am
îndrăznit să mă împac cu tine doar crezând că nu
eşti scorpia pe care o vedeam?! Ştiai că el e totul
pentru mine. Ştiai că e visul meu, obsesia mea. De
ce a trebuit să te iei de el?? Poate că e adevărat.
Sunt convinsă că el nu e tot ceea ce-mi imaginez
eu, dar tu ar fi trebuit să mă susţii, nu să mă faci
să-l urăsc dintr-un nimic.
De ce îmi irosesc timpul şi hârtia pentru
tine?! Pentru că mi s-a spus că atunci când sunt
lovită să mă ridic şi să merg mai departe… Well, de
fapt adevărul e că fac asta pentru mine. Din motive
pur egoiste. Ca să-mi demonstrez că sunt propriul
meu stăpân. Pentru prima oară în viaţă consider că
eu sunt cea mai importantă. Dau dreptate celui care
mi-a spus că atunci când îmi merge prost în viaţă e
propria mea vină. Trebuie să trag linie şi s-o iau de
la capăt.
Tea
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Sub semnul eleganţei
În următorul sezon rece, moda va fi marcată de eleganţă, au hotărât specialiştii în domeniu.
Pe podium vor defila ţinute sofisticate şi strălucitoare, din materiale de lux, cu croieli
impecabile. Totodată, acest sezon va continua tendinţele spre eleganţă şi feminitate de până
acum. Vom continua să purtăm ţinute tinereşti şi feminine, rochii şi jachete din materiale
scumpe, cu accesorii sofisticate. Lux, lux şi iar lux?!... Materialele luxoase vor fi, în acest
sezon, un must-have pentru orice garderobă care se doreşte o fi trendy. Moda revine la
tehnicile clasice de croitorie şi renunţă la culorile stridente din actualul sezon, adoptând
tonuri luminoase, pastelate, uşor prăfuite sau patinate...
Antiteze pe podium
O surpriză pe care ne-o fac designerii pentru acest sezon este antiteza dintre vestimentaţia
destinată adolescentelor şi cea concepută pentru femeile adulte.: Ţinute tinereşti pentru
femei, clasice pentru adolescente. Antiteză? Versatilitate? Putem să-i spunem cum vrem.
Important este că avem dezlegare la veşmintele juvenile chiar dacă ne aflăm la vârsta
deplinei maturităţi...

Accent pe formele corpului
Dacă vrei să fii trendy în sezonul toamnă-iarnă, trebuie să te gândeşti la siluetă. Asta pentru
că ţinutele din acest sezon vor pune accentul pe formele corpului. De la marii guru ai modei
citire, ai nevoie de: umeri fermi, talie accentuată, şolduri subliniate şi picioare acoperite
(poate tocmai astea arătau mai bine!?!). Merită, deci, să te asiguri că hainele tale pun accentul
pe formele pe care vrei să le scoţi în evidenţă, nu pe cele care ar trebui mai degrabă ascunse.
Dacă formele tale actuale nu prea te mulţumesc, e momentul ideal să te îndrepţi către sala de
sport...
Unitate seară-zi
Dar cea mai mare surpriză este, incontestabil, faptul că greu se va putea face diferenţa între
ţinutele de zi şi cele de seară. Asta pentru că deaux-piece-urile sau rochiile elegante din
colecţiile acestui sezon vor fi purtate cu succes atât ziua, cât şi seara. Numai accesoriile vor
mai reuşi să stabilească o oarecare diferenţă: ţinutele de zi se vor purta cu curele uzate,
mănuşi şi genţi asortate, iar seara se vor adăuga mici accesorii care să marcheze schimbarea
„registrului” vestimentar...
Cristian Gheorghe, 10 C
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Viaţa de Miss nu-i tocmai uşoară, cum s-ar crede. Dincolo de datele fizice necesare
care, dacă există, trebuie permanent menţinute, întreţinute şi puse în valoare, dincolo de
nenumăratele îngrijiri pe care o înfăţişare frumoasă le presupune, dincolo de ceasurile
pierdute într-o lungă contemplare în oglindă, mai sunt o mulţime de lucruri de făcut şi nu mai
puţine de învăţat. Pregătirea spectacolului – concurs presupune ore şi ore de repetiţii, în care
se exersează în exclusivitate evoluţia pe scenă, mersul graţios, în cadenţă, sincronizat.
Ore şi ore de mers lent, de mers ritmat, de mers legănat, de mers în pas sportiv,
kilometri întregi cu mâinile pe lângă corp, capul sus, pieptul înainte, pântecul supt, genunchii
bine întinşi... şi toate astea zâmbind, mereu zâmbind, chiar şi atunci când pentru nimic în
lume nu ţi-ar veni să zâmbeşti.
Frumeseţea în sine, frumuseţea care se autocontemplă inutil, la nesfârşit nu are
valoare. Într-un astfel de concurs, ceea ce contează este frumuseţea în mişcare, armonia
fiinţei în raport cu lumea. Iar zâmbetul, departe de a fi grimasa stas, pe care orice starletă ştie,
de alfel, că este obligatoriu să o arboreze pe chip, el trebuie să fie semnul unei umanităţi
relaxante şi radioase, al stării de bine, luminate dinlăuntru de inteligenţă şi cultură.
Falsul, artificialul sunt, din fericire, imediat observabile. Un chip frumos este aşa
datorită armoniei trăsăturilor sale, dar mai ales datorită acelui nimb de lumină şi seninătate pe
care îl conferă o privire inteligentă şi un zâmbet fermecător. Iată deci ce s-ar cuveni să ştie o
viitoare Miss: că frumuseţea este un bun care numai prelucrat capătă valoare; că bunăvoinţa
nu este totuna cu ştiinţa (a visa, a dori să faci ceva e departe de a însemna că şi ştii, că şi poţi
să faci acel lucru); că munca este şi aici, ca şi în orice alt domeniu, suportul indispensabil al
reuşitei; că frumuseţea vine întotdeauna din interior şi că armonioasa alcătuire trupească
neînnobilată de farmec şi inteligenţă şi lipsită de graţie nu înseamnă nimic (poate atrage
eventual priviri lacome, nu stârneşte însă niciodată preţuire şi admiraţie, iar până la fascinaţie
drumul e şi mai lung şi presărat cu multe obstacole).
Ce trebuie să facă practic o aspirantă la titlul de Miss într-un concurs? Lucruri relativ
simple, dar care nu sunt la îndemâna oricui: să păşească graţios pe scenă cu aerul că acolo
este la ea acasă; să ajungă cu bine la capătul podiumului în timpul prezentării; să-şi rostească
numele clar şi răspicat la microfon; să zâmbească tot timpul; să evolueze cu aceeaşi siguranţă
şi degajare, fie că se află într-un costum naţional, într-o rochie de seară sau într-un costum
de baie; să suporte senin miile de priviri iscoditoare; să simtă de la distanţă prezenţa
fotografilor şi să reacţioneze adecvat; să transforme mişcările şi posturile tip poză, în atitudini
şi gesturi fireşti; pretutindeni şi oricând, să facă totul cu graţie şi eleganţă.
Mult sau puţin? Destul, în orice caz. Adăugaţi la asta faptul că e absolut necesar să
găsească replica cea mai potrivită numeroaselor şi provocatoarelor întrebări pe care gazetarii
obişnuiesc să le pună.
Reţineţi de asemenea că a deveni Miss nu e decât o primă încercare, un prim examen,
util, dar nu obligatoriu, în lungul drum al oricărei cariere care are nevoie ca o condiţie primă,
minim necesară, de o înfăţişare agreabilă.
A deveni şi a fi Miss este o recunoaştere care obligă abia după aceea, căci frumuseţea,
relativă până la urmă şi trecătoare, e ca un pământ mereu însetat pe care se cuvine să-l uzi şi
să-l semeni cu trudă şi răbdare, pentru ca roadele lui să fie cu adevărat preţioase.
Celor interesate, vă recomand să citiţi cartea semnată de Doina Berchină, „Moda pe
înţelesul tuturor”, Editura Paideia, Bucureşti, 1999.

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’

27

SPORT

CONSONANŢE 5-6

În cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar-faza pe sector, echipele noastre
masculine de baschet şi handbal, pregătite de doamna profesoară Pîslaru Vera, s-au
autodepăşit furnizând o plăcută
surpriză atât susţinătorilor echipei
(care nu au fost puţini) cât şi cadrelor
didactice din liceul nostru.
Dacă la baschet ne-a lipsit
foarte puţin (1 coş – 2 puncte) să
devenim campioni ai sectorului, la
handbal băieţii noştri au avut un
parcurs fără nici o greşeală, în
meciurile pe care le-au disputat
contra
echipelor
Colegiului
Economic Viilor („Ştefan Odobleja”
– Viilor 20-6) şi a Liceului Teoretic
„Ion Barbu” („Ştefan Odobleja” –
„Ion Barbu” 26-6) luând primul loc
şi reprezentând sectorul ca şi anul
trecut.
Parcursul echipei noastre de
baschet a fost destul de greu,
întâlnind şi învingând trei licee
precum „Lazăr”, cu o tradiţie
îndelungată în această disciplină;
Colegiul Economic Viilor („Ştefan
Odobleja” – Viilor 32 – 20); Grupul
Şcolar Grigore Cerchez („Ştefan
Odobleja” – Cerchez 44 – 30).
Finala disputată în data de 7.11.2004 a adus faţă în faţă echipa liceului nostru şi a
Grupului Şcolar Energetic. După un început ezitant şi timorat al băieţilor noştri, ne-am
văzut conduşi cu 19 puncte la jumătatea partidei. Schimbând registrul tactic, cea de-a doua
jumătate a partidei a aparţinut categoric echipei noastre, reuşind să refacem handicapul pe
care îl aveam, luând conducerea cu 3 minute înainte de fluierul final. Lipsa de concentrare
şi de experienţă a făcut ca scorul să fie 53-51 pentru Grupul Şcolar Energetic.
Bravo băieţi, fruntea sus! La anul, aşteptăm revanşa mult dorită.
Mircea
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RIDENDO

Vasile Alecsandri (1821 - 1890) – scriitor român
Vasile Alecsandri, cutreierând magazinele din Veneţia, se opri în faţa unei vitrine. Admiră nespus un vas de Murano.
Intră în magazin şi întrebă ce preţ are. Negustorul îi răspunse:
– Este un Murano veritabil, are o lucrătură cu totul aparte, costă 10000 de lire, dar pentru dumneavoastră voi face un
preţ mai rezonabil. E o onoare că ne-aţi intrat în magazin ...
Alecsandri, încântat că negustorul auzise de el, în sinea lui îşi spuse: „Nu-i rău să fii un om cunoscut”.
Au convenit asupra preţului şi scriitorul îl rugă pe negustor să-i trimită vasul la „Hotel Danielli”.
– Pe ce nume? întrebă mult prea amabilul negustor italian....

1. Două doamne în vârstă, la ceai, discută despre soţii lor.
- Draga mea, am o problemă cu soţul meu: nu pot să-l fac
să nu-şi mai roadă unghiile!
- Vai, am avut şi eu aceeaşi problemă cu soţul meu, dar am
rezolvat-o!
- Cum ai reuşit?
- I-am ascuns dinţii!
2. – Cum spun moldovenii cinci plăcinte într-un singur
cuvânt?
– ????
– Plăşinşi!
3. Trei blonde intră într-un bar. Sunt fericite, dansează şi
cântă. Tot comandă fiecare câte ceva de băut.
Barmanul, până la urmă, le întreabă ce sărbătoresc.
Una din ele îi explică:
- Tocmai am terminat un puzzle şi l-am realizat în 3 luni.
- Şi? întreabă barmanul.
- Pe cutie scria ,,de la 2 la 4 ani”!
4. Bulă a lipsit câteva zile de la şcoală. Dirigintele îl
întreabă:
- Ce s-a întâmplat?
- Tata a fost ars.
- Grav?
- Cred că da. Ăştia de la crematoriu nu dau flacăra prea
mică.

1. O singură zi de naştere.
2. Toate
3. Chibritul
4. Nouă
5. Nu, omul e de bună seamă mort.
6. Nici un animal, era vorba de Arca lui Noe.
7. Supravieţuitorii nu se îngroapă.
8. 3 minute
9. Nici una
10. Crăciunul
11. Un mort nu primeşte pensie.
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1. Închideţi ferestrele şi deschideţi geamurile!
2. În balada "Mioriţa" sunt descrise câteva
întâmplări în care sunt implicaţi: 2 criminali, o oaie
turnătoare şi un cioban ce şochează prin prostia lui.
3. Profu' de istoarcă:
-Hai mă castravetilor, deschideţi maculatoarele,
caietele, cărţile şi manualele. Şi dă-mi referatul ala
despre capitala Timişoarei.
4. Vreau să aud linişte!
5. Dacă vă prind copiind şi eu nu aflu, am să îmi
dau eu seama odată şi odată.
6. Clasă, te dau afară!!
7. Patru carnete să vină la mine!
8. O profă către un elev:
-Hei... tu, ăla, în ultima bancă... fă un pas înainte
şi ridică-te în picioare!
9. (Mercenarii)... puteau să plece pe 4 picioare şi să
se întoarcă în coşciug, atât de riscante erau
misiunile lor...
10. Şi astfel eroul a ajuns acolo unde mâna omului
n-a pus piciorul niciodată.
11. Mergi în cancelarie şi dacă nu e nimeni, cere-ţi
permisiunea să iei catalogul!
12. Mi se pare mie sau vorbesc?
13. Sunt cam afoană la desen... (profa de mate')
Răspunsuri corecte 0-4 din 11
IQ-ul tău estimat: 70
Descriere: Doamne Dumnezeule, ieri a făcut şi planta
mea din sufragerie acest test şi a avut un I.Q. mai mare
ca tine. Nu cred că e bine să fii lăsat în libertate! Ai
putea deveni un pericol pentru societate!… Sau eşti
cumva poliţist?
Răspunsuri corecte 5-8 din 11
IQ-ul tău estimat: 100
Descriere: Eşti la fel de inteligent ca media populaţiei
globului. Dar oricum nu trebuie să fii complexat de
acest lucru.
Răspunsuri corecte 9-11 din 11
IQ-ul tău estimat: 130
Descriere: Doamne Dumnezeule, eşti ori un geniu ori ai
trişat în timpul testului!
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Vacanţă plăcută!
La Mulţi Ani! - 2005
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