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FIECARE DINTRE NOI AȘTEPTĂM SĂ SE ÎNTÂMPLE CEVA
FRUMOS ÎN VIAȚA NOASTRĂ, FIECARE DINTRE NOI
AȘTEPTĂM PRIMĂVARA!

În loc de editorial vă propunem poezia Primăvara de George
Topîrceanu:
După-atâta frig şi ceaţă
Iar s-arată soarele.
De-acum nu ne mai îngheaţă
Nasul şi picioarele!

Un curcan stă sus, pe-o bârnă,
Nu vrea să se bucure.
Moţul roşu îi atârnă
Moale ca un ciucure.

Cu narcişi, cu crini, cu lotuşi,
Timpul cald s-apropie.
Primăvara asta totuşi
Nu-i decât o copie.

Doar Grivei, bătrânul, n-are
Cu ce roade oasele.
Că de când cu postul mare,
Toate-i merg de-a-ndoasele.

Sub cerdac, pe lăuruscă,
Cum trecură Babele,
A ieşit un pui de muscă
Să-şi usuce labele.

Pentru câte-a tras, sărmanul,
Cui să ceară daune?…
Drept sub nasul lui, motanul
A venit să miaune.

Păsările migratoare
Se re-ntorc din tropice.
Gâzele depun la soare
Ouă microscopice.

Dar acum l-a prins potaia
Şi-a-nceput să-l scuture…
Peste toată hărmălaia
Trece-n zbor un fluture.

Toată lumea din ogradă
Cântă fără pauză.
Doi cocoşi se iau la sfadă
Nu ştiu din ce cauză.

Pe trotuar, alături saltă
Două fete vesele…
Zău că-mi vine să-mi las baltă
Toate interesele!
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AVEM FIRMĂ NOUĂ!
Deoarece articolul din ediția trecută, despre ce se întâmplă într-o zi obișnuită în liceul nostru, a fost
printre cele mai apreciate sau “accesate” de cititorii noștri, vă propunem o continuare și chiar
permanentizarea acestuia. Vom încerca să surprindem ipostaze de la ore, dar și de la alte activități
desfășurate tot de voi, cititorii revistei!

Rezultate de care suntem mândri!
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Dir. Paula Lorela Iancu
Probleme administrative: iar nu
funcționează centrala din corpul B?!

Ora de religie, clasa a X-a G
Se zvonește că ar fi cea mai bună clasă!

Prof. diriginte Oana Rădeanu
Câteva minute de consiliere: ar putea avea
note mai bune, dacă …

Seriozitate și talent!
Trebuie să confirme acest lucru!
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Cl. a X-a F, ora de limba și literatura română

Cl. a X-a E, test la fizică. Succes!

Casa scării, un colț de grădină botanică!

Prof. Mihaela Petraș
Sigur au știut elevii lecția la chimie!

Prof. Mihaela Lăbușcă, prof. Monica Chiriac
Pauza … de lucru: încheierea situației școlare
la clasele de stagii!
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cl. a X-a E, se caută subiecte pt. revistă...

Promitem să scriem cel mai tare articol!

Cancelarie, un scurt Consiliu Profesoral: Oare ce rezultate vom avea anul ăsta la BAC?!

Gazeta din curtea liceului. Pe când un “update” ?

Corpul B - renovare cu pași mici!
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Îndemânare și măiestrie, lucrări realizate la orele de practică – cl. a XI-a F și cl. a XII-a D

Exerciții de gimnastică

Sala de sport

Jocuri sportive
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Campionatul de fotbal în sală

Echipa liceului coordonată de prof. G.
Sandu și prof. I. Acasandrei

Prof. Cristinel Antoci, Évaluation

Prof. Liviu Unciuleac

Leçon de français – clasa a X-a L

Captivanta oră de biologie!

Clasa a IX-a I
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Biblioteca liceului situată în corpul B, la etaj (pt. elevii care nu știu!)

Spectacol al Ansamblului folcloric al liceului
Felicitări elevilor și îndrumătorilor!

Cadre didactice, părinți
Sperăm să-i vedem dansând pe scenă într-o sală de
festivități spațioasă!

Dacă vi s-a părut interesant periplul nostru prin liceu, vă așteptăm la următorul număr al revistei.
prof. Mihaela Petraș, prof. Gabriela Sandu, prof. Elena Ursache

“Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes.”
Albert Einstein
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Dragi cititori, sunt elevă în clasa a XII-a în acest liceu și vreau să vă mărturisesc câteva din
sentimentele pe care le-am trăit atunci când am pășit pentru prima dată în clasa a IX-a. Ca fiecare dintre voi,
în prima zi de liceu aveam emoții, dat fiind faptul că începeam o nouă etapă din viața mea, una necunoscută,
plină de neprăvăzut. Eram nerăbdătoare să-mi cunosc noul colectiv de colegi, noua clasă și speram să fie una
mai bună decât cea de care mă despărțisem.
După prima săptămână, curiozitatea nu mai avea aceeași intensitate, îmi cunoscusem colegii,
profesorii. La început toți profesorii au fost mai îngăduitori cu noi, fiind bobocii liceului. Acest lucru ne-a
încurajat și ne-a pregătit pentru perioadele mai grele ce au urmat. Astfel, fiecare după puterile lui a încercat
să dea tot ce-i mai bun, realizându-se până la sfârșitul anului un clasament al elevilor după medie. Atunci nu
eram hotărâți ce vrem să facem în viață, dar ne plăcea să ne întrecem în capacitățile noastre de cunoaștere.
An după an, perioada liceului a trecut cu bune și cu mai puțin bune și iată-ne ajunși pe ultima sută de
metri a clasei aXII-a. În acești patru ani de liceu ne-am maturizat, atât fizic, cât și psihic. Am învățat foarte
multe lucruri ce ne vor catapulta în viață. Ne-am certat, ne-am împăcat, ne-am sprijinit unul pe altul. Tot în
liceu ne-am îndrăgostit pentru prima oară, am suferit, am plans, ne-am ridicat, am făcut ce ne-a trecut prin
cap, însă a fost cea mai frumoasă perioadă prin care am trecut alături de colegii mei și de cea care ne-a
protejat întotdeauna, domnișoara dirigintă.
Acum, după patru ani plini de amintiri frumoase, fiecare trebuie să pornească pe drumul lui, dar mai
avem de trecut “Hopul cel mare”, și anume EXAMENUL DE BACALAUREAT. Ne străduim fiecare cât
putem să învățăm, iar în cazul meu pot spune că viitorul meu depinde de acest examen. Tot ce contează
acum pentru mine este obținerea diplomei de bacalaureat pentru a mă putea înscrie la facultatea la care
visez de mult timp.
Sunt conștientă că o să-mi fie foarte dor de colegii mei de acum, de ieșirile cu ei, de discuțiile
interminabile despre cele mai interesante subiecte ale adolescenței, de glumele uneori exagerate ale băieților,
dar și de draga noastră dirigintă care ne-a încurajat de fiecare dată și ne-a iubit ca pe copiii ei.
Dodiță Felicia, cl. a XII-a E

Îmi amintesc cu drag și bucurie de prima zi de liceu, când am intrat pe poarta liceului neștiind ce va fi,
mergând spre clasă cu inima bătând puternic în piept și așteptând să-mi cunosc noii colegi, probabil viitorii
prieteni și în special, să-mi cunosc noii profesori ce urmau să mă învete atât de multe lucruri importante și
benefice pentru viitor, și să nu uit, pe doamna dirigintă Lăcrămioara Roiu, o persoană la prima vedere
severă, care ne certa mereu și ne cicălea, dar care se bucura alături de noi când eram lăudați, când luam note
bune și putea fi mândră de noi.
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Am trăit și emoția primului meu bal, “BALUL BOBOCILOR”, cu timiditatea și inocența vârstei pe
care o aveam.Totul a fost minunat, cu amintiri frumoase trăite într-o colectivitate pe care am considerat-o a
doua mea familie, chiar dacă nu totul a fost perfect, mai fiind și neînțelegeri dar, care s-au rezolvat cu
ușurință.
A trecut timpul și acum mai avem puțin până când ne va fi dor de diminețile în care cu greu ne
dădeam jos din pat, de zilele când aveam româna și doamna profesoară ne certa, fie că, nu ne-am făcut tema,
fie că nu ne-am învatat, de orele de matematică când doamna profesoară ne explica formule și teoreme și noi
eram cu gândul departe și cu greu eram atenți la tablă, de zilele când chiuleam neavând chef de ore sau
pentru a nu lua o notă mică sau când inventam diferite minciunele doar să scăpăm de ascultare.
Ne va fi dor și de colegii - prieteni, dar și de acei colegi certăreți, și de cei care vânau notele, de
clipele când abia așteptam să se sune de pauză, de șușotelile din timpul orelor plictisitoare.
Mai e un pic, nu foarte mult și vom asista la ultima oră de dirigenție, ultima strigare a catalogului,
ultima oră când vom mai fi elevi.
Se pare că timpul a trecut mai repede decât ne-am fi putut imagina, s-au scurs clipe valoroase cărora
nu le-am dat importanța cuvenită, după care acum ne pare rău, deoarece nu am știut să valorificăm fiecare
particică din viața de elev.
Au trecut cinci ani din viața noastră, ani în care am fost fericiți dar și triști, în care ne-am certat sau
am fost aproape unul de celălalt. Au fost cinci ani în care am întâlnit prieteni adevărați care mi-au fost
alături și la bine și la rău, dar în special, ani în care am întâlnit oameni cu roluri de profesori și diriginți,
cărora le muțumesc și le sunt pe deplin recunoscătoare.
Acum se sfârșește o etapă a vieții noastre dar, una nouă începe. S-au dus anii frumoși, când totul era
roz, când credeam că viața e doar un joc simplu pe care-l jucam după regulile noastre, când nu aveam nicio
grijă, când ne îndrăgosteam, sufeream și nu ne păsa de nimic.
Acum o nouă perioadă a vieții noastre stă să înceapă și trebuie să luăm decizii importante, să
înfruntăm viața cu îndrăzneală.
Nu vom uita niciodată de cei mai frumoși cinci ani de liceu! Timpul va trece dar, amintirile vor
rămâne pentru totdeauna, vii si prezente în noi, deoarece au fost cele mai frumoase momente din viața
noastră!
Ivanco Elena, cl. a XIII-a C

“Ani de liceu,
Cu emoții la română,

Scumpii ani de liceu,
Când la mate dai de greu...„
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Stiu bine că, nici un lucru nu poate dura la nesfârșit, dar mi-e greu să accept că unul dintre lucrurile
cele mai dragi mie se apropie cu viteză de final: LICEUL!
Liceul ,despre care credeam că va ține la infinit, este din păcate gata. Privesc cu tristețe în urma și
încerc să fac un bilaț al celor mai frumoși ani de până acum, ani în care o copilă timidă a devenit conștientă
de capacitățile ei, ani ce au transformat visuri copilărești în planuri de viitor, ani care au făcut din colegii
antipatici prieteni de nădejde, ani care s-au scurs cu repeziciune pentru a lăsa loc unei alte etape a vieții.
Privesc cu încredere către viitor, deoarece știu că anii de liceu m-au pregătit pentru a deveni tot ceea ce
îmi doresc.
Sunt un pic frustrată pentru că nu pot face nimic pentru a amâna ziua în care le voi zice adio colegilor,
domnilor profesori, școlii. Multi dintre ei, deși vor fi foști colegi îmi vor rămâne poate prieteni pentru o
viață, si la mulți dintre profesorii care mi-au fost alături în acești ani, sunt sigură că voi găsi și în continuare
un sfat, un sprijin.
Le sunt recunoscătoare tuturor celor care au făcut ca acești ani să fie ceva de care îmi voi aminti mereu
cu drag. Orice final este un nou început și sper sincer că pentru noi, tot ceea ce va urma, să fie măcar pe
jumătate la fel de frumos și plăcut ca anii de liceu!
Cu mult drag,
Creangă Maria Loredana, cl. a XIII-a C

Majoritatea elevilor care învață în liceul nostru fac naveta zilnic din comunele din apropierea orașului
Hîrlău. Unii din dintre ei au mijloace de transport adecvate, mai mult sau mai puțin, dar, sunt și elevi pentru
care singura modalitate să ajungă la liceu este ... mersul pe jos.
Dacă ar fi vorba de o distanță de o stradă sau două, am putea spune că e o plimbare, dar atunci când
zilnic trebuie să mergi câțiva km, prin frig, prin ploaie sau zăpadă, nu mai este atât de ușor. Eleva Candalea
Vasilica din clasa a X-a F este doar unul dintre navetiștii care străbat zilnic aproximativ 6-7 km, de două ori
pe zi, pentru a frecventa cursurile liceului nostru.
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Iată cum ne descrie o zi din viața ei de elevă navetistă:
7 și 30 de minute – sună ceasul sau telefonul. Trebuie să-mi impun să mă trezesc, să mă spăl, să mă îmbrac
și sigur mai am teme de făcut pe care nu le-am terminat aseară și de învățat pentru testul de la limba română
sau parcă la matematică...
10 – 10 și 30 de minute trebuie să mă pornesc spre școală ca să ajung la timp atunci când încep orele la 12
fix. Drumul este foarte lung și greu, mai ales iarna când zăpadă e mare și o parte din drum trece prin pădure.
Ajung la școală destul de obosită, dar trebuie să fiu atentă la ore , să răspund la lecții, să iau notițe. În
pauză mai repet lecția dacă nu sunt destul de pregătită pentru ora următoare. La terminarea cursurilor, la ora
18 mă simt uneori extenuată, dar trebuie să strabat același drum ca dimineață. În plus, iarna este și întuneric
și trebuie să fiu atentă să nu mă abat de la drumul prin pădure, ca să nu mă rătăcesc.
20 – 20 și 15 minute intru în casă. Abia mai sunt în stare să mă schimb, să mănânc și îmi fac totuși o
parte din temele pentru următoarea zi, când o voi lua de la capăt.

Trebuie să recunoaștem că Vasilica are un program foarte încărcat, pe lângă distanța mare pe care o
străbate zilnic. Ați observat că nu apar în program televizorul, internetul, relaxarea.
Să știți că este o elevă punctuală, serioasă, cu rezultate bune la învățătură. Se implică și în activitățile
extrașcolare și activează într-un ansamblu folcloric. Exemplul ei ar trebui urmat de mai mulți elevi ai
liceului, mai ales de cei care nu sunt navetiști și au mai mult timp pe care să-l dedice studiului.
Prof. Cristina Macovei
Eleva Candalea Vasilica, cl. a X-a F
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În ediția din toamnă a revistei v-am prezentat membrii ansamblului folcloric al liceului nostru. Atunci
ansamblul tocmai se constituise. Noi i-am încurajat și susținut moral, material mai puțin...
Continuăm să vă prezentăm activitățile, concursurile, festivalurile la care au participat membrii
ansamblului folcloric al liceului, în cele câteva luni de la constituire. Acum au și un nume „Rapsodia
Hîrlăului”de care sunt foarte mândri și care îi obligă moral să contribuie la menținerea obiceiurilor și
tradițiilor populare din această regiune istorică a Moldovei.
Toată admirația pentru orele de repetiții, pentru seriozitatea și dăruirea cu care se pregătesc sub ochiul
sever al doamnei profesoare Gabriela Sandu, pentru a ne reprezenta cu cinste liceul de câte ori au ocazia.
Dacă în numărul trecut v-am prezentat un interviu cu maistrul-coregraf, doamna profesoară Gabriela
Sandu, acum vă prezentăm câteva gânduri ale unui membru al ansamblului, eleva Muscalu Alexandra din
clasa a X-a F, dansatoare și solistă.

O filă dintr-o carte de vis
Cum este să fii membru al ansamblului folcloric al liceului?
Hmm..., nu este o întrebare grea, ci una interesantă. Greu nu este, trebuie doar să-ți placă!
La început a fost ceva nou pentru mine, deoarece nu ascultam în mod deosebit muzică populară, dar am
îndrăgit destul de repede melodiile populare moldovenești. Acest lucru s-a întâmplat datorită îndrumătoarei
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noastre, doamna profesoară Gabriela Sandu, care ne-a dăruit tot timpul și energia dumneaei, mie și colegilor
mei, pentru a fi cei mai buni!
Repetând, repetând și iar repetând, am progresat, iar în decembrie am fost la primul nostru concurs la
Iași, „Obiceiuri pe Ulița lui Lăpușneanu”, de unde ne-am întors cu LOCUL I!
Ne-am bucurat foarte mult pentru această primă reușită. Acum suntem motivați să ne menținem și
perfecționăm nivelul la care ne-am făcut debutul.
Nu am fost singuri în toată această perioadă, de la formarea ansamblului și până la obținerea de premii,
ci mereu am simțit susținerea morală a colegilor, a cadrelor didactice, dar în mod deosebit a domnișoarei
Director Paula Lorela Iancu, care este cel mai mare fan al nostru!
Mulțumim tuturor susținătorilor noștri! Să știți că bucuria pe care o vedem pe chipurile voastre în
timpul spectacolelor este cea mai mare reușită pentru noi, membrii ansamblului și ne pătrunde în suflet!
Muscalu Alexandra, clasa a X-a F
Imagini cu ansamblul folcloric de la spectacolele prezentate :

1 DECEMBRIE 2012

Cu mândria de a fi român în inimi, am cântat și am dansat de Ziua Națională a tuturor românilor!
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Serbare de Crăciun, decembrie 2012

Sârbă

Suită de jocuri moldovenești

Jocul babelor

Urătorii

Jocul căiuților
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Jocurile Cerbului și Ursului

PALAS IAȘI – decembrie 2012

Spectacol prezentat în centrul comercial Palas Iași, unde dansatorii noștri au fost aplaudați la scenă deschisă!
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FESTIVALUL „OBICEIURI PE ULIȚA LUI LĂPUȘNEANU”, 22 decembrie 2012

Ansamblul a primit Diplomă de Excelență și un binemeritat loc I!

24 Ianuarie 2013

Spectacol susținut în curtea liceului
20

Hai să dăm mâna cu mâna
Cei cu inima română,
Sa-nvârtim hora frăției
Pe pământul României!

8 MARTIE 2013 - LA MULȚI ANI TUTUROR FEMEILOR!
Dansuri țigănești
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Rock’n roll

Felicitări pentru implicarea în toate activitățile artistice desfășurate de liceul nostru, dar în mod
deosebit pentru participarea la festivaluri în afara liceului! Mult succes în continuare!
Prof. Elena Ursache

Dorind să întâmpine primăvara cum se cuvine, elevii de la de la clasele cu specializările design
vestimentar și turism și alimentatie au confecționat sau preparat după caz, mărțișoare tradiționale sau
comestibile. Care au fost mai reușite? Vă lăsăm să apreciați singuri. Noi credem că toate ne-au încântat
ochiul și spiritul sau … papilele gustative!
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La realizarea acestei expoziții au muncit elevi de la clasele a X-a F, a XI-a C, a XI-a D sub atenta
supraveghere și îndrumare a doamnei maistru-instructor Rodica Gheorghiescu și a doamnei maistruinstructor Maria Chelaru.

Felicitări pentru ingeniozitate și îndemânare!
Moisă Petronela, Trofin Iulia, cl. a X-a F
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Un gând frumos si un zâmbet din tot sufletul, un martisor care
să vă aducă în suflet primăvara.…sau o prăjitură!
Prăjitură?! De unde? De la expoziția cu dulciuri de cofetărie și patiserie realizate de catedra de
alimentație cu ocazia zilei de 8 martie.
Cu multă dragoste și măiestrie, doamnele maistru-instructor Maria Chelaru și Rodica Gheorghiescu au
coordonat elevii de la clasele a X-a F, a X-a G, a XI-a D și a XII-a G pentru preparea celor mai bune
prăjituri, după rețete originale.

Ouă, zahăr, lapte, cacao, unt, brânză, făină, nuci, esențe, ... și mult suflet se mixează, se dau la cuptor și se
obține: prăjitură cu fanta și brânză, cranț, mușuroi sau televizor …. Cantitățile ingredientelor și micile
secrete le puteți afla de la doamnele maistru-instructor.

Vă asigurăm că toate prăjiturile au fost foarte gustoase!
24

Mulțumim pentru bunătățile pregătite și sperăm să că ne veți surprinde plăcut și ...gustos cât de curând!
Curcă Bogdan, clasa a X-a F

“Cum ați putea voi bănui câte lumi mișună într-o rază de soare,câte lupte se dau într-o gaură de
furnici, câte dureri ascunde o inimă de mamă trudită și câte daruri se pot naște într-un suflet de copil!”
Panait Istrati
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"Anotimpurile reprezintă ceea ce ar trebui să fie o simfonie : patru mișcări perfecte, în armonie
una cu cealaltă."
Arthur Rubenstein

Razele blânde ala soarelui timid încă, aleargă jucăușe printre firele răzlețe de iarbă ce străbat glia.
Primii ghiocei își înalță sfioși capușorul către cerul senin și clar. Totul în jur șoptește: „A venit primăvara!”
Zilele reci ale iernii, cu ninsori nesfârșite și cer cenușiu ca de plumb, cu frig și ceață s-au dus. Crengile
copacilor se încarcă mai întâi cu boabe mărunte de smarald care scăldate în lumina aurie a soarelui se desfac
în minuni albe și trandafirii.
Astfel întrega natură pare afi împodobită cu straie de sărbătoare. Pădurea se trezește și ea, sevele
proaspete ale pământului explodează acoperind totul cu un covor proaspăt și verde presărat cu flori
multicolore. Aerul se umple de parfum și roiuri jucăușe de fluturi și albine care se joacă parcă de-a prinselea
prin văzduh.
Păsările călătoare revin din țările calde aducând pe aripile lor strălucirea și lumina soarelui. Descătușate
de ghețurile iernii și apele se trezesc la viață, atinse parcă de bagheta magică a primăverii. Izvoarele curg
repede în valuri înspumate și albe care se sparg de maluri în stropi strălucitori, cântând parcă prin susurul
lor cristalin bucuria întregii nature.
Totul în jur e viu, colorat, proaspăt, totul mustește de viață și de miresme noi, întreaga natură revine la
viață, strecurându-ne în suflet lumina și căldura ei.
Găină Loredana, cl. a X-a A
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SEMN DE PRIMĂVARĂ
Stând sub creanga unui cireș înflorit, o adiere de vânt rece dorește să-mi amintească de iarna cea
lungă și monotonă care nu ar vrea să ne părăsească...
Ce mireasmă de flori, de pământ jilav se simte în văzduh! În lacul de la marginea pădurii se aude lin
clipocitul apei. Din pământul care abia a reușit să scape de sub stăpânirea zăpezii, se ivește cel mai vestit și
mai gingaș semn de primăvară: un ghiocel voios și mândru îmi face cu ochiul! Eu cu uimire profundă îl
topesc ușor din priviri.
Firavul ghiocel se mai înalță puțin și mă roagă cu vehemență să-l iau și să-l adaug în buchetul meu
imens de flori pentru Ziua Mamei!
Simțindu-mă flatată îl iau dar, îmi pare rău că l-am desprins din cuibușorul lui...

Dor de primăvară
Un cais mi-a spus zâmbind:
De ce merg eu suspinând?
Eram tristă, necăjită
Că mi-e dor de primăvară!
Iarna a pus stăpânire
Peste toți, dar și pe mine
Păsările au plecat
Au plecat, s-au depărtat...

Sper că vor veni curând
Voie bună aducând,
Că acest tărâm e-al lor
Le așteaptă cu mult dor

.
Păscăriuc Andreea, clasa a X-a E
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SOARELE SINGURATIC
La orizontul infinit
Soarele mândru , cel vestit,
Răsare veșnic din adânc
Strălucitor și ca un prunc.
Asupra lumii ridicat
Ca un rege-ntruchipat
Codrii, mările veghează
Prezent fiind întrega viață.
Din orizont mereu se naște
Coroana lumii o străbate
Milenii, veacuri, nemuritorul,
Apune iar, spre ase naște.
Prin univers incandescent
Bătrân,superior, independent

Își joacă rolul său de rege
În galaxie să vegheze.
Ani de-a pururi cer
Ca o perlă din colier
Prin mișcarea sa profundă
Seara-ncearcă să se ascundă.
Ca un Apollo înălțat
Același zeu de neschimbat
Zâmbind frumos, invidiat
Rămâne veșnic neuitat.
Ciubuc Ionuț, clasa a XIII-a B

28

Popas
Într-un oraş al norilor am găsit o formă de linişte. O linişte ce adăposteşte ore de mistere şi de şoapte.
Prin unde nevăzute se simte neastâmpărul dezmierdărilor şi guşti cu inima nedurerea într-o lumină moale.
Şiraguri de vise ţi se prind de suflet, ca nişte văpăi tremurătoare. Nimic nu te tulbură. Poate doar luna care-ţi
îmbrăţişează chipul cu o lină scânteiere, în timp ce se clatină pe bolta lumii. Aşa, într-o profundă nostalgie,
în sânge mi se aprinde un foc… Şi-n oraşul norilor, sub cupola liniştitelor ore, pustietatea se umple cu
lacrimi gingaşe. De dor, de-o clipă de viaţă.
Muscalu Alexandra, cl. a X-a F
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Liniște...
E linişte în jur.
Din mijlocul nimicului
un strigăt de înger
se disipă în tăcere,
printre filele cerului.
Arome palpită peste
veşmântul pământului,
aşternând un iz dulce de visare.
Un gând ca un fir
mă poartă peste curcubeie…
... E-atâta lumină!
În spatele norilor,
vântul rostogoleşte raze
la picioarele îngerilor.
O ploaie de senine flori
devine alint pentru o clipă.
Poate e nălucire sau poate-i mister,
cine să ştie?
Ştiu doar…că dulcele iz de visare
are izvorul în inima ta...
Cotunoae Petronela, cl. a XI-a D
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Scriu…
Scriu pentru frumuseţea din noi, pentru vise, pentru iubire. Pentru mine, pentru tine, pentru voi.
Scriu din suflet întotdeauna şi pentru suflet. Cuvintele pot fi îmbrăcate mai frumos atunci când sunt
aşternute pe hârtie. Poate pentru că aduni în ele privirea, zâmbetul, frumuseţea laolaltă cu momentele pe care
le trăieşti, le simţi şi nu poţi să le exprimi direct. Sunt ca o mărturie pentru acum, pentru cândva, pentru
totdeauna. Împletesc printre cuvinte culorile florilor, zbuciumul vântului surâsul soarelui-răsare. Pentru tine.
Pentru că te iubesc ! Pentru voi. Pentru ca mă citiţi!
Teșu Ana-Maria, cl. a XIII-a C

Alb
Albe şi definitive desene par să căptuşească Universul obosit, cu tente de stranie şi jucăuşă lumină.
Mâini pline de zăpezi îmbracă trupul aspru şi îmbătrânit al pământului, de parcă asta ar fi singura soluţie de
a ţine timpul pe loc. Orele se scurg disperate, în ritmuri încetinite, ca nişte umbre somnoroase, peste lucruri.
Iarna nu şi-a vândut încă sufletul, întinzându-şi tăcerea până dincolo de nori.
În muguri pare să clocotească frica unei învieri târzii. Somnul se rostogoleşte peste tot, ca într-o
cădere continuă şi curând, foarte curând, spaimele lor vor deveni moi, gata, gata să rupă ţărâna îngheţată.
În aerul de-o îndrăzneală rece, se simte un echilibru precar, iar plinătatea fulgilor e gata să se topească
într-o lumină creatoare.
Duca Alexandra, cl. a X-a E
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Iar a ieșit în stradă fericirea...
Și-a tot strigat la noi, să ne trezim ...
Eram atât de prinși cu ale noastre,
Încat a fost prea greu s-o auzim..
A coborât încet, încet la vale,
Privind nedumerită la noi toți ...
... Cât ne uram si ne plângeam de milă,
Încât păream cu toții niște hoți.
Era prea plin în viață pentru toate,
Și locul între noi, nu și-a aflat ...
Ea a plecat prea tristă mai departe ,
Lăsând doar un bilet : "V-am căutat!”
Avornicesei A , Cl. a X-a E

Desene: Tudor Dana cl. a X-a G, Filimon Iulia cl. a X-a A, Trofin Iulia cl. a X-a F, Cojocaru
Florentina cl. a XIII-a C, Iacobeț Claudia cl. a X-a A, Tincu Paula cl. a X-a A, Mihalache C.
cl. a X-a A, Găină Loredana cl. a X-a A, Ponor Ancuța cl. a X-a F, Baciu Dănuț cl. a XIII-a A.
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Sub acest generic, elevii liceului nostru au deșfășurat în luna ianuarie o serie de activități dedicate
împlinirii a 163 de ani de la nașterea poetului național și universal MIHAI EMINESCU. Îndrumați de
domnișoara profesoară Elena Ursache și domnul profesor Cristinel Antoci elevi de la clasele a IX-a J, a IX-a
H, a X-a F, a X-a G, a XI-a C și a XI-a D au prezentat colegilor și cadrelor didactice un colaj de versuri și
romanțe.

S-au vizionat filmul biografic “Pe cărări eminesciene“, dar și filme despre prietenia dintre Mihai
Eminescu și Ion Creangă. Deasemenea am admirat desenele inspirate de poeziile marelui poet într-o
miniexpoziție realizată de colegii noștri.
Participanții la concursul “Și totuși, Eminescu“ , elevii claselor a IX-a A, B, F, G, H și I,au primit
diplome și cărți. Bravo lor!
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Tot cu această ocazie, doamna maistru-instructor Rodica Gheorghiescu ne-a prezentat un interesant
și….apetisant referat, ilustrat din belșug cu imagini despre preparatele gastronomice din vremea lui
Eminescu.

Așteptăm și implicarea colegilor de la alte clase. Nouă ne-au plăcut foarte mult toate activitățile dedicate
poetului nepereche, activități care au devenit o tradiție in ultimii ani în liceul nostru. Credem că ar trebui să
acordăm mai mult timp studiului operei emenesciene, dar și să urmăm exemplul omului care a fost, după
cum ni-l descrie criticul literar Titu Maiorescu:

“Eminescu era omul cel mai silitor, veșnic cetind, meditând, scriind.”

Cotunoaei Petronela, cl. a XI-a D
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Devenim mai deștepți. Citind, aflăm informații noi din diverse domenii, astfel se intensifică relațiile
dintre neuroni, celulele nervoase, și ni se dezvoltă inteligența. Inteligența este o capacitate uimitoare a
omului de a rezolva probleme.
Devenim mai fericiți. Avem acces la lumi posibile extraordinare. Călătorim în interiorul omului, dar
și în afară. Frumosul, în toate formele lui, ne va fi la îndemână. Vom înțelege ce ușor este să fii fericit.
Trebuie doar să înveți să privești în jurul tău, pentru că fericirea, o spun oamenii înțelepți, stă în lucrurile
simple.
Devenim mai informați. Orizontul nostru devine foarte larg, suntem mai greu de manipulat (a
manipula = a antrena, prin mijloace de influențare psihică, un grup uman, o comunitate sau o masă de
oameni la acțiuni al căror scop aparține unei voințe străine de interesele lor; a influența opinia publică prin
mass-media sau prin alte metode persuasive - DEX).
Devenim mai imaginativi. Viața noastră se îmbogățește nelimitat. O imaginație vie, fecundă, ne
face creatori. Creatori de cuvinte, de lucruri, de sentimente, de viață adevărată.
Devenim mai buni. Cu alte cuvinte, ne cultivăm latura aceasta fundamentală, de oameni de treabă.
Aflăm despre destinele altor oameni, învățăm să fim empatici, să cultivăm respectul. Acestea vor deveni a
doua noastră natură. S-a constatat că oamenii de peste tot își doresc doar două lucruri: să nu sufere și să fie
fericiți. Deci, dacă vrei să fii fericit, fă-i fericiți pe ceilalți, dacă vrei să nu suferi, nu genera suferință. Și din
cărți aflăm ce buni suntem de fapt.

BIBLIOTECA LICEULUI
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Devenim mai deschiși la nou. Receptivi, dar și vigilenți, vom ști să discernem între noul bun și noul
dăunător. Păstrând ce e valabil, valoros, din trecut, preluând ce ni se potrivește din modernitate, ajungem la
acel echilibru salvator, spre care tind cei mai mulți oameni.
Devenim mai solidari. Aflăm că suntem la fel, că suntem împreună, că separarea de ceilalți este
doar o iluzie dureroasă, ce ne-a fost indusă de-a lungul timpului. Legați de oameni prin interese și
responsabilități comune, nu ne mai este frică. Frica este emoția negativă cea mai frecventă.
Devenim experimentați vorbitori. Primele cuvinte, fundamentale, le învățăm de la cei apropiați și
poartă pecetea lor. Dar ne nuanțăm gândul și exprimarea mai ales prin cititul cărților. Cuvântul este un vehicul, un
purtător. Numai vorbind, uneori, putem construi, înflori relații minunate, vieți minunate.

Devenim mai tăcuți. De când ne naștem, toată lumea ne învață să vorbim, dar nimeni nu ne spune ce
important este să știi să taci. Să asculți ființele dragi, frunzele, cărăbușii, apele, fulgii de zăpadă, norii care se
preling pe cer, să asculți mai ales tăcerea din tine.
Devenim buni solitari. Un eseist cunoscut în lumea românească de astăzi, Andrei Pleșu, spunea
cândva că a avea o bună relație cu ceilalți presupune mai întâi să ai un bun dialog cu tine însuți în tăcere.
Unul dintre cele mai nobile lucruri omenești este să-ți placă să fii singur cu tine. Doar atunci vei fi o
prezență plăcută pentru ceilalți. Deci, paradoxal, fiind un bun solitar (singur, izolat, singuratic), devenim
mai solidari (legat temeinic de cineva printr-o unitate de concepții, de sentimente și de interese; strâns unit).
Mai deștepți, mai fericiți, mai informați, mai imaginativi, mai buni, mai deschiși la nou, mai
solidari, experimentați vorbitori, mai tăcuți, buni solitari! Cine nu ar vrea? Și toate astea, doar dacă mai
citim din când în când o carte bună. Pe iarbă, într-o grădină, sau întinși în pat, lângă o sobă fierbinte, în
miros de gutui și mere coapte, când afară ninge molcom, ca la căsuța din povești a bunicilor.
Prof. Elena Ursache

În timp ce majoritatea elevilor se bucură de vacanta de vară, absolvenții claselor a XII-a și a XIII- a
vor trece printr-o vară de foc, și nu din pricina caniculei, ci din pricina BACALAUREATULUI!
BAC-ul, după patru ani de pierdut vremea, a devenit o Fata Morgana, acea iluzie din deșert după care
întinzi mâna, dar n-o atingi niciodată. Tot mai mulți își dau seama că n-au nicio șansă să promoveze
examenul, iar ispita de a comprima timpul pierdut printr-o simplă vraja îi determină pe elevi să acceseze
celebrul Google și să caute soluții salvatoare.
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Deși sunt conștienți că nu au învațat la timp, elevii nu se descurajează. Ei sunt foarte siguri că se pot
descurca si altfel. Acum că au descoperit și domnii de la minister tehnologia și au instalat camere în sălile de
examen, asta nu înseamna că nu sunt copii deștepți … îi bat cu propriile arme, tot cu tehnologie. Căști
japoneze, telefoane, portofele cu bluetooth, ceasuri cu afișaj text reader, toate se găsesc pe net, iar ei fiind
elevi silitori își dau tot interesul pentru examenul maturității. DAR , ce te faci dacă odată cu intrarea
în sala de examen cade netul deci…adio Google si nu mai ai semnal la telefon ! Clar se impune un plan B!
Și ghiciți care-i?!? SĂ PUNEȚI MÂNA SĂ INVĂȚAȚI!
În cele ce urmează vă voi prezenta succint 10 pași spre un mult dorit ADMIS!
1. Închide netul!
2. Oprește televizorul!
3. Bruiază telefonul!
4. Interzis în cluburi!
5. Alege-ți momentul propice al zilei pentru a învața : dimineața când ești odihnit sau noaptea când
toată lumea doarme și liniștea e un bun prieten.
6. Alege locul ideal de învățat: lângă fereastră, în bucătărie, pe balcon, important este să te ajute să te
relaxezi. Nu alege patul pentru că sunt șanse mari să adormi cu capul pe cărți și te asigur că așa nu
vei învăța mai usor.
7. Învață logic, deoarece fiecare informație este în strânsa legătura cu alta, deci totul trebuie privit ca un
ansamblu unitar.
8. Inserează moment de respiro pentru a fixa cât mai bine informația, dar nu te ghida după zicala :”
pauzele mari si dese cheia marilor succese”.
9. Învață ordonat! Realizează scheme, astfel încât memoria vizuală să te ajute să reții mai ușor.
Memoria vizuală este un element esențial în asocierea lucrurilor, de exemplu dacă vezi o poză cu
personajul dintr-o operă studiată, conexiunile se fac mult mai repede.
10. Trei ore de stat pe scaun. După cum a-ti aflat deja, acest examen durează trei ore. Vă propun să nu vă
ridicați de pe scaun si să ăa concentrați la ce aveți de făcut. Este un exercițiu de autocontrol foarte
bun. Poate nu ve-ți reuși din prima zi, însă începe cu o oră și mărește zilnic timpul.
Gata cu sfaturile, treceți la învățat și lăsați glumele de genul: iei nu iei BAC-ul , semințele “are”
același gust!
Nu fiți invidiosi că:

Prof. Olivia Lefter

Prof. Olivia Lefter
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INTERESTING THOUGHTS-Let’s Read and Feel the Truth in Simple
Words 

1. “ Imagination is more important than knowledge; knowledge is limited;
imagination encircles the world. “ ( Albert Einstein )
2. “ All limitations are self imposed. “ ( anonymous )
3. “ Let us rise up and be thankful,
For if we didn’t learn a lot today, at least we learned a little, and if we
didn’t learn a little,
At least we didn’t get sick, and if we got sick,
At least we didn’t die.
So let us be thankful. “ ( Buddha )
4. “ While we are postponing, life speeds by. “ ( Seneca )
5. “ More powerful than the will to win is the courage to begin. “ (anonymous
)
6. “ Life is an unfolding process of becoming. “ ( Jim Connor )
7. “ Quality begins on the inside…then works its way out. “ ( Bob Moawad )
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8. “ All outside greatness is merely an incidental reflection of the inside. “
(Ralph Parlette )
9. “ Courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear. “
(Mark Twain )
10.
“ Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. “
( Anais Nin )
11.

“ They only live who dare. “ ( Voltaire )

12.

“ When you lose, don’t lose the lesson. “ ( anonymous )

13.
“ Happiness is a butterfly, which when pursued, is always just beyond
your grasp, but which, if you sit down quietly, may alight upon you. “
(Nathaniel Hawthorne )
14.
“ Life is not measured by the number of breaths you take, but by
each moment that takes your breath away. “ ( anonymous )
15.
“ Before you try to change others, remember how hard it is to
change yourself. “ ( unsourced )
16.
“ Look at everything as if you were seeing it for the first or last time.
“ (anonymous )

Teacher: Lăbușca Mihaela
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Happy Saint Patrick's Day!

Saint Patrick 's Day or the Feast of Saint Patrick is a cultural and religious
holiday celebrated on 17 March.It is named after Saint Patrick(ad 385-461),the
most commonly recognized of the patron saints of Ireland.
Saint Patrick's Day was made an official feast day in the early
seventeenth century. For Christians,the day commemorates Saint Patrick and
the arrival of Christianity in Ireland.However,it has gradually become more of
a secular celebration of Irishness and Irish culture.
The day generally involves public parades and festivals, and wearing of
green attire or shamrocks.
.

One reason St.Patrick's day might have become so popular is that it takes
place just a few days before the first day of spring.One might say it has
become the first green of spring.
Teacher: Sauciuc Gabriela
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Can you guess what each of these riddles is describing?
1. What gets wetter and wetter the more it dries?
2. You throw away the outside and cook the inside. Then you eat the outside and throw away the inside.
What did you eat?
3. What goes up and down the stairs without moving?
4. What can you catch but not throw?
5. I can run but not walk. Wherever I go, thought follows close behind. What am I?
6. What's black and white and red all over?
7. What goes around the world but stays in a corner?
8. I have holes in my top and bottom, my left and right, and in the middle. But I still hold water. What
am I?
9. Give me food, and I will live; give me water, and I will die. What am I?
10. The man who invented it doesn't want it. The man who bought it doesn't need it. The man who needs
it doesn't know it. What is it?

These puzzles require sharp, logical thinking. Can you solve them?
1. A mountain goat attempts to scale a cliff sixty feet high. Every minute, the goat bounds upward three
feet but slips back two. How long does it take for the goat to reach the top?
2. You have three boxes of fruit. One contains just apples, one contains just oranges, and one contains a
mixture of both. Each box is labeled -- one says "apples," one says "oranges," and one says "apples
and oranges." However, it is known that none of the boxes are labeled correctly. How can you label
the boxes correctly if you are only allowed to take and look at just one piece of fruit from just one of
the boxes?
3. A man goes out for a walk. He walks south one mile, east one mile, and north one mile, and ends up
in the same place he started. He didn't start out at the north pole -- so where did he?
4. A man is the owner of a winery who recently passed away. In his will, he left 21 barrels (seven of
which are filled with wine, seven of which are half full, and seven of which are empty) to his three
sons. However, the wine and barrels must be split so that each son has the same number of full
barrels, the same number of half-full barrels, and the same number of empty barrels. Note that there
are no measuring devices handy. How can the barrels and wine be evenly divided?
5. What's the largest amount of money you can have in change and still not have change for a dollar?

Teacher: Monica Chiriac
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Le terme de francophonie est apparu pour la première fois en 1880, avec le géographe français
Onésime Reclus (1837-1916) qui l’a employé pour désigner les espaces géographiques de la langue
française parlée. Aujourd’hui entend par francophonie l’ensemble des PEUPLES ou des groupes de
locuteurs qui utilisent partiellement ou entièrement la langue française dans leur vie quotidienne ou leurs
communications.
Le terme Francophonie (avec une capitale initiale) désigne plutôt l’ensemble des
GOUVERNEMENTS, pays ou instances officielles. Donc, on parle de deux réalités: la langue française en
elle-même et une communauté constituée de pays francophones et aussi l'Organisation internationale de la
francophonie.
Il faut distinguer les pays où le français est langue officielle (unique ou non), ceux où le français est
la langue maternelle d'une grande partie de la population, ceux où il est langue de culture, ceux où il est
utilisé par certaines classes sociales de la population, etc.
Le monde de la Francophonie
Explications: En ROUGE: pays où le français est langue
maternelle; En ORANGE: pays où le français est langue
officielle ou administrative; En BLEU: pays où le
français est langue d'enseignement. Par son statut de
langue officielle (ou co-officielle) dans quelque 70 États
le français reste la deuxième langue du monde sur le plan
de l’importance politique, occupe des positions
stratégiques privilégiées comme langue administrative, langue d'enseignement, langue de l'armée, langue de
la justice, langue des médias, langue du commerce ou des affaires, etc.
Historique de la Francophonie – O.I.F.
Dès le début des années soixante, des personnalités appartenant aux anciennes colonies françaises ( Niger,
Tunisie, Cambodge, Sénégal) ont proposé de
regrouper les pays nouvellement indépendants,
désireux de poursuivre avec la France des relations
fondées sur des affinités culturelles et linguistiques.
En 1969 se tient la première conférence des États
francophones sous le patronage d’André Malraux.

En 1970, a été créée l'Agence de coopération culturelle et technique.
Le 20 mars 1970, la charte créant l’agence a été signée par 21 pays.
En 1973 a eu lieu à Paris le premier sommet francophone, franco-africain.
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En 1974 a été créé le Haut Conseil de la francophonie.
En 1997, a été créée l’ORGANISATION DE LA FRANCOPHONIE, ayant à sa tête à Boutros Ghali,
ancien secrétaire général de l’ONU.
Le Sommet de la Francophonie
La Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des paysfrancophone, appelée le Sommet, est
l'instance suprême de la Francophonie. Le Sommet se réunit tous les deux ans. Il est présidé par le chef
d'Etat ou de gouvernement du pays hôte du Sommet jusqu'au Sommet suivant.
Le Sommet définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le
monde.Il adopte toute résolution qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de la Francophonie et à la
réalisation de ses objectifs. Il élit le Secrétaire général.
La défense de leur identité est une tendance de toutes les cultures. La francophonie constitue donc
aussi un cas particulier de l'aspiration de beaucoup d'habitants de la planète à une diversité culturelle.
Certains défenseurs de l'idée francophone comme Stelio Farandjis ont aussi vu dans la francophonie le
creuset d'un dialogue des cultures allant jusqu'à créer une terminologie spécifique (arabofrancophonie).
La Francophonie est donc une communauté de peuples très divers vivant sur les cinq continents et
unis par la langue française.
L'OIF (L'Organisation internationale de la Francophonie ), exerce une action politique en faveur de
la paix, de la démocratie et des droits de l'Homme et anime dans tous les domaines une concertation entre
ses membres. Elle apporte à ses États et gouvernements membres un appui dans l'élaboration ou la
consolidation de leurs politiques sectorielles. L'OIF mène des actions de coopération multilatérale,
conformément aux grandes missions tracées par le Sommet de la Francophonie.
Gafitei Maria-Georgiana, cl. a X-a G
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“Este Dumnezeu matematician?”
Sir James Jeans (1847 - 1946)
În viața de zi cu zi, folosim cuvântul “proporție” fie când comparăm diferite părți ale lucrurilor în
raport de mărime sau cantitate, fie când vrem să descriem o relație armonioasă dintre diferite părți ale unui
lucru sau ființe.
Pe de altă parte, conform dicționarului explicativ, NODEX “frumusețea” este definită ca fiind un
ansamblu de calități ce desfată privirea sau auzul.
Vorbind la modul general, proporția divină, sau numarul Phi - ɸ = 1,618, a fost găsită a fi prezentă atât
în ființele vii cât și în diferite lucrări de artă cu reale calități estetice.
Marile creații ale sculpturilor greci sunt considerate standarde de frumusețe și exemple de corpuri pline
de armonie. Un exemplu este sculptura Afroditei, creată de Agesander, considerată a fi o capodoperă a
frumuseții feminine tocmai datorită prezenței acestei proporții divine.
Ținând cont de acestea, se impune o întrebare: este componenta estetică o parte a matematicii? Dacă
Da, care este esența acestui component?
S-a observat că, o serie de numere joacă un rol esențial în stabilirea gradului de frumusețe atât la nivelul
ființelor vii cât și la nivelul operelor de artă sau de arhitectură.
Această serie de numere a fost descoperită în secolul al XIII-lea de un matematician italian pe numele
său, Leonardo de Pisa, cunoscut mai ales sub numele de Fibonacci, de unde si numele seriei.
Nu vom intra în prea multe detalii matematice. Voi menționa doar că seria Fibonacci, arata astfel: 1, 2,
3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89....., iar numarul Phi rezultă din raportul: ɸ = 89/55 = 1,618.
Prezența acestui număr Phi, în natură și artă este demonstrată de următoarele exemple:

Prezența numărului ɸ în corpul uman:

Ciclul cardiac
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În artă și arhitectură:

Sediul ONU New
York

Venus din Milo

Pantheonul din Atena

În natură:

Ținând cont de cele de mai sus, se pare că fiecare dintre noi suntem mai frumoși sau nu, în funcție de cât
de mult ne abatem de la această proporție divină.
Prof. Liviu Unciuleac
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Imediat după terminarea primului război mondial, mentalitatea femeilor a început să se schimbe. În
acea perioada li s-a oferit ocazia să lucreze în afara casei şi, practic, să îşi folosească inteligenţa. S-au ocupat
de lucruri administrative, au fost asistente medicale sau poştăriţe.
Datorită noilor funcții s-au văzut nevoite să renunțe la îmbrăcămintea sofisticată în favoarea unor
ținute mult mai practice şi chiar au renunțat la pletele lungi şi la coafurile sofisticate.
După terminarea războiului, schimbarea se produsese deja, barierele fuseseră rupte iar femeile
descoperiseră că se poate trăi şi altfel. Nu vroiau să se mai întoarcă la vechiul trai, vroiau să fie
independente.
Ambițiile au crescut treptat şi nici nu se putea altfel când printre modelele feminine cu un caracter
impresionant, fashion iconii acelei perioade, şi-au făcut loc nume celebre precum: Louise Brooks, Greta
Garbo și Coco Chanel. Acestea au dat naștere unei noi generații de femei cu o puternică personalitate. Ele
se deosebeau prin faptul că îşi tundeau părul scurt fără să îşi piardă din feminitate, purtau fuste mai scurte, se
machiau şi erau adesea văzute, în societate, fumând şi savurând cocktailuri.
Spre deosebire de generațiile anterioare, în acea perioadă femeile deveniseră mult mai independente, îşi
conduceau singure automobilele şi nu se temeau că vor fi judecate pentru că îşi petreceau serile în cluburi
ascultând jazz sau bucurându-se de dansuri energice precum Charlestonul.

 Louise Brooks

A fost prima femeie care a
adoptat tunsoarea bob cu
breton. O actriță care nu s-a
temut
să
folosească
machiajul pentru a fi mult
mai expresivă cu atât mai
mult cu cât juca în filme
alb-negru mute.
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Coco Chanel
”Simplitatea este cheia adevăratei eleganţe”
Ea s-a impus în moda folosind accesorii
feminine precum brățările, lanțurile, perlele,
pălăriile în combinație cu ținute simple,
precum little black dress şi chiar de inspirație
masculină cum ar fi taiorul. Taiorul a cucerit
treptat gusturile devenind un “must have”, o
uniforma a femeilor bogate, de afaceri.
Creaţiile sale au fost mereu simple şi
confortabile.
Designerul spunea ” Vreau să le dau femeilor
senzația de libertate, să le înapoiez corpurile
ascunse până acum în spatele ținutelor
sofisticate, complicate.”

Tot Coco Chanel a fost şi primul designer care
şi-a lansat primul parfum care îi poartă numele
- Chanel No. 5, în 1921. Acesta a fost, încă de
la început, un adevărat succes .
Primul Chanel No. 5 a fost ambalat într-o sticlă
dreptunghiulară simplă, cu dopul care semăna
cu palatul Vendome din Paris.
Coco Chanel a vrut un parfum feminin care sa
miroasa feminin. Când designer-ul de parfum
Ernest Beaux a prezentat a cincea sa
compoziție, alegerea părea simplă şi evidentă:
parfumul s-a chemat No. 5.
Este un amestec floral, un buchet de flori
abstract, cu o feminitate inegalabila. No. 5
începe cu note de ylang-ylang şi neroli, apoi se
desfăşoară cu iasomie, lemn de santal si
vanilie. Apoi este prezentă, o compoziție cu
note lemnoase de neuitat.
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 Tunsoarea garçonne
•
•
•

•

Este un simbol pentru perioada anilor
20, fiind inspirată de coafura copiilor .
Colleen Moore, un star al filmelor
mute, a fost prima femeie care a
adoptat această coafură.
Max Factor, cel care machia şi coafa
vedetele a venit într-o zi cu o idee
ingenioasa . A creat o tunsoare
"cubistă" numita "dutch-bob" sugerată
de o păpusă japoneză a actriței.
Noua tunsoare a fost imitată
instantaneu de toate fetele din lume (şi
ulterior asociat cu imaginea actriței
Louise Brooks).

Prof. Anca Voinescu

Mulți dintre tineri au mereu această dilemă. Atât fetele cât și băieții doresc să aibă un look impecabil și
cu gust. Dar uneori imaginația nu ne ajută foarte mult. Combinația hainelor în concordanță cu structura
corpului și a ocaziei este o artă ce trebuie realizată cu grijă pentru a fi de efect.
Voi dezvălui mici secrete ce se pot pune în aplicare în primăvara anului 2013.
Noi fetele,mereu dorim să fim la modă, să avem o ținuta care iese în evidența prin bunul gust și
feminitate, să ne simțim și comod în același timp dar, să ascundem și micile imperfecțiuni.
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Pe mine primăvara mă duce cu gândul la flori, culori deschise, viață. Așadar, tendințele din anul
acesta vor detrona culorile închise și vor reveni culorile neon, albastru, galben proaspăt de lămâie, culoarea
piersicii, roșul intens, verde crud, violet intens și un crem/nude cu o ușoară tentă spre roz. Bineînțeles că nici
imprimeurile florale nu vor lipsi anul acesta, ba chiar vor fi la mare căutare în primăvara aceasta,împreună
cu dantela si imprimeurile cu forme geometrice, de la dungi până la cercuri și pătrățele. În materie de
pantofi,se poartă cei cu toc gros, dar și subtire, cu accente metalice, cu tocuri transparente și cu bot ascuțit.
Acum aș vrea să trec la capitolul "Ce poartă băieții în 2013". Mulți dintre ei stau în fața oglinzii mai
mult decât o fată și se străduiesc să poarte ținuta perfectă. Nici la ei lucrurile nu sunt atât de simple precum
credem noi fetele.
În ultimii ani, hainele pentru bărbați erau neutre, în nuanțe de negru, alb, bej, dar iată căîin 2013 totul se
schimbă. Marile case de modă s-au inspirat în creații din moda anilor ’40-’50.
Se vor purta modele mai îndrăznețe: costume cu revere dublu tăiate, pantaloni sport în lungimi mai scurte și
foarte multe pălării și băști, precum și clasicul sacou tweed. Cămașa în carouri, helanca în dungi revin și ele
în trend și sunt de efect. La fel și eșarfa viu colorată, cardiganele și vestele închise în față și în V la gât.
Pantalonii strâmți rămân în trend, dar intră în tendințe și pantalonii cu pliuri în față.
Totul ține de imaginație și de gustul fiecăruia. Să nu ne panicăm atunci când trebuie să plecăm undeva
și nu avem idee cu ce să ne îmbrăcam. Improvizează, creează și dă stil cu ajutorul accesoriilor!
Georgiana Huțanu, clasa a XII-a A

O dispută, tot mai frecventă în ultimii ani, este cea despre cele două sărbători ale dragostei din luna
februarie. Dragobete, celebrat pe 25 februarie, este sărbătoare tradițională românească, Valentine’s Day,
celebrat pe 14 februarie, este sărbătoare de origine occidentală. Pe care să o preferăm?! Ca adolescenți,
mereu îndrăgostiți, ne plac amândouă., deci vom avea grijă să le marcăm pe amândouă.
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Colegii noștri, de la clasa a IX-a J, ne-au dovedit, printr-un program artistic, că nu au uitat tradițiile
despre sărbătoarea Dragobetelui, dar și adaptarea la sărbătoarea Sfântului Valentin. Astfel, am avut prilejul
să aflăm legendele celor două sărbători, să ascultăm un colaj de versuri despre cupluri celebre de
îndrăgostiți, să admirăm dansatorii din ansamblul folcloric al liceului pe ritmuri populare, dar și în pași de
vals.

Felecitări pentru inițiativă și pe viitor sperăm să li alăture și colegi de la alte clase!
Muscalu Alexandra, clasa a X-a F
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Faptul că, liceul nostru se află în vecinătatea Muzeului Viei și Vinului din Moldova, este un privilegiu
pentru elevi și cadre didactice, deoarece putem merge de fiecare dată să admirăm expozițiile interesante
găzduite aici, sau putem asista atunci când se lansează diverse lucrări ale unor personalități culturale.
Întotdeauna suntem întâmpinați cu multă amabilitate de domnul muzeograf Paul Iancu, unul din cei mai
cunoscuți oameni de cultură și susținător al tradițiilor populare din zona Hîrlăului.
În toamnă, am văzut cum lucrează vestiții olari din Deleni ceramică neagră.
Acum câteva săptămâni am fost încântați de prezentarea unei expoziții cu obiecte de nuntă din mai multe
regiuni ale țării. Expoziția a fost organizată cu participarea Complexului Muzeal Național Moldova din Iași.
Am admirat ceramică tradițională specifică fiecărei regiuni istorice, dar și obiecte destinate acestui
eveniment important din viața țăranului român: nunta.

La sfârșitul lunii martie am fost onorați să participăm la o interesantă lansare de carte: “Evreii din
Hîrlău. Istoria unei comunități” , lucrare a renumitului profesor universitar Carol Iancu, în care sunt
publicate documente inedite despre istoria de 250 de ani a comunității evreiești din Hîrlău.
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Activitatea a fost organizată cu implicarea Compexului Muzeal Național Moldova din Iași, a
Federației Comunităților Evreiești din România și a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Datorită subiectului abordat, dar și pentru că autorul cărții este originar din orașul Hîrlău, această
activitate a stârnit interesul întregii comunități.
Ne bucurăm că liceul nostru și-a adus o mică contribuție la reușita activității, prin prezentarea
spectacolului „Florile Hîrlăului” de către Ansamblul folcloric “Rapsodia Hîrlăului”.

Prof. Elena Ursache

Pasiune, îndemânare, dăruire, răbdare, muncă și nu ultimul rând talent sunt necesare pentru ceea ce au
reușit să facă elevii de la clasa a IX-a D, sub coordonarea domnului profesor Bogdan Cozmescu. Această
activitate s-a desfășurat in Săptămâna Altfel din aprilie 2012, săptămână dedicată activităților extrașcolare.
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Cu acest prilej, domnul profesor a încercat să inițieze elevii în sculptura unor motive geometrice
tradiționale în lemn, motive ce pot fi studiate in lucrarea proprie ”Motive geometrice tradiționale”.
Colegii voștri au fost foarte încântați de ceea ce au reușit să sculpteze. Poate ar trebui să încercați și voi!

Iată și produsele finale!
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“Dacă nu ești pe facebook, nu exiști?!”
Facebook-ul, un “drog” pentru noi adolescenţii. Așa este denumit în zilele noastre această rețea de
socializare care creează dependență în rândul nostru.
Toată lumea parcă este hipnotizată de fenomenul Facebook. Aici, toată lumea se știe cu toată lumea,
beneficiind astfel uneori, chiar și de un arbore genealogic. Uneori doar vizitând profilul unei persoane,
luându-te după ceea ce postează, muzica pe care o ascultă sau fotografii, iți poți da seama de personalitatea
sa, iar după numărul de like-uri, care a devenit o obsesie, de cât de “populară” este.
Mulți din prieteni vorbesc cu tine ca și cum te-ar cunoaște de o viată, însă pe stradă când te întâlnești
cu ei nici măcar nu te salută. Uneori mulți dintre noi iau acest site prea în serios gen ”Abia aștept să intru pe
Facebook”, fiind dependenți de iluzia că au prieteni cu care să vorbească, deoarece globalizarea si
liberalismul au distrus și ultimele urme de comunitate restrânsă, de cerc de prieteni, de stabilitate și chiar de
familie.
Facebook-ul era la început o rețea socială cu circuit închis pentru studenții Universității Harvard,
SUA. Apoi prin popularitatea rețelei, respectiv universității, Facebook a luat amploare.
Acum beneficiază de peste 800 milioane utilizatori. Majoritatea cred că tot ce se postează aici sunt lucruri
interesante, inovatoare și uneori chiar și incredibile.
Aspectul pozitiv este că mereu beneficiem de prieteni noi, amiciții, afli ce gândesc alții prin postările
lor, vezi pe unde au călătorit prin poze, vezi ce relații s-au mai format iar uneori chiar și informații
importante internaționale.
Ne punem însă adesea întrebarea “Ce m-aș face fără Facebook?”. O întrebare care nu își are sensul din
punctul meu de vedere. Răspunsul este simplu: dacă nu ar fi Facebook-ul ar exista alte site-uri, iar lumea ar
migra către altceva.
Însă majoritatea știm că Facebook nu face decât să dezvolte specificul Internetului, dezvoltând astfel
și prezența și comunicarea, iar cu cât petrecem mai mult timp pe site și cu cât împărtășim mai multe
informații despre noi, cu atât Facebook are de câștigat.
Pentru comunicarea pe Facebook, mulți utilizatori au avut controverse constând în faptul că
majoritatea utlizatorilor uită să mai scrie corect, gramatica fiind doar o poveste, doar pentru că li se pare la
modă să scrii fără semne de punctuație.
Sapigiuc Ovidiu, cl. a XI-a D
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De ceva vreme, două veverițe , simțind că elevii nu mai au chef să învețe, au început să se apropie
de liceul nostru. La început în copacii din vecini, apoi în cei din curtea liceului, apoi la intrarea în corpul D ,
apoi....în clasă la ore?! Dacă la început erau timide, acum se apropie de elevi și sunt foarte mulțumite când
primesc câte ceva de mâncare. Se pare că devin tot mai interesate de lecții,uneori jucându-se cu frenezie în
brazii de lânga corpul A, parcă încercând să atragă in jocul lor și elevii, dar și ... profesorii!

Ne bucurăm că au poposit la noi. Într-o zi plină de lecții, extemporale, practică, ...., apariția perechii Chip și
Dale înseamnă picătura de veselie și bună dispoziție de care avem nevoie. Ne dorim să râmâneți la noi, cât
mai mult timp, dragele noastre veverițe! Cu acordul vostru am vrea să deveniți mascotele liceului nostru!

Tătărușanu Vasile, cl. a XI-a D
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În triunghiul ABCD avem 5 unghiuri.



Triunghiul isoscel este un patrulater cu 2 laturi.



Hidrogenul este un gaz foarte maleabil



Capitala S.U.A. este Casa Albă.



Dunărea se varsă la mine în chiuvetă.



Laptele este un aliment competent.



Ceapa este o legumă cu personalitate.



Animalele sălbatice trăiesc în pădurea zoologică.



Există 3 tipuri de animale: carnivore, ierbivore și cele care țin regim.



Balena se înmulțește prin ouă.



Creierul este un organ oarecum indispensabil capului.



Cei care comit greșeli sunt penibili de pedeapsă.



Ritmul acestui pastel e bemol ca și sentimentul care e trohaic.



Ion Creangă s-a născut între anii 1887 – 1889.



Moromete pleacă în excursie să vadă cerealele.



Eminescu mereu și-a dorit să fie iubitul Veronicăi Micle, dar mereu a fost pasionat de poeziile și

.

arhitectură și s-a decis să rămână la iubirea codrului în particular....

Chitan Nicoleta, clasa a X-a A
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ANSWERS
Riddles – Answers:
1. a towel
2. a chicken
3. a rug
4. a cold
5. a nose
6. a newspaper
7. a stamp
8. a sponge
9. fire
10. a coffin

Puzzles – Answers:
1. 1.Fifty eight minutes. Although his net progress each minute is one foot, he reaches the top on the
fifty-eighth minute just before he would normally slip back two feet.
2. Take a piece of fruit from the box marked “apples and oranges.” Suppose the fruit you take is an
apple. Then that box must be the box containing just apples. Therefore, the box marked “oranges”
can’t be the box containing just apples, and it can’t be the box containing just oranges either – so it
must be the box containing apples and oranges. The remaining box is therefore the box containing
just oranges.
3. If the fruit you take out is an orange, the solution is derived in a similar fashion: the box marked
“apples and oranges” is the box containing just oranges; the box marked “apples” is the box
containing both apples and oranges; and the box marked “oranges” is the one containing just apples.
4. Assuming a perfectly spherical Earth, somewhere one mile north of the latitude (in the southern
hemisphere) that is one mile in circumference. The man walks south one mile to this latitude and
walks one mile east, which takes him all the way around and back to where he started. The last step
(one mile north) retraces the first step he took (one mile south).
5. Two half-full barrels are dumped into one of the empty barrels. Two more half-full barrels are
dumped into another one of the empty barrels. This results in nine full barrels, three half-full barrels,
and nine empty barrels. Each son gets three full barrels, one half-full barrel, and three empty barrels.
6. $1.19. Three quarters, four dimes, and four pennies.
Prof. Monica Chiriac
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