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EDITORIAL 
 

 

Bine ne-am regăsit la al doilea număr al revistei școlii noastre! 

         Se spune că toamna e anotimpul permanenței, dar și al schimbării. Foarte 

adevărat și pentru elevii și cadrele didactice de la  LICEUL TEHNOLOGIC  

HÎRLĂU!  Ne bucurăm de shimbarea denumirii școlii,  din Grup Școlar în Liceu 

Tehnologic și sperăm să nu fie doar o modificare a titulaturii, ci începutul unor 

rezultate cât mai bune pentru toate activitățile desfășurate de elevii și dascălii  

școlii noastre. 

         Suntem încântați de apariția site-ului  școlii (mulțumiri conducerii școlii) 

pentru că am avut unde “să postăm” primul număr al revistei și să ne facem 

cunoscuți într-o oarecare măsură.  

         Ne-am fi dorit ca mai mulți elevi din școala noastră să citească articolele  

scrise de colegii lor sub îndrumarea cadrelor didactice și să aprecieze efortul depus 

pentru redactarea celor o 100 de pagini! 

        Mulțumiri tuturor colaboratorilor noștri! Contăm pe sprijinul vostru pentru 

apariția viitoarelor numere. Ne propunem o apariție semestrială, iar în ce privește 

numărul de pagini va fi în funcție de subiectele propuse de voi, cititorii noștri. La 

solicitarea voastră   schimbăm numele revistei din  FILE  DE  ȘCOALĂ  în  

FILE  DE  LICEU. 
         Vă dorim un an școlar cu multe realizări și vă așteptăm să ne fiți colaboratori! 

 

NOIEMBRIE 2012, REDACȚIA 
   

“Toamna este o a doua primăvară, când fiecare frunză 
e o floare.”                                            (Albert Camus) 
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ABSOLVENȚI – IUNIE 2012 

        Ne-am luat rămas bun de la seria de absolvenți din 2012, cu regrete și emoții, 

atât elevi cât și cadre didactice.  

         Ca dascăli avem satisfacția că am mai format o generație de absolvenți care 

să fie capabili să depășească cu  succes  toate examenele vieții și care sperăm să-și 

amintească cu plăcere de anii de liceu, de colegi, de noi, profesorii lor care le-am 

dăruit nu doar cunoștințe, ci și o picătură din sufletul nostru. Mult succes dragi 

absolvenți! 

          Cu aceeași însuflețire i-am primit și  pe bobocii - elevi de la clasele a IX-a.  

 

SEPTEMBRIE  2012 -  BINE AȚI VENIT! 
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      În următorii patru ani de liceu vă vom îndruma pașii pentru a vă consolida 

cunoștințele de cultură generală, dar și pentru inițierea în tainele unei meserii: 

tehnician mecatronist, desenator pentru construcții și instalații, designer 

vestimentar, designer mobilă și amenajări interioare, tehnician morărit și produse 

făinoase, tehnician gastronomie. 

     Mult succes! 

 

Prof. CRISTINA MACOVEI 
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   Îmi amintesc și acum ziua în care am pășit spre poarta liceului cu pași mărunți și 

încărcați de emoție. Eram curioasă să văd ce se află după acele porți gigantice de 

fier. 

        Când am intrat în clădirea liceului, m-am întâlnit cu viitorii mei colegi,  cu 

doamna dirigintă, dar și cu alți colegi mai mari. M-au impresionat fețele  speriate 

ale noilor mei colegi, dar și bătăile inimii mele care se accentuau cu fiecare 

secundă mai tare. Mă gândeam cum să mă integrez cât mai repede,  dacă voi reuși 

să fiu o elevă bună, să îmi fac prieteni noi și să trăiesc intens fiecare clipă din anii 

de liceu. 

        Am fost condusă într-o clasă spațioasă de doamna dirigintă. M-am așezat în 

banca a doua cu doi foști colegi de la școala generală. Am aflat că  voi avea 28 de 

colegi , unul mai timid, altul mai îndrăzneț,dar toți nerăbdători să învățăm lucruri 

noi. După o săptămână pot să spun că m-am împrietenit cu toți colegii. 

        Sunt mulțumită că am ajuns în acest liceu, unde am întâlnit profesori deosebiți 

și mi-am făcut prieteni noi.   

 

Ștefan Marina, clasa a IX-a H 
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        Cea mai frumoasă zi din această toamnă a fost ziua de 17 septembrie, când am 

pășit pentru prima dată în universul plin de farmec al liceului. 

Eram mândră de mine și stăpânită de mari emoții. Pașii mei mici s-au transformat 

în pașii mari ai unei adolescente care tocmai a absolvit școala generală. Emoția s-a 

dovedit a fi  foarte puternică, inima începând să-mi bată nebunește când mi-am 

auzit numele strigat de doamna dirigintă. Am pășit pragul clasei curioasă să-i 

cunosc pe colegii noi alături de care voi învăță în cei patru ani de liceu. Doamna 

dirigintă ne-a întâmpinat cu o căldură deosebită. 

        Prima zi de liceu a fost specială pentru mine, mai ales că m-am bucurat alături 

de colegele mele de statutul de boboacă. 

 

Ungureanu Luminița, clasa a IX-a J 
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BAC PROFESIONAL, DA SAU NU? 
       

        Elevii claselor a XII-a  din acest an școlar au avut parte de surprize în legătură 

cu tipul de bacalaureat (profesional sau clasic) pe care-l vor putea susține la  

absolvirea liceului. 

        Vestea că vor avea posibilitatea de a opta pentru un nou tip de bacalaureat mai 

ușor, i-a bucurat pe cei care nu au gânduri sau posibilități de a urma o facultate, dar 

își doresc totuși să obțină o diplomă  de bacalaureat. DAR CE CREDEȚI??? 

           La puțin timp aflăm că nu se va schimba nimic, că examenul maturității  se 

va susține ca și anul trecut! Toată lumea (elevi, părinți, cadre didactice) a fost 

bulversată, neînțelegând ce-i cu aceste decizii radicale.  Noi, elevii avem o singură 

opțiune:  SĂ ÎNVĂȚĂM! 

            După un oarecare timp relativ aflăm că totuși vom avea posibilitatea de a 

susține și bacalaureatul profesional. Din nou am rămas surprinși toți de aceste 

hotărâri luate peste noapte. 

            Eu cred că ar fi bine să avem oportunitatea de a susține bacalaureatul 

profesional, deoarece s-ar face o selecție între elevii care au învățat mai mult la 

obiectele de cultură generală și cei care s-au pregătit mai mult pentru a practica o 

meserie. 

            Sperăm cu toții, elevi, părinți, cadre didactice ca pănă la sfârșitul anului 

școlar să nu mai fie schimbări majore în legătură cu acest tip de examen. 

                                            MULTĂ BAFTĂ! 

Dodiță Felicia, clasa a XII-a E 
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AȘTEPTĂM NOUA FIRMĂ: LICEUL  TEHNOLOGIC  HÎRLĂU 

 

 
7.30 – SECRETARIAT -  ABIA O ZĂRIM PE DOMNIȘOARA SECRETARĂ 

DOINA BURLACIUC  PRINTRE DOSARE, DIPLOME, ADEVERINȚE 

ȘI...FLORI!                                 „ O ZI BUNĂ!” 
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7.45 – CABINET   DIRECTOR               CABINET  DIRECTOR – ADJUNCT 

PROF. PAULA-LORELA IANCU     ING. MANUELA-NICOLETA COMAN 

                      

AGENDA DE LUCRU – FOARTE ÎNCĂRCATĂ: PROIECTE 

EDUCAȚIONALE, CHESTIUNI ADMINISTRATIVE, PROBLEME 

DISCIPLINARE, CONSILII PROFESORALE, ȘEDINȚE CU PĂRINȚII,   DAR 

ȘI LECȚII DE CHIMIE, GASTRONOMIE SAU DESIGN VESTIMENTAR!   

 

 

8.00     CANCELARIE              CATALOGUL ȘI…               LA ORE! 

 
PROF. D. HRISCU                 PROF. B. STANCIU             ING. GH. BEJENARU 
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ORA DE BIOLOGIE – CL. a XII-a E          CL.  a IX-A J – ORA DE  RELIGIE 

SUCCES LA BAC!                                           BUN VENIT BOBOCEI! 

 

 
CL.a X-a A – ORA DE CHIMIE                               CL. a IX-a C-VIITORI   

 FOARTE FRUMOS NOUL CABINET!                  TEH. MECATRONIȘTI 

 

 
CURTEA LICEULUI -  PAUZĂ        ȘI          UN JOC DE FOTBAL! 
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SALA DE SPORT 

 

                           
REPETIȚII: 
                             ANS. FOLCLORIC                  BALUL BOBOCILOR             

 

 

ATELIER- MOBILĂ ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE 

 

 
CL. aXI-a E,    MAISTRU-INSTRUCTOR G. CHIȚESCU 
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CE POT FACE MAI MULTE MÂINI DIBACE?    PRIVIȚI: 

 

 
 

LABORATOR - GASTRONOMIE 

 
CL. a XI-a D, MAISTRI-INSTRUCTORI: R. GHEORGHIESCU, G. MĂTASE 
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INSTRUIRE TEORETICĂ,                  DAR ȘI                           PRACTICĂ! 

 

 

  

 
PAUZĂ                     ȘI PENTRU                                    PROFESORI! 

 

 

 

 

13.05 – ÎNCEP CURSURILE PENTRU SCHIMBUL DE DUPĂ-AMIAZĂ 
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ATELIER DESIGN VESTIMENTAR 

 

 
CL.  a X-a I, MAISTRU-INSTRUCTOR  M. ANDRONIC        

AȘTEPTĂM O PREZENTARE DE MODĂ! 

 

 

BIBLIOTECA LICEULUI 

 

 
 VĂ AȘTEAPTĂ CU PESTE 2000 DE VOLUME DIN TOATE DOMENIILE ! 
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CL.a IX- a H,   ORA DE ROMÂNĂ 

 

 
SĂ VĂ PĂSTRAȚI ENTUZIASMUL PRIMEI ZILE DE LICEU PÂNĂ ÎN 

CL. a XII-a! 

 

...ȘI ALTFEL DE ACTIVITĂȚI (EXTRAȘCOLARE) 
                               

VIZITĂ LA MUZEUL VIEI ȘI VINULUI 

 
CL. a X-a E, PROF. DIRIGINTE OANA RĂDEANU 
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PROIECT  ECOLOGIC - ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE 

 

 
 

PARTICIPANȚI: ELEVI DE LA MAJORITATEA CLASELOR 

PROF. COORDONATORI: MIRABELA-MARIA TROPAN  

                                                  LIVIU UNCIULEAC 

 

 

LET*S DO IT ROMÂNIA! 

AU PARTICIPAT ELEVI ȘI CADRE DIDACTICE DE LA LICEUL NOSTRU 

CU SPERANȚA UNUI VIITOR MAI CURAT! 
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O ZI FĂRĂ MAȘINĂ ÎN ORAȘUL MEU! 

 

 
 

 

PROF. SANDU GABRIELA 

            PROF. URSACHE ELENA 
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PĂSTRĂTORII TRADIȚIEI 
 

 
 

       La începutul acestui an școlar elevi ai liceului nostru au răspuns prezent  

propunerii de a participa la constituirea  ansamblului de dansuri populare. 

       Vrem să vii prezentăm la început de ... horă! Cei 32 de dansatori ai echipei te 

impresionează de la prima vedere, te uimesc prin bucuria și prospețimea pe care le 

citești pe fețele lor, și chiar dacă nu au cele mai bune condiții pentru repetiții, 

entuziasmul lor e molipsitor. 

       Toți sunt elevii liceului nostru și se întâlnesc în sala de sport la repetiții și în 

pași de horă vor să ne facă liceul cunoscut pe plan artistic.                     

       Ne-a răspuns la câteva întrebări, cu multă amabilitate, doamna profesoară 

Gabriela Sandu care se ocupă de coregrafia trupei de dansatori. 



21 
 

.  

  

      Reporter: Cine sunt dansatorii acestei trupe de dansuri populare? Dar 

instructorii ? 

       Prof. G. Sandu: Dansatorii sunt colegii voștri,iar instructorii -  domnul 

maestru Viorel Vatamaniuc și eu, profesor  de educație fizică, Gabriela Sandu. 

        Reporter: Cum s-a format această echipă? 

        Prof. G. Sandu: La inițiativa conducerii liceului de  a continua   activitatea  

de păstrare a tradițiilor și obiceiurilor populare din zona Hîrlăului, dar și a 

interesului manifestat de  elevii școlii noastre. 

        Reporter: Ce v-a determinat să pregătiți acest grup de dansatori? 

        Prof. G. Sandu: În primul rând entuziasmul colegilor voștri, apoi dorința de 

a contribui la păstrarea tradițiilor populare. Să știți că ne-am propus să înființăm 

și un grup vocal, dansuri tradiționale pentru sărbătorile de iarnă – cerbul, dar și o 

trupă de urători. 

        Reporter: Cât de atrași de dansurile populare sunt tinerii anului 2012? 

        Prof. G. Sandu: Chiar dacă tinerii anului 2012 sunt preocupați de dansurile 

moderne , manifestă totuși  interes și pentru cele populare. Dovadă: uitați-vă la 

colegii voștri care au repetat zile întregi, cu mici pauze! 

        Reporter: Spuneți-ne ceva despre dumneavoastră. Când ați început să 

dansați? De cât timp sunteți coregraf? 

        Prof. G. Sandu: Am început să dansez de la 6 ani. Ca și coregraf mă ocup de 

trupe de dansatori de 23 de ani. 

        Reporter: Aveți satisfacții muncind cu elevii? 

        Prof. G. Sandu: Am satifacții foarte mari după fiecare reprezentație în fața 

spectatorilor mai mari sau mai mici. 

       Reporter: Planuri de viitor ale ansamblului ? 

        Prof. G. Sandu: Să participăm cu succes la toate concursurile la care vom fi 

invitați. Vă invităm la primul spectacol de la Balul bobocilor din liceul nostru! 
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        Reporter: Mulțumim frumos, abia așteptăm să vă aplaudăm!  

Dodiță Felicia, cl. a XII-a E 

 

 
 

Cernescu Ciprian – 9J Teșu Cosmin – 11C 

Murariu Alexandru – 9J Dilă Ionuț - 11C 

Bercu Claudiu – 11B Dascălu Mihai – 10D 

Vînă Constanța – 10A Moisii Lucian 10C 

Aparaschivei Marius – 10I Duhan Petronela -  10A 

Stoica Marinela – 10A Dulceanu Andreea – 10F 

Conțescu Mariana 10I Ciubotariu Andreea – 10H 

Urcaciu Andrei – 11B Rățoi Nicoleta – 9I 

Curecheru Florin – 9I Ivănuță Ionela – 10H 

Găină Neculai – 9I Stoica Ioana – 9B 

Cîrjan Andrei – 9I Batincu Ciprian – 10D 

Lungu Daniel – 10F Mocliuc Florin – 10D 

Pătrăuș Vasile – 10D Varzari Andreea – 11C 

Găină Florin – 9G Prigoreanu Bianca – 10G 

Gagea Ana-Maria – 9J Mitocariu Maria – 11C 

Maticiuc Bogdan – 9G Deleanu Florin – 10G 
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 Toamnă, al anului ultim, cel mai frumos surâs!  
(W. Bryant)  

 

            
 

 

TINERE CONDEIE 
 

TOAMNA 
         Am să vă scriu câteva cuvinte tomnatice și la urmă am să le dau o nuanță de 

auriu tomnatic, ca de încheiere.  

        A sosit toamna!  În jur totul este acoperit cu frunze colorate în tonuri triste de 

toamnă. Soarele se ascunde sub nori furioși, îmbrăcați în hăinuțele toamnei. Ar 

vrea să-și arate mânuța ca să-și ia rămas bun de la noi și de la vara în care el a fost 

numai un zâmbet. Rândunelele au plecat, florile și copacii au început să fie pictați 

în culori închise ce anunță sosirea toamnei. 

        Stau pe banca bunicii, într-un loc plin de frunze ruginii. Un covor multicolor a 

început să se așeze peste satul mic și pe hornul căsuței iese fumul din lemnale puse 

de bunica. 

         Toamna totul pare fermecat în jur, totul este pictat în culori arămii. Încetișor 

mă îndepărtez de banca bunicii și îmi iau rămas bun de la vara însorită, dar 

spunându-i bun venit toamnei. 

 

Perjeriu Denisa, clasa a IX-a H 
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Amargheoalei Elena, Clasa a IX-a J 
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ULTIMA RAZĂ DE SOARE 
 

 Soarele, un rotund,  

Îl văd strălucind.             

Zi de zi mă privește 

El mereu mă trezește.                              

 

Dar azi nu pot să cred 

Ce am văzut. 

Soarele a dispărut     

Norii cenușii l-au pierdut.  

 

O singură rază de soare, 

O frumoasă floare 

Azi a dispărut, 

Ultima rază s-a desfăcut.  

 

                   
 

 

 

 

 

 
 

TOAMNĂ 
 

Visam la un loc, 

Flori multe peste tot, 

Totul era însorit,   

Totul înflorit. 

O ceață s-a ivit 

Groasă, de nepătruns, 

Nimic nu se zărea 

Ploaia cădea. 

 

Vântul dintr-o parte sufla 

Într-un coșmar se scufunda, 

Un parfum ănmiresmat se așează 

peste sat.  

E aer curat. 

Diamante sclipitoare 

Pică din zarea cea mare 

Nu pot să vă explic 

Dar cred că toamna a venit. 

 

 
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agăinăriței Georgiana, clasa a IX-a H 
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Joc de cuvinte 
 

La școală ne ducem de voie 

Unde învățăm lucruri multe. 

Toate importante, chiar dacă-s mărunte. 

Ne ducem și  de nevoie. 

Unii trec prin școală ca vodă 

Considerând cartea o lobodă. 

Ne ducem uneori vrând, 

Alteori nevrând. 

Câteodată prin cap e harababură 

De-ți umblă ideile prin bătătură. 

Duminica-i bairam, 

Luni cărți și caiete căutăm. 

Răceala se prezintă onorabil, 

Dar corpul elevului e vulnerabil. 

Testele să le fie cu deochi 

Că n-au putut să tragă  niciun ochi. 

Viața este trecătoare, 

Școala are aripioare, 

Notele sunt cam colțate 

Unele chiar aripate. 
Săpătoriu Elena, clasa a IX-a J 
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DESENE:  Agăinăriței Georgiana(coperta), Deleanu Mihaela, Topiță Mihaela, Gorongea 

Cristina, Savei Mădălina, Găină Elena, Ciobanu Ștefan, Anechitoaie Florin, Găină 

Alexandra,Tănasă Carmen, Muntean Alina, Cioclu Ioan, Plescăciuc Iuliana, Ungureanu 

Răzvan, Arădoaiei Petru.   
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EXPOZIȚIE DE ICOANE 

 
      La începutul  lunii noiembrie, elevi ai liceului nostru au pregătit  o expoziție de 

icoane sub coordonarea domnișoarei profesoare Angela Savin, a preotului Cătălin Bortă 

și a doamnei maistru-instructor Rodica Gheorghiescu.  

       Expoziția a fost prilejuită de Anul Omagial al Sfântului Maslu și îngrijire a 

bolnavilor. Icoanele sculptate au fost realizate de elevi îndrumați de doamna maistru-

instructor Lucica Petrei.  

        Vă prezentăm o parte din icoanele și desenele realizate de colegii voștri și sperăm să 

apreciați efortul depus atât de ei, cât și de indrumătorii lor.  
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PROF. MIHAELA PETRAȘ  
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 Ibidem = în același loc  

 Alibi = în altă parte  

 Festina lente ! = grabește-te încet !  

 Sine qua non = fără de care nu se poate  

 De facto = de fapt  

 De iure = de drept  

 De visu = din auzite  

 Do ut des = iți dau ca să-mi dai  

 Honeste vivere = trăieste cinstit  

 Hic et nunc = aici și acum  

 In extremis = în ultimă instantă  

 Ipso facto = prin însuși acest fapt  

 Manu militari = prin forța armată. 

 

Barabasa Nicoleta, cl. a X-a A 
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SONDAJ: PROFESORUL MEU PREFERAT 

 
 

 
 

 

        Mai este la modă ( a se citi “cool “ )  să ai o materie preferată sau un profesor 

preferat? Au răspuns  la această întrebare peste o 100 de elevi ai liceului nostru.  

 

1) Ce materie predă profesorul preferat? 

 

 Matematică – 19% 

 Materii tehnice/de specialitate – 15% 

 Limba și literatura română – 13% 

 Educație fizică – 12 % 

 Limba engleză – 8% 

 Economie – 5% 

 Geografie – 5% 

 Chimie – 4% 

 Fizică – 3% 

 Biologie – 3%  

 Informatică – 3% 

 Limba franceză – 1% 

 Istorie – 0,9% 

 Desen – 0,9% 

 

2) Din ce motiv e profesorul vostru preferat? 

 

 Explică/înțeleg bine -23% 

 Este serios – 12% 

 Corectitudine în notare – 11% 

 Predă cu pasiune – 10% 

 Este înțelegător – 8% 

 Glumește – 7% 

 Are cunoștințe vaste – 7% 
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 Învăț lucruri interesante – 6% 

 Dezvoltă creativitatea – 5% 

 Pune note bune - 4% 

 Nu dă teme – 3% 

 Nu scriem mult – 2% 

 Dă teste ușoare – 2% 

 Arată bine – 1% 

 

3) Contează doar să vă placă materia sau și persoana care o predă? 

 

 Ambele – 85% 

 Doar obiectul - 14% 

 Nu știu – 1% 

 

        Acestea sunt părerile a doar  o mică parte din numărul de elevi din școala noastră, nu 

le considerăm reprezentative pentru toți cei peste o mie de  elevi.                   Indiferent 

însă de aceste opțiuni, principala preocupare pentru toți liceenii trebuie să fie cartea 

pentru că vorba proverbului “Ai carte, ai parte”.    

Așa să fie oare în ultima vreme? 
Prof. Elena Ursache 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

VIITORUL SUNĂ BINE.....SUNĂ VERDE! 

          Astăzi, am să vă spun o poveste despre un foarte cunoscut prieten al lumii noastre. 

Este vorba despre un actor cheie al societății de consum, si anume: PoliEtilen Tereftalat; 

mai bine cunoscut drept: sticla de plastic PET.  

         Polietilen Tereftalatul (PET), inventat in 1941, este o rășină sintetică obținută din 

polimerizarea a două substanțe obținute din petrol, numite: etilen-glicol si acidul 

tereftalic. Utilizarea lui inițială a fost in industria textilă. Abia in anii ’70 i s-a dat o noua 

întrebuințare, și putem spune o nouă viața, fiind folosit în producerea de ambalaje pentru 

băuturi. 

        Fiind foarte ieftin, producția si consumul acestui tip de ambalaje a explodat in 

ultimii ani. Totuși prețul pe care îl plătim pentru folosirea lui este uriaș.  

       În ultimii ani, în Romania, a crescut foarte mult cantitatea de deșeuri PET depozitate 

în natură, la întamplare; iar faptul că acestea nu sunt biodegradabile, și rezistă sute de ani 

în sol, aduce mari prejudicii mediului înconjurător. 

 

 

 

 

 

             Pentru a ne face o idee cât de mare este cantitatea de PET-uri folosite anual, 

conform statisticilor oficiale, în Europa cantitatea de PET-uri aruncată anual la gunoi este 

atât de mare, 1 milion de tone, încat se poate înălța o construcție de dimensiunea turnului 

Eiffel. Din păcate la acest capitol România, vine puternic din urmă cu aproximativ o 140 

000 tone de PET-uri folosite anual. 
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          Din aceeastă cauză, colectarea si reciclarea “sticlelor din plastic” este absolut 

necesară pentru a avea un prezent si mai ales ....un viitor VERDE.  Și cum viitorul se 

pregăteste în scoala, unde altundeva este cel mai potrivit loc de a începe o astfel de 

acțiune, decât în școală.  

 

 

 

 

               Proiectul  național educațional, Școli pentru un Viitor Verde, (10.02.2012 – 

12.12.2012) are dublu scop, odata, conștientizarea elevilor privind problemele de mediu 

generate de aruncarea PET-urilor în natură, si pe de altă parte educarea copiilor si 

comunităților din care fac parte, în spiritul unui comportament prietenos față de mediu, 

prin participarea directă la colectarea ăi reciclarea ambalajelor de tip PET.  

               În acest fel utilizarea recipientelor PET se poate realiza fără a se pune în pericol 

echilibrul mediului înconjurător.  

Prof. Liviu Unciuleac 

 

 

 

 

 

 

 

  



36 
 

Drogurile -  o boală a vieții 

                Subiectul legat de droguri a fost abordat din mai multe puncte de vedere. 

   Așa cum se știe drogurile sunt cel mai distructiv viciu din câte există. În această 

categorie intră cele mai importante: țigările, alcoolul și nu în ultimul rând etnobotanicele 

care prin urmare sunt cele care duc la distrugerea omului atât fizic și psihic, cât și 

schimbarea în rău a imaginii acestuia în societate. 

            Din punctul meu de vedere, această cale a drogurilor nu înseamnă neapărat 

găsirea soluțiilor tuturor problemelor. De cele mai multe ori categoria persoanelor care 

optează pentru această cale este direct îndreptată către adolescenţi care sunt la vârsta cea 

mai dificilă și nesigură din punct de vedere al înțelegerii tuturor lucrurilor. Odată cu 

adolescenţa apare şi anturajul. Fiecare vrea să fie în diferite grupuri să se simtă ``cineva``. 

            Dar acest lucru îl va costa pe viitor datorită conflictelor cu părinţii şi cu cei din jur 

deoarece începe să nu-i mai convină nimic iar părinţii vor începe să-l deteste din ce în ce 

mai mult. Comunicarea dintre el şi părinţi se va diminua pe parcurs, creând o barieră între 

ei.  

            Ceea ce este greu de înțeles este modul în care oamenii percep drogurile și 

efectele acestora asupra umanității. Cei mai mulți dintre ei le găsesc că o portiță de 

scăpare în față unui necaz pe care îl întâmpina luând astfel locul unei persoane care poate 

fi soluția ideală prin consiliere psihologică.  

            În altă ordine de idei manifestările publice contra drogurilor nu sunt cea mai bună 

soluție pentru atenuarea acestor probleme. Din punctul meu de vedere soluția ideală este 

îndrumarea acestor persoane către centre speciale pentru tratarea acestor efecte negative 

care uneori e aplicată prea târziu, iar persoanele ajung să-şi ia viaţa.  

           Sfatul meu, ca şi elev în clasa a XI-a este de a evita grupurile care vor să vă 

ademenească la "cunoaştere" şi hrănirea cu “substanţe otrăvitoare” a corpului  vostru.  

          Nu consumaţi aceste substanţe! Vă vor distruge viaţa şi imaginea în societate 

care sunt foarte importante pentru fiecare dintre noi. 
 

SAPIGIUC OVIDIU, cl. a XI-a  D 
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Scoaterea petelor de pe materiale textile 

   La operația de călcat sau la atingerea cu obiecte fierbinți se pot produce 

pe materialele textile , pârliri locale (pete gălbui ). Petele se pot scoate în 

modul următor : 

a) Pentru țesături albe din in, bumbac, cânepă se poate folosi o solutie 

de apă oxigenată 10 % sau o soluție apoasă 2% de clorură de var. 

Operația se repetă de mai multe ori pâna la dispariția petelor. 

b) Petele de pe țesăturile din lână se șterg bine cu o pânză curată, 

înmuiată într-un amestec format din 85 ml apă oxigenata 3% și 50 ml 

ammoniac 5%, după care se spală bine. 

c) Petele de pe lână colorată se tamponează cu o soluție de acid citric 

5% sau cu zeamă de lămâie, după care se spală cu apa. 

d) Petele de pe țesăturile colorate se pot scoate prin procedeul de la 

punctul b), dar soluțiile trebuie să fie foarte diluate (ex : 1% apă 

oxigenată). 

 

Ghicitori 

1. Sunt nevăzut ca orice gaz , 

    Și curg ca orice lichid , 

     Eu focului nu-i dau răgaz , 

     Și-n apă sunt acid .   (CO2) 

  

                                  2. Cine-i însetat mereu  

                                      De-l atingi te arde rău ,  

                                      Piele, stofă sau hârtie  

                                      Să bea apa îl îmbie. (H2SO4) 
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3. Când la rece se-ntâlnesc 

    Amândoi se albăstresc,  

    Iar la foc, într-un minut 

    Se-nălbesc ca la-nceput. ( I + amidon ) 

 

                                    4. Ca el altul nu-i  

                                        Ba-i brun, ba-i gălbui, 

                                       Ca mierea-i pe foc  

                                       Dar dulce, deloc ! 

                                        Priviți-l acuma 

                                        Se-ntinde ca guma.  (Sulful) 
 

 Nicoleta Barabasa , cl. a X-a A 
Prof. Benonica Stanciu 
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Ştiaţi că…  
 

 

 

 
 
 
 

 
 Asiro-babilonienii scriau pe tăbliţe de lut. Printre ruinele bibliotecilor din Babilon 
şi Ninive s-au păstrat peste 30.000 de cărţi scrise pe asemenea tăbliţe de lut. 

 Multe popoare orientale antice scriau pe tăbliţe confecţionate din lemn, fildeş 
sau metal. Romanii foloseau tăbliţele cerate. S-a trecut apoi la papirus sau 
pergment, la tăbliţe de bronz, la piei de animale, la scoarţă de copac sau pânză.  

 Egiptenii îşi scriau cărţile pe papirus. Acestea erau socotite cărţi sfinte, ceea ce i-a 
determinat pe egipteni să păstreze timp de două mii de ani secretul folosirii 
hârtiei de papirus. 

 În cazul textelor importante, sulul de pergament era protejat de un toc de piele- 
strămoşul copertelor de astăzi.  

 Treptat, tot pentru a fi protejat textul, au apărut mai multe inovaţii : 
numerotarea filelor, notarea titlului la început, coperta (care era alcătuită din 
plăcuţe de lemn învelite în piele, în aur sau în argint).  

 În evul mediu, pe lângă obiect de cultură, cartea devenise şi obiect de lux : filele 
aveau ornamente, majusculele erau împodobite migălos, coperta era 
confecţionată din metale rare, fin cizelate, şi era împodobită cu pietre preţioase.  

 În secolul al XII-lea, apare în Europa un nou material ca suport pentru scriere : 
hârtia ; de fapt, hârtia fusese inventată de chinezi cu aproximativ o mie de ani 
înainte.  

 Gutenberg a folosit litere mobile, confecţionate din metal ; literele care formau 
textul se ungeau cu cerneală, se aşeza hârtia deasupra şi o presă permitea 
imprimarea lor ; foile se tipăreau numai pe o singură parte.  

 La scurt timp după ce fusese inventat, tiparul este introdus –în 1507-în ţara 
noastră de către călugărul Macarie. El a tipărit la Târgovişte cărţi bisericeşti, Ţara 
Românească fiind, astfel, prima ţară din această parte a Europei în care au apărut 
cărţi tipărite.  



40 
 

 Cea mai vestită bibliotecă antică a fost Biblioteca din Alexandria ( Egipt ). În anul 
300 î.Hr. acolo existau aproape 1 million de volume (papirusuri). 

 Biblioteca Congresului din Washington ( S.U.A.) are cel mai mare fond de carte 
din lume. 

 Biblioteca Academiei Române a fost înfiinţată în 1867 şi numără în prezent peste 
8 milioane de volume, fiind una dintre cele mai importante biblioteci din ţară.  

 Astăzi, marile biblioteci sunt computerizate şi se poate citi orice volum din fondul 
lor de carte pe reţeaua Internet.  

 

 

 

« Toţi acei ce au acces la o bibliotecă, la cărţi, sunt nişte inşi mai buni decât alţii, mai 

fortificaţi, iar durerile îi ating mai puţin şi nefericirile trec mai repede. »             ( Mircea 

Eliade ) 

 

« Cartea îndeplineşte nu numai misiunea de a ne pune în contact cu semenii noştri 

depărtaţi în timp şi spaţiu ; cartea îndeplineşte fapta de mirare de a ne face să  trăim în 

afară de minciună, nedreptate şi prejudecată.  »                                           (Mihail 

Sadoveanu) 

PROF. CORINA ȘERBU 
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MĂ SCUZAȚI, …....   
 

     Ani de liceu fără scuze inspirate sau mai puțin inspirate, atunci când vii nepregătit la 

ore, să fim serioși, nu există! Colegele voastre vă prezintă câteva.              Credem că voi 

sunteți elevi care vin întotdeauna pregătiți pentru lecții și nu aveți nevoie să le folosiți!  

Doamna profesoară/Domnule profesor vă rog: 

o  să mă învoiți pentru a merge până la Codreanu (stația de autobuz). 

o să mă învoiți patru zile deoarece sunt bolnavă. 

o să-mi dați drumul din școală pentru a merge la fisc( administrația financiară). 

o să mă iertați, îmi asum responsabilitatea pentru ora chiulită, încă o dată scuze. Nu 

se va mai întâmpla!( n.r. Până data viitoare!) 

o să-mi motivați absentul deoarece am avut probleme cu măseaua. 

o să mă învoiți jumătate de oră pentru a-l căuta pe domnul diriginte. 

o să mă învoiți 10 minute pentru a merge acasă după caietul de notițe. 

o Să mă învoiți 5 minute pentru a merge la magazin să-mi cumpăr gogoși! 

 

Șchiopu Denisa, cl. a XI-a D 

 

ALTE SCUZE.... 
        Știm cu toții cum este să fii elev și să vii nepregătit la ore. Sunetul 

clopoțelului care anunță începerea orei, fruntea transpirată de emoții, temă lipsă, 

mâinile strânse puternic între ele și tu gândind o scuză..., dar ce să te mai gândești 

că tocmai pe tine te alege să răspunzi, parcă chipul te-a dat de gol...  Printre cele 

mai folosite scuze:  

 Mă scuzați, am uitat să....  

 Mă  iertați, am lipsit…. 

 Am greșit exercițiul… 

 Nu mi-am notat…. 

             

  Cu părere de rău țin să vă anunț că aceste scuze nu prea mai merg, deoarece 

profesorii au experiență și îți pun următoarele întrebări: 

       “ Dar ce ai avut așa de important de făcut de ai uitat?” 

         „ Dacă ai lipsit nu trebuia să-ți iei temele de la colegi?” 

Ulciorul nu merge de multe ori la apă, așa că hai să ne facem temele pentru că ne 

prind bine! 

Muscalu Alexandra, cl. a X-a F 
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CEA MAI AȘTEPTATĂ LUNĂ DIN AN 
 

 

 
         

 

 

 

 Să fie luna decembrie, luna cadourilor, cea mai așteptată lună a anului?  Fără nicio 

îndoială, DA!  Cu toții știm că în această lună vom primi cadouri, dacă nu de la MOȘ 

NICOLAE care s-ar putea să ne lase în ghetuțe, doar o vărguță dacă n-am fost cuminți, de 

la MOȘ CRĂCIUN sigur vom primi ce ne-am dorit. El este Moșul bun și iertător care nu 

uită niciun copil (adolescent), chiar dacă n-a fost ascultător tot anul sau nu are numai note 

mari!  

        Ce ne dorim însă de la Moș Crăciun? Jucării, dulciuri, laptop, tabletă, iphone....!  

Mulțumim de pe acum pentru ele, dragă Moșule! 

        Dar oare ce lipsește din lista de mai sus?! Sănătate și să avem familia aproape, căci 

ce rost ar avea toate cadourile dacă nu am fi în seara de Crăciun alături de cei dragi, să 

împodobim bradul și să cântăm colinde? 

                       Sărbători fericite! 

Găină Petronela, cl. a X-a A 

 

 
 


