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EDITORIAL         

“ȘCOALA CEA MAI BUNĂ E ACEEA ÎN CARE INVEȚI ÎNAINTE DE TOATE SĂ INVEȚI.”  

                                                                                                 (NICOLAE IORGA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un eveniment așteptat cu nerăbdare în viața agitată a GRUPULUI ȘCOLAR TEHNIC 

HÎRLĂU –reluarea editării REVISTEI ȘCOLARE după o „lungă” vacanță  mare. 

            Colectivul redacțional (elevi,cadre didactice) ne dorim  să continuăm  realizarea revistei 

școlii cu același succes pe care l-au avut colegii noștri cu primele ediții. Dacă inițial revista s-a 

intitulat „PROFEȘIONISTII” și a fost publicată în formă tipărită, acum incercând să ținem pasul 

cu tinerii din era Internetului, ne intitulăm revista  FILE DE ȘCOALĂ  și vrem să o realizăm în 

format electronic și să o “postăm” pe mult așteptatul site al școlii, dacă nu, ne mulțumim și cu un 

“blogspot”. 

Indiferent de forma în care ne vom face cunoscuți, ceea ce vrem să facem noi este să vă 

prezentăm aspecte din activitatea școlii noastre, realizări, neîmpliniri, speranțe, așteptări, succese 

ale elevilor și dascălilor. De asemenea, vă propunem și rubrici care să vă destindă după o zi 

încărcata de lectii, teme, teste, note...bune, absențe motivate sau nemotivate, inspecții, consilii 

profesorale, comisii de disciplină. 

Așteptăm sugestii despre ce subiecte v-ar mai plăcea să citiți in revista noastră. 

                                                                  REDACȚIA - aprilie 2012 
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Cine suntem noi? 

 

UN SCURT ISTORIC AL GRUPULUI SCOLAR TEHNIC HÎRLAU 

 

 

 

       

 

 

Hîrlăul a fost încă din secolul al XIV-lea  unul dintre cele mai importante centre 

economice şi politice ale Moldovei . 

     Aici , se afla la data de 1 mai 1384 Curtea Doamnei Margareta Muşat , mama 

domnitorului Petru I Muşat , dată când se dovedeşte şi prima atestare 

documentară a Hîrlăului , printr-un act dat însuşi de Petru I pe care îl încheie      „ 

… am dat această carte în Curtea prea iubitei noastre mame “ şi datat 1 mai 1384 . 

        Experienţa unei curţi domneşti, a unei organizări administrativ-militare 

presupune şi existenţa unui focar de cultură laică. 

     Dovezi există şi merită a fi menţionate. Prima dintre ele se referă la faptul că în 

registrul matricol al Universităţii din Cracovia (Polonia) figura la sfârşitul  
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Cine suntem noi? 

 

secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea şi un Matei din Hîrlău, iar în 

lista studenţilor moldoveni ai aceleiaşi universităţi se găseşte numele unui alt 

student hîrlăoan, Petru Iacobi de Byrglow (Hîrlău).  

La Hîrlău, Alexandru Lăpuşneanu  înfiinţează, în timpul  

primei sale domnii (1552-1561), un Colegiu care va fi prima şcoală laică de grad 

mediu din Moldova, la care se formau adevăraţi erudiţi. Programa şcolară prevedea 

cunoaşterea limbii latine, a scriitorilor clasici latini, matematicile, logica şi morala. 

După incendierea localităţii, Despot Vodă mută Colegiul de la Hîrlău la 

Cotnari, continuându-se desfăşurarea învăţământului în limba latină. 

O activitate spirituală bogată desfăşoară, după 1780,  

episcopul Amfilohie, retras vreme îndelungată la Schitul din Zagavia, ale cărui 

cărţi vor fi tpărite mai târziu de Mitropolia Iaşilor. Este vorba de primul manual de 

geografie şi primul manual de aritmetică, traduse din limba italiană. 

Oficial, prima şcoală la Hîrlău este înfiinţată în anul 1856, dar abia în 1881 i 

se va construi un local de sine stătător. 

Şcoala primară de băieţi “Ştefan cel Mare” funcţionează aici din 1881 până în 

1944. Actul de naştere al şcolii este reconstituit după o parte a drapelului tricolor, 

cu prilejul serbărilor jubiliare din 1906. Pe drapelul care acum se găseşte în 

custodia Muzeului de istorie Hîrlău se găsea scris: ”1906 – al 50 – lea an de la 

înfiinţarea şcolii”. Localul pentru această şcoală s-a construit în grădina bisericii 

Sf. Dumitru, avea trei săli de clasă, o locuinţă a directorului şi anexele necesare 

bunei gospodăriri. 

Pe actuala fundaţie a localului vechi al Şcolii generale din Hîrlău, În anul 

1868 a luat fiinţă  Şcoala Profesională de Fete, prima din judeţ cu o secţie de  
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croitorie, condusă de maistra Melania Costăchescu, iar în 1894 i s-a adăugat şi o 

sectie de lenjerie.      

Pe actuala fundaţie a localului vechi al Şcolii generale din Hîrlău, spre 

sfârşitul secolului XIX ia fiinţă Şcoala de fete cu două săli de clasă. 

In anul 1888 se va turna fundaţia pentru patru săli de clasă, cu un singur nivel, 

iar în anul şcolar 1927/1928 se inaugurează alte patru săli de clasă, la etaj, cum se 

poate vedea şi astăzi. 

Existenţa minorităţii evreieşti, determină înfiinţarea în anul 1904 a Şcolii 

israelito-române pe actualul fundament pe care se află atelierele, mai întâi ale 

Liceului industrial, apoi ale Şcolii Profesionale. 

In perioada interbelică, Hîrlăul cunoaşte o adevărată efervescenţă culturală, 

prin existenţa unor cluburi şi societăţi culturale, formaţii artistice, biblioteci, a unui 

cinematograf, etc. 

Reforma învăţământului din 1948 şi creşterea demografică au determinat 

înfiinţarea în anul 1949 a Şcolii generale de 7 ani, iar în anul şcolar 1952/1953 ia 

fiinţă, în actualul local vechi al şcolii generale, Şcoala Medie Mixtă cu cl. I-X. 

Anul şcolar 1955/1956 este anul primei promoţii  care susţine examenul de 

bacalaureat la Hîrlău. Incepând din anul şcolar 1955/1956 se extind lucrările 

practice  în cele zece clase ale Şcolii Medii, numărul orelor de practică ajungând la 

6 săptămânal. In anul 1958 Ministerul Invăţământului prelungeşte durata şcolii 

medii de la 10 la 11 clase.  In anul 1959 se dă în folosinţă noua clădire destinată 

Şcolii Medii de la Hîrlău, clădire numită de cei de azi, clădirea veche a liceului. 
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In conformitate cu hotărârile Ministerului de resort, în anul 1965 Şcoala 

Medie este transformată în liceu de cultură generală. 

Procesul de industrializare impune desfiinţarea liceelor real-umaniste şi 

apariţia liceelor industriale. Aşadar, în 1971 ia fiinţă la Hîrlău  liceul industrial 

patronat de Ministerul Industriei Chimice care va cuprinde clase cu profil de 

chimie industrială, mecanică şi mai târziu se vor adăuga noi profile: industrie 

uşoară, industria lemnului, agrobiologie. Această nouă configuraţie a 

învăţământului din Hîrlău a determinat ca din anul 1995 să ia fiinţă o nouă 

instituţie de învăţământ preunuversitar , Şcoala Profesională, care a preluat 

întreaga activitate de pregătire teoretică şi practică. În anul 2003, Şcoala 

Profesională îşi modifică denumirea în Şcoala de Arte şi Meserii. 

        În anul 2006 printr-un O.M.E.C., Şcoala de Arte şi Meserii se transformă în 

Grup Şcolar Tehnic.   Din anul 2oo7 Grupul Școlar Tehnic  organizează invățământ 

tehnologic, prin inființarea  a două clase , a IX-a,ruta directă  și invățământ liceal - 

ruta progresivă, prin SAM.  2008- prima promoție a absolvenților de liceu cu 

examen de bacalaureat. 

De-a lungul anilor,  unitatea şcolară a reuşit să-şi contureze în Hîrlău, cu aportul 

unor oameni de valoare imaginea unei şcoli care oferă, pe lângă o educaţie de  

calitate şi perspectiva dezvoltării profesionale şi integrării socio-profesionale a 

absolvenţilor săi. 

          Domeniile de bază în care se asigură pregătirea elevilor sunt: mecanică, 

industrie textilă şi pielărie, construcţii civile, prelucrarea lemnului, industrie 

alimentară, turism şi alimentaţie, fiind recrutati elevi din toată regiunea.  
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INTERVIU CU  DIRECTORUL GRUPULUI ȘCOLAR TEHNIC HÎRLĂU 

PROFESOR PAULA - LORELA IANCU 

 

                                                                                

 

                                                                                „O A DOUA CASĂ…”

                                                                               

Reporter: Domnisoara Director, mulțumim că ați acceptat să stați de vorbă 

cu noi “fără catalog” și vă rugăm să ne răspundeți la câteva întrebări. Ați activat 

dintotdeauna in invățământ sau v-ați dorit și altă carieră? 

Dir. P. Iancu: Da, am activat dintotdeauna in invățământ. 

Reporter: Noi vă percepem nu numai ca pe un profesor modern, dar și ca pe 

un manager cu deosebit spirit intreprinzător. De ce ați ales invățământul? 

Dir.P. Iancu: Din dragoste de a transmite ceea ce știu la alții, la copii. 

Reporter: A fi director a fost pentru dv. o provocare? 

Dir.P. Iancu: Da, mare și nu mi-am dorit-o. 

Reporter: Ce reprezintă pentru dv. Grupul Școlar Tehnic Hîrlău? 

Dir. P. Iancu: O a doua casă, dacă nu și prima pot spune, cu o familie mare 

pe care incerc să o incheg și să o unesc. 
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Reporter: Noi elevii, dar și părinții noștri am observat preocuparea 

permanentă pe care o aveți pentru ca să beneficiem de o educație  cu adevărat 

europeană. Care este prețul pe care trebuie să-l plătească un director pentru 

succesul școlii pe care o conduce? 

Dir. P.  Iancu:Timp și sănătate. 

Reporter: Ce așteptări aveți de la noi, elevii? 

Dir. P. Iancu: Să aveți cât mai mari succese, nu succesuri și peste ani când 

ne intâlniți să ne dați un „Bună ziua”, pentru că rezultatele voastre sunt succesele 

noastre. 

Reporter: Cum vedeți școala noastră peste 5 ani? 

Dir. P. Iancu: Cu un site, cu o sală de sport și o clădire modernă, cu elevi 

deștepți și moderni și profesori la fel, iar elevii să fie înțeleși și să ințeleagă 

profesorii. 

Reporter: V-ați dori ca această școală să fie printre cele mai renumite din 

județul Iasi? 

Dir.P.Iancu: Da, pentru asta și muncesc. Nu contează numai fața, contează 

și ce e inăuntru. 

Reporter: Mulțumim pentru timpul acordat. 

                                                                                     
 Cotunoaei Petronela a X-a G 

                                                                          Ciobanu Gabriel Alexandru a X-a G 
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          Cine suntem noi ? 

AȘTEPTĂRILE DOAMNEI DIRECTOR ADJUNCT 

INGINER MANUELA - NICOLETA COMAN 

 

 

 

 

 

 

Reporter: Bună ziua și mulțumim în numele colegilor noștri că v-ați făcut timp să 

ne răspundeți la câteva intrebări. Sunteți Director Adjunct din anul 2008. Ce a 

însemnat această perioadă pentru dumneavoastră? 

Dir. Coman M. : O experiență nouă in cariera mea, de ce să nu recunosc, o 

bucurie, o realizare , muncă in plus.....și un fel de bau-bau   pentru copii cred?! 

R. : Ați optat de la inceputul carierei pentru invățământ? Ce v-a atras? 

Dir. Coman M. : Da. Eu am terminat Facultatea de Textile-Pielărie in anul 1991. De 

fapt eu vrut să mă fac profesor de matematică, dar pe timpul comunismului 

repartițiile pentru profesori erau in mediul rural, iar inginerii aveau repartiție in 

mediul urban pentru că fabrici de tricotaje nu erau la sate, numai la orașe, de 

aceea am și optat pentru asta. 

R.: Sunteți mulțumită de preocuparea elevilor școlii noastre pentru insușirea unei 

meserii? 
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Dir. Coman M. : La ora actuală nu prea,din cauză că, in general tinerii nu sunt 

interesați nici pentru a face carieră in meserie și nici pentru a invăța  in vederea 

obținerii unor rezultate bune  la examene. Profesorii de matematică și de limba 

româna nu sunt deloc mulțumiți de rezultatele de la simulări. 

R. : Ce inseamnă pentru dvs. Grupul Școlar Tehnic Hîrlău? 

Dir. Coman M. : Locul unde imi desfășor o mare parte din vița mea,fiindcă stau de 

dimineața până seara in școală, locul de unde imi căștig pâinea. 

R. : Ce ar trebui să facem ca să ne ridicăm la nivelul așteptărilor dvs. ? 

Dir. Coman M. : Ar trebui să depuneți un efort mai mare in a invăța, mă refer la 

tot tineretul pentru că și eu am copil in clasa a VII-a, un pic mai consecvenți in 

acumularea cunoștințelor,să nu vă limitați numai la ce predau profesorii la școală , 

să munciți și acasă, la limba română ar trebui să mai citiți, la matematică să lucrați 

suplimentar exerciții, iar la ateliere să participați activ la orele de instruire 

practică.  

Atunci când sunteți trimiși in practică la agenți economici și vi se cere să spălați o 

farfurie și aici mă refer la elevii de la turism și alimentație, nu  intoarceți spatele, 

pentru că toată lumea a pornit de jos și aici mă refer la toți elevii noștri, indiferent 

de specializare, pentru că voi vreți să fiți șefi  când terminați clasa a XII-a, dar 

acest lucru nu e posibil, totul se capătă cu  experiență si timp.  

R. : Știm că cea mai mare parte a timpului v-o dedicați școlii. Mai aveți timp și 

pentru alte activități și care ar fi acestea? 

 

 



12 
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Dir. Coman M. : În primul rând imi place să citesc,în al doilea rând imi place să 

gătesc,   treburi in familie, în grădină, cât îmi permite timpul, că mai plec de la 

școală, în loc să plec la 5, plec la 4, dar asta e. 

R. : Cum vedeți viitorul școlii noastre? 

Dir. : Eu am speranța că tinerii vor percepe ce vrem noi, adulții, de la ei și sperăm 

că lucrurile se vor indrepta. Rezultatele foarte slabe de la bacalaureatul  de anul 

trecut și de la simularea din martie 2012 chiar sper să vă dea de gândit și să vă 

treziți la realitate, să invățați constant din clasa a IX-a până in clasa aXII-a, nu doar 

in ultimul an de liceu sau nici atunci. 

R. : Vă mulțumim frumos pentru timpul acordat!  

                                                                            Curcă Georgiana cls. a IX-a I 

                                                                                       Lungu Daniel cls. a IX-a I 

 

 

 

“Învățătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea care pătrunde 

în suflet prin dragoste și bunăvoință, aceea rămâne acolo pentru totdeauna.” 

(Sf. Ioan Gură de Aur) 

“Istoria este versiunea evenimentelor trecute asupra cărora oamenii s-au pus de 

acord.” 

(Napoleon Bonaparte) 
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 Hîrlău - pagină de istorie 

 

 

Hîrlău– frumos și vechi plai românesc 

 

                                                                    „Hîrlău – mic târg cu vii frumoase, 

                                                                        mai jos de Botoşani, într-un ţinut înflorit 

                                                                         ca o grădină, bogat în păşuni, în livezi, 

                                                             în prisăci, în mori, în iazuri” 

Nicolae Iorga

 

Oraşul Hîrlău este situat în partea de nord-vest a judeţului Iaşi, unde la mică 

distanţă de aici se află vestitele cariere de piatră de la Deleni, vestitele podgorii de 

la Cotnari, iar la mai puţin de 20 km se află remarcabile descoperiri arheologice de 

la Cucuteni, ceea ce dovedesc o străveche civilizaţie pe aceste locuri, o străveche 

existenţă a strămoşilor  noştri. Drept mărturie ne 

stau Cetatea traco-getică de la Cătălina Cotnari, 

datând din secolele IV-III î. Hr., precum şi urme de 

vieţuire descoperite recent pe dealurile Basaraba, 

Dealul lui Vodă, dealul lui Cireş – forme de relief 

care străjuiesc această localitate.  
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Hîrlăul a fost încă din secolul al XIV – lea unul din cele mai importante 

centre economice şi politice ale Moldovei. 

Aici, se afla la data de 1 mai 1384 Curtea Doamnei Margareta Muşat, mama 

domnului Petru I Muşat, dată când se dovedeşte şi prima atestare a Hîrlăului, 

printr-un act dat de însuşi Petru I pe care îl încheie „…am dat această carte în 

Curtea prea iubitei noastre mame” şi datat 1 mai 1384. 

Importanţa Hîrlăului a crescut mult în vremea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, 

care la 1486 reface din temelii Curtea Palatului Doamnei Margareta. Nicolae Iorga 

consemna în scrierile sale că „De aici au pornit atâtea scrisori, atâtea drumuri ale 

lui Ştefan cel Mare şi ale urmaşilor săi.  

Aici şi-au avut reşedinţa cei dintâi domni de la răsăritul ţării până în a doua 

parte a secolului al XVI–lea”. 

După ce marele voievod a înfrânt la Codrii Cosminului, în 1497, oastea 

condusă de Ioan Albert, şi-a chemat – cum scrie cronicarul Grigore Ureche – 

vitejii, aici, la Hîrlău, „în ziua de Sfântul Nicolae şi le-a făcut mare ospăţ tuturor, de 

la mare până la mic… şi cu daruri scumpe îi dărui pe fiecare după destoinicia sa”. 

Doi ani mai târziu, la 12 iulie 1499, Ştefan cel Mare şi Sfânt încheie Tratatul 

de pace cu polonii, şi îl semnează alături de Ioan Albert, la Hîrlău şi nu la Cracovia, 

ceea ce dovedeşte atât consacrarea victoriilor pe câmpurile de luptă ale 

voievodului, cât şi un adevărat triumf diplomatic. 
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Tot aici, la Hîrlău, în septembrie 1552, Alexandru Lăpuşneanu este 

proclamat Domn al Moldovei, de numele său fiind legat înfiinţarea primului 

Colegiu din Moldova, care însă nu a funcţionat, fiind cuprins de un puternic 

incendiu. Zece ani mai târziu, Colegiul va funcţiona la Cotnari prin strădania lui 

Despot Vodă, colegiu cunoscut ca „Şcoala latină de la Cotnari”, sau „Academia de 

la Cotnari”.  

Cercetătorii istoriografiei susţin că numele de Hîrlău îl moştenim de la 

cumani, în limba cumană „Hîrlău” însemnând 

„popas”. Au fost însă, şi unele încercări ca 

Hîrlăului să i se atribui şi alte denumiri. Spre 

exemplu, din motive strategice, Ştefan cel Mare 

şi Sfânt îi alege denumirea de „Bahlovia”, 

denumire ce apare pentru prima dată într-o scrisoare trimisă de domn la data de 

27 ianuarie 1477 către dregătorii din Braşov, scrisoare pe care o încheie prin 

cuvintele „Datum ex Bahlovia”.  

În timpul domniei lui Radu Mihnea, Hîrlăul 

devine chiar reşedinţă domnească şi capitală a 

Moldovei (vremelnic), aici găsindu-şi sfârşitul, în 

ianuarie 1626, însuşi domnul. 

După această perioadă de glorie şi strălucire, Hîrlăul începe încet, încet să 

decadă, astfel încât doar puţine sunt documentele care mai amintesc de această  
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aşezare. Ars complet şi prădat de tătari şi cazaci în 1560, suportând trecerea 

trupelor Poloniei conduse de regele Ioan Sobieski cu intenţia de a-l mistui, 

reşedinţă a ispravnicilor între 1817-1832, Hîrlăul a fost şi centrul unor răscoale şi 

mişcări ţărăneşti, ca cele din 1831 şi 1907. Prădat şi apoi ars în 1687 de tătari, 

transformat în scrum de către turci la 1711, incendiat în 1888 şi 1903, Hîrlăul va 

renaşte cu greu din propria-i cenuşă. 

 

Petru Rareş şi oraşul Hîrlău 

Se ştie că Petru Rareş a fost fiul nelegitim al lui 

Ştefan cel Mare şi al Mariei Răreşoaia. Petru Rareş a fost 

domn al Moldovei de două ori: 20 ianuarie 1527-18 

septembrie 1538 şi februarie 1541-3 septembrie 1546. 

Păstra multe din calităţile tatălui său: ambiţia, 

îndrăzneala, vitejia, gustul artistic. Era în schimb o fire 

nestatornică şi îi lipsea simţul politic. Viaţa lui Petru Rareş 

înainte de domnie este destul de puţin cunoscută. Ion Neculce consemnează că 

acesta era negustor de peşte în zona Galaţiului, motiv pentru care acestuia i se 

spunea şi „Măjariu”. În momentul ocupării tronului era căsătorit cu Maria, cu care 

a avut trei copii. 
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La curtea domnească din Hîrlău unde a vieţuit şi Petru Rareş se află zidită 

biserica cu hramul Sfântul Dumitru. Deşi despre această biserică nu avem 

informaţii precise, cronicarul Grigore Ureche o menţionează în "Letopisețul țării  

Moldovei, de când s-au descălecat țara și de cursul anilor și de viiața domnilor 

carea scrie de la Dragoș  Vodă până la Aron Vodă" unde vorbeşte despre ctitoriile 

bisericești ale domnului: "Iară daca să întoarse Pătru vodă de la Țara Ungurească, 

într-aceia laudă au sfârșit mănăstirea Pobrata, carea 

era zidită de dânsul și o au sfințit. Așijderea și 

mănăstirea Râșca au început. Din Dobrovățul încă au 

săvârșitu, de la Căpriiana mănăstirea au lucrat, încă și 

alte lucruri bune multe să află făcute de dânsul, cumu-i 

la mitropoliia de Roman și la mitropoliia de Suceava și la 

mănăstirea de Bistriță și bisérici de piiatră în Hârlău și în 

Bae și încă și alte lucruri bune multe să află în țară de 

dânsul făcute." 

Pisania de la intrare datează din 1779, când marele spătar Iordache 

Cantacuzino a realizat primele restaurări ale bisericii: într-aceasta sfânta biserica 

sa cinsteşte si sa prăznuieşte Sfântu mare Mucenicu Dimitrie, dară de cine iaste 

zidită dintr-un început, nu se ştie, fără numai văletu să ară ta ca era atunce 7000, 

iară acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca dintr-un întâi s-au zidit şi podobit cu 

stăruinţa, osteneala şi cheltuiala dumisale Iordachi Cantacuzino, Marele Spătar și 

cu ajutorul de la alţi creştini: se arata la condica cine câte au datu, 1779, august 

15”. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Ureche
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Tradiţia locală şi stilul arhitectural, atribuie ctitoria domnului Petru Rareş, 

care a zidit-o probabil între 1530-1532, când a vieţuit la Curtea Domneasca din 

Hîrlău. Biserica este foarte asemănătoare cu Sfântu Gheorghe, ctitoria lui Ştefan 

cel Mare. Biserica nu este pictată în interior, este doar tencuită. A fost restaurată 

în anii 1970, restaurarea realizându-se fidel cu planul original. 

Legăturile lui Petru Rareş cu oraşul Hîrlău reies şi din documentele vremii. 

Astfel, printr-un document din 3 martie 1527, Petru Rareş întăreşte mănăstirii 

Tazlău satul Paşcani, într-un alt act, datat la 28 februarie 1528, întăreşte lui Costea 

Albotă postelnic satul Oniceani, sau în 1529, la 23 aprilie dăruieşte episcopiei 

Rădăuţi satul Grămeşti, iar la 29 aprilie acelaşi an, întăreşte mănăstirii de la 

Sălăgeni satul Sălăgeni.  

Activitatea lui Petru Rareş nu poate fi cuprinsă în câteva rânduri, însă ceea 

ce trebuie de reţinut este faptul că, alături de ceilalţi domni ai Moldovei, a 

contribuit la dezvoltarea economică, culturală şi artistică a oraşului Hîrlău, lăsând 

ca amintire urmaşilor săi, unul dintre cele mai de preţ daruri, Biserica Sfântul 

Dumitru. 

Maria Săpătoriu 

Clasa a IX-a J 
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PAUL IANCU –UN OM CARE SFINȚEȘTE LOCUL 

Născut la 29 iunie 1941 in Costești, jud. Iași. 

Publicist și dramaturg. Studii gimnaziale la 

Costești, liceale la Focșani, Institutul Pedagogic 

de invățători Iași(1971), Facultatea de Ziaristică 

București(1975), cursuri post-universitare, 

specializarea muzeologie. Muzeograf la Muzeul 

Viei și Vinului din Moldova. Debutează cu piesa 

de teatru Rătăcirea(1975). Obține premiul  I  al 

revistei Îndrumătorul cultural(1970), Premiul Teatrului Bacovia(1979), Premiul 

Festivalului de teatru Mihail Sorbul(1980). Publică articole, reportaje,note, ghiduri 

și pliante cu privire la istoria locală in principalele ziare și reviste ale Iașului, este 

autorul monografiei Orașul Hârlău, al studiului Demografia istorică a orașului 

Hîrlău in secolele XV-XVIII, al pieselor de teatru: La Curțile Hîrlăului, Eroii din 

Florești, Cine sunt eu, mamă? Învoiala. Este  unul dintre cei care cultivă pasiunea 

pentru istorie și cultură in această zonă a județului Iași. 
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 Într-o zi frumoasă de primăvară am plecat la Muzeul Viei și Vinului aflat in 

apropierea școlii noastre, pentru a realiza primul nostru interviu pentru revista 

școlii. Domnul Paul Iancu ne-a primit cu multă amabilitate, acceptând să ne 

răspundă la căteva intrebări. 

Reporter: Multumim că ați acceptat să discutați cu noi. Sunteți personalitatea 

culturală cea mai cunoscută din zona Hîrlăului: muzeograf la Muzeul Viei și 

Vinului din Moldova  ,dramaturg, indrumător cultural, director al Teatrului Popular 

„Petru Rareș” din Hîrlău, autor  al monografiei orașului Hîrlău și a numeroase 

articole despre istoria locală.  Pentru noi sunteți un model de viață.   

Ce ar trebui să facem noi, adolescenții de astăzi, ca să continuăm ceea ce ați 

realizat dumneavoastră de-a lungul carierei?  

Dl. Iancu P : Să organizăm căt mai multe conferințe. Așa vom atrage 

personalități, universități și este foarte importantă prezența elevilor la aceste 

activități. 

Reporter: Sunteți mulțumit de ceea ce ați reușit să realizați de-a lungul 

timpului? Dar de activitate de păstrare și continuare a tradițiilor populare din zona 

Hîrlăului de la deschiderea Muzeului Viei și Vinului din 2006?  

 Dl. Iancu P: Sunt mulțumit. Cred că dorința m-a făcut să fiu mai tânăr, noi 

avem obligația să punem in valoare tradițiile. 

Reporter: Dacă ar fi să o luați de la capăt, ce carieră v-ați alege?  

Dl. Iancu P: Tot asta! 
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Reporter: Ce sfaturi aveți pentru noi adolescenții din 2012? 

Dl. Iancu P: Să fiți mai activi ,să participați la activitățile culturale. 

Reporter:Ne-au plăcut piesele de teatru scrise de dumneavoastră. Ce proiecte 

de viitor aveți? 

Dl. Iancu P: Acum urmează să apară volumul trei din “Fiii Bahloviei”. 

Reporter: Credeți că ar putea fi reluată activitatea  Teatrului Popular din 

Hirlău? 

Dl. Iancu P: În legătură cu teatrul –au fost puse in valoare marile 

dramaturgii,incât teatrul popular a ajuns 

până in 2008. A devenit o instituție 

prezentă in viața noastră. 

Reporter: A fost vreun lucru pe 

care ați dorit să-l faceți și nu l- ați reușit  

de-a lungul carierei? 

Dl. Iancu P: Multe sunt dorințele 

noastre. De foarte multe ori avem ideea de la naștere până la aplicare. 

Reporter: Dacă ați fi câștigat o sumă foarte mare de bani la un moment dat 

ați fi renunțat la pasiunile și cariera dv. ? 

Dl. Iancu P: Nu, nu. Cum să renunț ?! 

Reporter: Vă mulțumim și promitem să venim mai des la muzeu  pentru că 

aici se vede cu adevărat că “ omul sfințește locul.” 

 

                                                    Reporteri: Conțescu Florentina a XI-a F 

                                                                            Bejenaru Carmen a XI-a F 
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POPAS PRINTRE AMINTIRI 

De multe ori uităm de frumuseţile naturii,  care ne înconjoară cu  atâta 

mărinimie şi dezinteres patrimonial. Suntem tentaţi să 

călătorim spre spaţii necuprinse, să explorăm 

necunoscutele zări, să ne retragem în locuri exotice, 

uitând că avem şi noi peisaje de poveste, peste care 

am trecut fugitiv, fiind atraşi de efemerele plăceri ale 

contemporaneităţii. Dacă am mai avea timp să privim, în fiecare dimineaţă, zborul 

păsărilor şi al fluturilor, să admirăm hărnicia albinelor, să ne ridicăm privirea spre 

frenezia naturii înconjurătoare, poate am descoperi frumuseţea locurilor natale şi 

le-am pune în evidenţă, le-am conserva pentru noi şi generaţiile viitoare.  Copil 

fiind, am colindat prin pădurile care înconjurau înălţimile Dealului Sângeap, 

descope-rind urmele vechilor aşezări ale vitejenilor, oşteni vrednici ai lui Ştefan 

cel Mare, rămaşi să apere 

caravanele negustorilor care 

străbăteau vechiul drum 

moldovenesc dintre curţile domneşti 

de la Hîrlău şi Suceava. Mai târziu, 

am străbătut potecile, ajungând 

până la Lespezi, vechi târg 

săptămânal (există şi astăzi iarmarocul anual de Sf. Ilie). După ce treci de satul 

Sticlăria, drumul actual(DJ 281 Hîrlău-Scobinţi-Sticlăria-Sireţel-Lespezi) 

poposeşte la Podul Anania(construit de un călugăr de la fosta mănăstire Sângeap), 

apoi urcă spre Fântâna Cerbului, de la Podul de Lut, unde a fost curmată povestea  
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de dragoste dintre fata domnitorului Radu Mihnea şi un slujitor de la cancelaria din 

Hîrlău. Ne abatem de la „drumul mare”, cotim la stânga, pe un drum forestier, 

coborâm înălţimea maiestuoasă a povârnişurilor împădurite şi, după câteva minute, 

ajungem la punctul final al drumeţiei: Poiana Căldăruşei, un loc mirific, ferit de 

poluare, care se doreşte a intra în circuitul turistic local.  Pentru a vă atrage spre 

frumuseţile acestui colţ de rai, vă propun să lecturaţi şi legenda acestui loc tainic, 

misterios, aşa cum am ascultat-o şi eu de la răposata mea vecină Maria lui Ghiţă 

Grigoraş:  

A fost odată ca niciodată...se oprea, uitându-se la zborul gingaş al libelulei, apoi 

continua ... într-o ţară îndepărtată, o fată frumoasă, Florica,care n-avea 

asemănare, peste câteva hotare. Iar fata aceea era şi deşteaptă, încât toţi feciorii 

de împărat căutau s-o ia de soţie. Tatăl fetei era un om lacom şi viclean. Aşa că 

hotărî să-şi mărite fata după cel mai bogat fecior de împărat. Acesta era însă 

bătrân, avea un nas mare şi clefăia mereu la masă. Când o întrebă pe fată, aceasta 

nici nu voia să audă de aşa măritiş:”Mai bine moartă, decât să ajung în casa 

acelui prinţ bătrân şi urât!”Dar tatăl nu-şi ascultă fiica şi începu pregătirile de 

nuntă, în ciuda lacrimilor copilei şi a soţiei. Ce nu ştia împăratul, era că fata se 

îndrăgostise de un tânăr chipeş, Vreme, care era cel mai viteaz dintre căpitanii lui.

 Vreme o iubea pe fata împăratului şi-o dezmierda drăgăstos, şoptindu-i 

vorbe dulci în serile lungi de iarnă. Fata plângea când îşi amintea de nunta cu 

prinţul năsos şi ursuz, dar nu voia să-l supere pe viteaz, iar biata maică-sa se 

stingea din picioare, fiind hotărâtă să împiedice, cu orice preţ, căsătoria.

 Timpul trecea repede şi împăratul chemă la el toţi slujitorii, poruncindu-le  
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să deretice acareturile şi să se îngrijească de pregătirea nunţii. Auzind aceasta, 

Vreme se duse la Florica şi-o înduplecă să fugă cu el în lume. Fata se sperie de 

propunerea viteazului căpitan şi-l convinse să accepte soarta nedreaptă. Supărat, 

Vreme se duse la o vrăjitoare ca să-l ajute să împiedice căsătoria Floricăi cu 

prinţul bătrân şi urât. Aceasta îi dete o căldăruşă cu o licoare vrăjită, cu care 

trebuia s-o stropească pe fată înaintea nunţii. Prinzând de veste, împăratul îl 

trimise pe căpitan să lupte într-o împărăţie vecină. Vreme nu se împotrivi, se duse 

la luptă şi învinse duşmanii, după care se grăbi să ajungă acasă. În ziua 

nunţii, împă-raţi şi împărătese se adunaseră la curtea tatălui Floricăi, bucurându-

se de ospăţul şi petrecerile, care trebuiau să ţină o săptămână. Împăratul era tare 

bucuros că-şi va înmii avuţia, socotind câte ţinuturi o să mai cumpere de la vecinii 

lui, în timp ce biata lui soţie bocea amarnic în iatacul ei, fiind surghiunită acolo 

chiar de propriul soţ.Florica era îmbrăcată în rochie albă de mireasă şi purta la 

gât o piatră nestemată de culoare violet, dăruită de bunica ei. Era încercănată, 

dar frumuseţea ei tulbură pe toţi invitaţii. Toţi îl priveau cu dispreţ pe mire, 

femeile lăcrimând gândindu-se la tinereţile zbuciumate, demult apuse.  Nuntaşii 

urcară în trăsuri strălucitoare, trase de patru sau şase cai, urmând drumul spre 

biserica,  unde mirii trebuiau să se cunune. Drumul trecea printr-o pădure 

întunecoasă, unde mişunau fel de fel de lighioane, care de care mai înspăi-

mântătoare. Toţi curtenii chiuiau şi făceau larmă mare ca să alunge dihăniile. 

Când toată lumea sporovăia şi petrecea, Florica se ridică şi, împingând uşa 

trăsurii, sări de pe stâncile ce străjuiau adânca prăpastie. Toate capetele 

încoronate şi curtenii amuţiră. Deodată, din faţa lor, văzură cum sare după 

frumoasa domniţă un tânăr chipeş cu o căldăruşă în mână.  
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Împărătesele leşinară, iar împăraţii şi slujitorii lor nu-şi puteau lua ochii de la 

năpasta ivită. Când şi-au venit în simţiri, nu le-a venit a crede că, pe locul unde a 

căzut fata de împărat, au înflorit căldăruşe, flori de culoare violet, aşa cum era şi 

nestemata prinţesei, iar acest loc a fost înconjurat de pădure, devenind, peste timp, 

Poiana Căldăruşei. 

prof. Dumitru Hriscu 

Din ințelepciunea lumii….. 

  “Nu folosesc la nimic cerneala și hârtia cărții, ci înțelepciunea pe care ea o 

poartă”(Antonie de Sanit-Exupery) 

  “Am inchis usile camerei ca să nu intre greșeala.Atunci Adevarul m-a intrebat: eu 

pe unde voi intra?” (Rabintranath Tagore) 

 “Avantajul omului inteligent este că poate face pe prostul ori de câte ori are chef” 

(Woody Allen) 

  “Fericirea noastră depinde de ceea ce suntem , de individualitatea noastră si nu de 

ceea ce destinul ne impune” (Arthur Schopenhauer) 

  “Nu iubi primăvara , ci înfațișarea unei anumite flori in care primăvara s-a închis; 

nu iubi dragostea ci pe cel în care dragostea se întruchipează”                                               

(Antonie de Saint-Exupery) 
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1) Considerați că elevii școlii noastre au același interes pentru obiectele de 

cultură generală ca și pentru pregătirea tehnică? 

2) Vă rugăm să dați un sfat pentru noi, adolescenții anului 2012. 

3) Ce altă profesie v-ar fi plăcut? 

Iată ce  răspunsuri am primit: 

Oana Rădeanu – prof.de informatică:  

1) Consider că dacă le place profesorul, elevilor le place și materia pe care 

acesta o predă. 

2) Atenție!! 

3) Niciuna. 
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De la Dascăli Adunate…. 

Hriscu Dumitru – prof.de științe civice: 

1) Nu. 

2) Adolescenții trebuie să socializeze in cercuri de prieteni ,să fie atenți la 

anturaj, să se preocupe de dezvoltarea carierei. 

3) Jucător de tenis, manager in turism. 

Gheorghiescu Rodica – maistru instructor: 

   1) Nu. 

   2) Să munciți mai mult și să invățați mai mult. 

   3) N-aș fi schimbat profesia. 

Stanciu Benonica – profesor: 

1) Nu au nici un interes nici pentru unele, nici pentru altele. 

2) Nu numai calculatorul te poate realiza in viata, ci și invâțând de la noi cei 

mai bătrâni.,urmându-ne in tot ceea ce facem. 

3) Tot in invățământ. 

Timiță Constantin – inginer: 

1) Nu. 

2) Invățați! 

3) Niciuna, in afară de cea actuală. 

 



28 
 

De la Dascăli Adunate…. 

Unciuleac Liviu – profesor: 

1) Nu. 

2) Să vă puneți cu burta pe carte! 

3) Om de afaceri. 

Macovei Cristina – profesor : 

1) Așa ar trebui.  

2) Ar trebui să invățați mai mult.  

3) Arhitect. 

Coman Dan – inginer 

1) Nu. 

2) Să invățați! 

3) Tot inginer mecanic. 

Petrei  Lucica – maistru instructor: 

1) Cred că  elevii mai au interes pentru invațătură. 

2) 2) Să vă perfecționați pregătirea tehnică și să nu vă gândiți la străinătăte. 

3)  3) Mi-ar fi plăcut o meserie unde venitul să fie mai substanțial. 

Constatare: Toți dascălii noștri au știut ce profesie să-și aleagă si o practică 

cu multă dăruire, noi însă știm spre ce meserie să ne îndreptăm ? 

G. Butnariu,   P. Păuleț, D. Radu  clasa a X-a G 

P. Moisă, C. Huțanu clasa a IX- a I 
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Desen : Laura Boboc, clasa a XI-a C 

 

 

Primăvara, cea aducătoare de bucurie şi voie bună a sosit şi la noi cu alaiul ei de 

flori, lumină şi culoare. 

Totul e învăluit în mantia de lumină a soarelui, care mângâie blând pământul 

şi toate vietăţile. Bolta albastră se oglindeşte în apele limpezi ale râurilor, iar zilele 

sunt mai blânde şi mai lungi, iar nopţile mai scurte.  

Prin simbolul mărţişorului, oamenii celebrează şi se bucură de venirea primăverii. 

În primele zile ale lui Mărţişor, băieţii şi bărbaţii oferă fetelor, femeilor şi mamelor 

mici podoabe. Dăruirea mărţişorului unei persoane dragi este un semn de preţuire 

şi iubire. Se consideră că mărţişoarele sunt aducătoare de noroc şi fericire. Ele sunt 

formate în mod tradiţional dintr-o fundiţă roşie şu una albă. Acestea simbolizând 

puritatea, sănătatea şi ghiocelul, prima floare care apare primăvara.  

Tot în această lună se spune că Baba Dochia, una din cele mai răutăcioase soacre, 

şi-a trimis nora să culeagă fragi în vârful muntelui într-o zi de 1 martie. Norocul că 

pe drum fata să întâlnească un moşneag care i-a dat o grămăjoară de fragi.
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Surprinsă fiind de apariţia fetei cu fragi, Baba 

Dochia se hotărăşte să plece cu oile pe munte. 

Baba Dochia îmbracă cele nouă cojoace, fiind 

convinsă că iarna a cedat în faţa primăverii. 

Vremea prietenoasă o determină în cele din 

urmă să lepede, treptat, toate cojoacele, rămânând total descoperită în lupta cu 

gerul şi ploaia, iar vestita babă şi turma de oi se transformă instant în sloiuri de 

gheaţă, care cu timpul s-au transformat în piatră. Tot primăvara se celebrează şi 

Ziua Mamei, când copiii au ocazia să-şi arate afecţiunea pentru mamele lor, iar 

femeile în general vor fi apreciate aparte. Tradiţia spune că acestea primesc flori, 

felicitări sau cadouri. Fiind în centrul atenţiei, femeile vor fi strălucitoare şi ne vor 

aduce aminte că se află în originea vieţii noastre. O mamă nu este o persoană pe 

care te sprijini, ci o persoană care face sprijinul necesar. O mamă este acea 

persoană care poate lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită de nimeni. Inima 

mamei este un adânc abis la capătul căruia găseşti de 

fiecare dată iertare. Odată cu primăvara, natura îşi 

schimbă veşmântul cu flori viu colorate ca şi cum ar 

fi într-un tablou pictat. Florile de la sfârşitul iernii şi 

începutul primăverii ocupă un loc de seamă în 

inimile noastre, indiferent de mărimea lor . Florile 

sunt cele mai frumoase lucruri făcute de Dumnezeu, 

în care El a uitat să aşeze şi un suflet. Totul râde, totul cântă, primăvara este 

sărbătoarea infinitului.                          C. Bejenaru,Fl. Conţescu ,clasa a XI- a F 
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ECHINOCȚIUL  DE  PRIMĂVARĂ 

 

              Termenul de echinocțiu provine din cuvântul latin "aequinoctium" 

rezultat din combinarea cuvintelor "aequus"(egal) cu"nox, noctis" (noapte)              

          

 

 

Echinocțiul  de primăvară reprezintă momentul când Pământul  este cel  mai 

aproape  de Soare. Anul  acesta  echinocţiul de primăvară a avut loc  pe 20 martie, 

la această dată, ziua şi noaptea  au  durate  egale,  în aproape  toate zonele  de pe 

glob, mai puțin cele  polare. Echinocțiul de primăvară are loc în emisfera  nordică, 

linia care separă  zona  de lumină  de cea  de întuneric  trece  prin cei doi poli. 

După  trei luni de deplasare  pe orbită, Pământul  ajunge în poziția când  razele 

Soarelui cad perpendicular pe Ecuator. 
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 Între 20 martie și 21 septembrie, când este mai luminată emisfera nordică, la Polul 

Nord, Soarele nu apune. Acolo este aşa numita "zi polară" care durează  șase luni, 

iar la polul sud, în aceeași perioadă este "noapte polară", atunci când are loc   

echinocțiu de primăvară, longitudinea  atmosferică a  acestuia  revine la valoarea 

de zero grade. Primăvara astronomică  începe la ora 7:14 si durează 92,75 de zile.        

           Începând de la această dată durata zilei va fi în continuă creștere, iar  cea a 

nopții în  scădere, până la data de 21 iunie când va avea loc momentul solstițiului 

de vară. 

Echinocțiul (numit și echinox) este deci momentul când, ziua și noaptea  sunt egal

datorită   faptului  că Soarele  în 

mişcarea sa  aparentă  pe cer, se află 

exact pe ecuatorul  ceresc. Punctele 

de intersecție ale eclipticii 

(traiectoria mișcării aparente a 

Soarelui pe sfera cerească) cu 

ecuatorul ceresc se numesc puncte 

echinocțiale.        

           Soarele parcurge în decurs de 

un an un cerc mare numit ecliptica (ce marchează de fapt planul orbitei 

Pământului), care face cu ecuatorul ceresc un unghi de aproximativ 23,5
0
 . La 

momentul  echinocțiului de primăvară Soarele, tranversează  ecuatorul ceresc 

trecând   din emisfera  australă  a sferei cerești  în cea boreală.  Când Soarele se 

află în acest punct, numit  punct vernal,  el descrie mișcarea diurnă în lungul  

ecuatorului ceresc, fenomen ce determină  la data  respectivă  egalitatea duratei  
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zilelor cu  cea a nopțiilor indiferent  de latitudine.  

Totodată, la data respectivă Soarele 

răsare în punctul cardinal Est și apune în 

punctul cardinal Vest .   De la un an la 

altul , fenomenul nu se produce  la 

aceeași dată datorită faptului că anul 

calendaristic  nu este  egal                                                                   

cu cel astronomic. 

             Echinocțiul de primăvară simbolizează creativitatea. Traditiile spirituale 

ale echinocţiu de primăvară spun ca orice formă de evoluţie are trei etape distincte: 

creaţia, menţinerea şi resorbţia sau distrugerea. La toate acestea se adaugă si 

momentul de apogeu a ceea ce s-a creat. Astfel, echinoctiul de primăvară 

simbolizează creaţia, solstiţiul de vară apogeul, echinocţiul de toamnă începerea 

perioadei de resorbţie şi solstiţiul de iarnă perioada de conservare, care echivalează 

cu momentul de pregătire pentru un nou ciclu temporal. În tradiţiile populare 

producerea evenimentului este asociată cu debutul activităţilor agrare anuale, cu 

pregătirile pentru un nou an în care şi natura îşi schimbă straiele. 

 

 

 

 

 

 

                                    Piramida lui Kukulcan 
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 Piramida îi este dedicată lui Kukulcan, numele maya pentru ’’Şarpele cu pene ’’. 

La baza scărilor piramidei se află două 

capete imense de şarpe, din piatră. În ziua 

echinocţiului de primăvară are loc un 

spectaculos joc de lumini şi umbre.  Lumina 

trimisă de Soare se întâlneşte cu una din 

muchiile piramidei, iar lumina trimisă spre 

scări dă impresia  privitorului că are în faţă un şarpe imens coborând de pe 

piramidă.    

  În"oraşul pierdut" se află o piramidă numită piatra intihuatana (termenul se 

traduce prin "Locul de prindere a soarelui"), ceas solar extrem de simplu şi foarte                                                          

ingenios în timpul echinocţiului de primăvară ,razele solare  cad  perpendicular  pe 

pilon, nelăsând nici o umbră. Momentul  dădea startul unor ceremonii în case. 

Concluzii 

Deoarece suntem încă în luna lui Mărţişor, fenomenul astronomic echinocţiu de 

primăvară tocmai s-a produs, şi ca în fiecare an, acesta ne suscită interesul şi 

curiozitatea. Fenomenul face parte dintr-

un ciclu de fenomene care se derulează pe 

parcursul unui an întreg şi care pot să 

reprezinte cu scces, un calendar prin care 

se pot număra anii derulării vieţii noastre 

pe Terra. 

                                                                               SĂPĂTORIU M. , TUDOR D., clasa a IX-a J 

                                                                   Îndrumător  prof. LILIANA  NICOLAE 
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Adolescenţi despre adolescenţă 

 

Gânduri despre adolescență 

„Adolescența  nu este doar o perioadă importantă a 

vieții, ci și singura perioadă când putem vorbi 

despre viață in sensul complet al cuvântului.” 

 ( Michel Haellbeck) 

 

     Adolescența este o perioadă a dezvoltării care constă in trecerea de la copilărie  

la vârsta adultă, detașându-se preadolescența și postadolescența. Adolescenții sunt 

cunoscuți pentru toanele lor, pentru nesiguranță, impulsivitate, pentru faptul că 

sunt ușor impresionabili, rebeli,ca și pentru faptul că se culcă la ore ciudate și o 

serie intreagă de obiceiuri nesănătoase.       Adolescența este vârsta intrebărilor, a 

indoielilor. Noi, adolescenții reprezentăm viitorul acestei societăți; unii sunt 

conștienți  de acest fapt și se străduiesc să invețe mai bine la școală,să urmeze un 

liceu bun. Problemele adolescenților sunt nenumărate,iar remedierile nu prea mai 

fac față. Acestea vin ori impreună, ori pe rând purtând conflictul intre generații. 

Acestea pot consta in: adolescentul parcă-și urăște părinții din cauză că el pare a fi 

mai deștept, tehnologia a pus stăpânire pe activitățile sale, stă in oraș până târziu cu 

prietenii. Adolescența, vârsta la care copilul din noi incepe să se formeze ca 

personalitate, devine cu adevărat om prin faptul că este influențat de oameni, de 

părinți, de prieteni, de natura vieții de care are parte. 
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  “Un tânăr devine adult cu trei ani mai 

devreme decât cred părinții lui și cu doi 

ani mai târziu după ce crede el că a 

devenit adult.” (L. B. Hershey) 

Ovidiu Sapigiuc cls. a X-a G 

 

Alte gânduri despre adolescență 

        Aproape maturi și mult prea copii, ne gândim cum am putea defini 

adolescența.Unii spun că este cea mai frumoasă iar alții, din contra, că este cea mai 

grea perioada din viața unui om.  Pentru mine, adolescența reprezintă acea etapă 

din viața mea când cred că totul este posibil, in care stelele îmi stau în palma, iar 

lumea așteaptă să fie cucerită de către mine, adolescentul cu suflet deschis si 

mintea limpede. În adolescență te pui pe tine insuți 

pe primul loc, decizi ce ți-ar plăcea să faci , cum ai 

vrea să fii și te imaginezi în viitor. 

“…un adolescent care simte că depășește 

adolescețta e sfâșiat de melancolie si totodată e 

nerăbdător să se vadă cât mai repede eliberat de ea 

ca să-și poată începe –adevărata viață” (Mircea Eliade). 

Denisa Poșteanu - clasa aXI–a A 
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Noi , adolescenţii şi dragostea 

 

        Desen:    Dana Tudor, clasa a IX-a J

           

 

 

 

Adolescenţa: dacă vrem să o definim strict din punct de vedere ştiinţific, 

atunci putem să spunem că adolescenţa este o perioadă în dezvoltarea organismului 

uman, care urmează pubertăţii şi precede starea de adult. Este cuprinsă în general 

între 14 şi 18 ani, având multiple aspecte particulare de la individ la individ.Se 

caracterizează prin dezvoltare fizică şi neuropsihică pronunţată, explicabilă prin 

faptul că sistemul neurovegetativ şi cel endocrin ajung în faza lor finală de 

dezvoltare. O definiţie rece, seacă care se doreşte exhaustivă şi care contrastează 

puternic cu focul care arde în trupurile în plină transformare în sufletele care iau 

prima dată contact cu dragostea, cu puterea infinită pe care oţi-o dă inconştienţa şi 

inocenţa acestei vârste. Adolescenţa pentru cei care n-au ajuns la ea, e ceva 

îndepărtat, dar care te atrage cu o forţă irezistibilă pentru că este viitorul, speranţa, 

iar pentru cei care au trecut de ea, adolescenţa e acea perioadă fantastică din viaţa 

unui om, în care totul este posibil, în care stelele îţi stau în palmă, iar lumea 

aşteaptă să fie cucerită de către tine, adolescentul cu sufletul deschis şi mintea 

limpede. 
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Fiecare a simţit acel fior de teamă, când şi-a dat seama că în trupul lui, aproape de 

copil au apărut semnele schimbării. Pentru mine ca fată adolescenţa nu este un 

lucru aşa de simplu. Regret lipsa de griji, dar mă bucur că voi avea un cuvânt de 

spus şi că voi fi responsabilă. Regret inconştienţa copilăriei, dar mă bucur că în 

această perioadă mă voi descoperi pe mine, cel din adâncuri, că voi încerca să mă 

cunosc cât mai bine, să aflu ce îmi place şi ce nu-mi place la mine, să lupt pentru a 

deveni cineva în viaţă. Dacă e să revin la definiţia ştiinţifică şi anume la faptul că 

în această perioadă sistemul endocrin ajunge în faza finală de dezvoltare, atunci 

putem să traducem: roşeaţa şi căldura în obraji, bubuiturile de tobă ale inimii care 

stă să spargă pieptul, furnicăturile de mâini, toate acestea au un singur nume: 

IUBIREA. La vârsta de 14 ani începem să ne punem următoarele întrebări: Oare 

este întâmplător că adolescenţa corespunde perioadei de liceu? Oare este 

întâmplător că cele mai frumoase amintiri sunt din această perioadă? Oare este 

întâmplător că cele mai trainice prietenii se leagă acum? La aceste întrebări nu 

poate fi decât un răspuns: Nimic nu e întâmplător. Este adevărat că la această 

vârstă nu ne place să citim, dar îndemnaţi de către părinţi şi de către profesori nu 

aruncăm la coş valorile universale şi în momentul când le descoperim constatăm că 

nu suntem singuri în Univers, şi mai ales că tot ceea ce trăim noi au trăit şi alţi 

adolescenţi şi că istoria se repetă. Din punctul meu de vedere adolescenţa şi 

dragostea sunt cele mai importante lucruri din viaţa noastră. Shakespeare a adus 

cel mai frumos omagiu acestei vârste, în opera „Romeo şi Julieta”, surprinzându-i 

esenţa: iubirea, apropiindu-se de eroi cu dragoste, tandreţe, înţelegere, făcând din 

doi eroi simbolul iubirii adolescentine dusă până la sacrificiul suprem. 

M. Lăcureanu,cl. a IX- a B 
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Gânduri din suflet pentru părinţii Julietei şi ai lui 

Romeo 

Stimaţi domni şi doamne, permiteţi-mi să mă prezint. 

Mă numesc Mădălina şi as vrea să vă dau câteva 

sfaturi prieteneşti. Sper ca ele să ajungă la sufletul 

dumneavoastră şi să le judecaţi la rece. După cum 

bine ştiţi, copiii dumneavoastră se iubesc şi îşi doresc 

să îşi unească destinele, iar prin acest fapt să aducă pacea şi liniştea în familiile 

dumneavoastră. Scuzaţi-mă, dar chiar vreau să vă judec, şi în acelaşi timp aş vrea 

să vă aduc la cunoştinţă ambiţia şi încăpăţânarea pe care o purtaţi în suflet de 

ceva vreme, şi care s-a transformat în ură faţă de semenii dumneavoastră.  De ce 

nu doriţi să luaţi parte la fericirea copiilor dumneavoastră şi să le daţi 

binecuvântarea de care au atâta nevoie? Copiii dumneavoastră sunt cei care 

contează, nu ura pe care o veţi transmite din neam în neam. Gândiţi-vă că poate 

Dumnezeu, prin unirea celor doi, va aduce linişte şi pace în familiile 

dumneavoastră. De ce nu vorbiţi cu părintele Lorenzo? Ascultaţi cuvântarea lui şi 

veţi vedea cu câtă înţelepciune vorbeşte şi veţi afla ce mare tragedie se poate 

revărsa în familiile dumneavoastră. Dacă nu veţi lăsa ura şi orgoliul în urmă puteţi  

pierde ce aveţi mai drag. Ar fi păcat pentru cei doi tineri să aibă un sfârşit tragic 

care va şoca lumea întreagă. 

Gândiţi-vă că iubirea nu are lege şi inima nu face ce i se porunceşte. 

                                    Cu stimă,  

                                                           Mădălina Penciuc,cl  a IX-a I 
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Viața de licean  

 Liceul este locul unde vei găsi prima iubire sau unde iți vei da seama că lumea 

este puțin mai diferită decât credeai. Dar, cel mai important, liceul este locul unde 

îți formezi personalitatea. 

  Printre cele mai “râvnite “obiceiuri se numără absențele. Deja putem vorbi despre 

o adevărată modă fiindcă in fiecare școala există un anumit  segment de elevi 

“specializați” de acest gen de activitate. Deși nu este recomandat, chiulitul face 

parte din viața de zi cu zi a fiecărui elev. Să fim serioși, la ce bun viața de licean 

fără absențe? 

  În acești ani vei învăța ce înseamnă spiritul de echipă, pe care îl vei aplica în cele 

mai neobițnuite situații. Probabil un aspect mai greu din viața de liceu este 

acomodarea cu varietatea de persoane din jur, să recunoaștem nu toți sunt  amabili 

și plăcuți, mai există și conflicte cărora trebuie să le faci față. 

  Anii de liceu nu se compară cu nimic! Se întâmplă atât de multe lucruri, încât  

rămâi cu impresia că ai dori ca această experiență să nu se termine niciodată. 

  Peste câțiva ani vei spune:”Ani de liceu , scumpii ani de liceu..cât de repede au 

trecut!” Îti aduci aminte de colegi, de profesori, ora de româna, ora de sport, 

testele, orele chiulite si chiar persoanele pe care nu le-ai suportat. 

  Si nu uita, ai doar patru ani, foloseste-I cu grija! 

                                                        Maria Boboc, clasa a XI-a E  
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Elevul din ziua de azi 

V-aţi gândit ce imagine şi-a creat elevul din ziua de azi? Starea lui se 

schimbă de la o zi la alta, are alte perspective, gândeşte diferit şi îşi însuşeşte alte 

drepturi şi obligaţii. Şi pentru că lumea se schimbă pe zi ce trece, oare cum este 

elevul din ziua de azi, din secolul 21, faţă de elevul trecut? Cum s-a schimbat? În 

mai bine, în mai rău? Mentalitatea elevului de azi, oare s-a schimbat faţă de 

mentalitatea elevului din trecut? Bineînţeles, există elevi şi elevi, depinde de 

educaţia de acasă a fiecăruia, dar pe total, mentalitatea lor s-a schimbat. Probabil şi 

din cauza noilor tehnologii, internetul, televizorul de dimineaţă până seara care nu 

era pe vremuri. Toate acestea au influenţe bune asupra elevului, dar şi aspecte mai 

puţin dorite. Elevul de azi nu mai citeşte atâtea cărţi, preferă să caute pe Internet 

detalii despre informaţia de care are nevoie, dă un search şi monitorul se umple de 

sute de pagini. Tindem oare spre superficialitate? Poate în viitorul apropiat chiar o 

să dispară cărţile, o să dispară scrisul de mână. Noua generaţie de elevi nu este 

preocupată de şcoală, dar este mai capabilă să pună informaţiile cap la cap. Cei mai 

mulţi profesori consideră că interesul scăzut al elevilor faţă de şcoală este cauzat de 

influenţa societăţii şi de mijloacele de comunicare în 

masă la care elevii sunt expuşi. O altă cauză o 

constituie nesupravegherea copiilor şi neimplicarea 

familiei în educaţia acestora, urmată de structura 

materiei şcolare care este mult prea stufoasă şi de 

lipsa motivaţiei. Cu siguranţă „elevii de azi, oamenii 

de mâine” îşi vor pune adânc amprenta asupra acestei societăţi, atât din punct de 

vedere teoretic, cât şi practic.                         L. Şchiopu,cl. a X– a G 
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GÂNDURI LA FINAL DE LICEU 

 Sfârșitul anilor de liceu ,in opinia noastră, a viitorilor absolvenți,nu este un motiv 

de bucurie imensă. Afirmăm aceasta deoarece avem atâtea amintiri și prietenii pe 

care le-am legat in cei cinci ani de liceu. Și faptul că se va termina totul ne cam 

intristează. Nu vor mai fi glumele despre colegi sau invățatul pe brânci pentru a 

obține notă bună   la teză… Ne vom aminti mereu prima zi de liceu  când am pășit 

cu emotie in curtea Grupului Școlar Tehnic Hirlău. Erau foarte mulți adolescenți pe 

care nu-i cunoșteam,ca apoi unii dintre ei să devină colegii noștri și cei mai buni 

prieteni.  Ne intristează și faptul că de acum incolo majoritatea dintre noi vor trebui 

să dea piept cu viața reală. Știți, mulți ne-au intrebat când eram mici ce am vrea să 

fim când vom fi mari. Atunci răspundeam: “Eu voi fi doctoriță!” sau “Eu voi fi 

erou ca Superman!”.  Dar acum că am crescut se cer răspunsuri  serioase. Cu toate 

astea nu credem că cineva și-a ales drumul pe care va merge in viață. Finalul 

liceului presupune maturizarea  noastră completă și luarea unor decizii corecte . 

Dar ăsta nu e momentul de a lua decizii corecte și rapide. Ăsta e momentul pentru 

a lua decizii greșite, pentru a pleca cu prietenii la drum și să rămânem blocați pe 

undeva, e momentul pentru a ne indrăgosti. Deci, gândiți-vă și răzgâdiți-vă pentru 

că nimic nu e definitiv.  Din toate greșelile avem de invățat și in final vom face 

alegerea corectă. Ne vom aminti cu drag de doamna noastră dirigintă, mereu calmă 

și duioasă ,  care  ne-a ajutat de câte ori aveam nevoie și ne-a iertat când  mai 

pășeam peste ore. A fost o a doua mamă pentru noi. Unii dintre noi nu știm să 

apreciem ce avem. Dar , cu bune și cu rele, anii de liceu au trecut, lăsându-ne cele 

mai frumoase amintiri. Nu am schimba anii ăștia cu nimic in lume,  asta pentru că, 

fie că recunoaștem, fie că nu, școala a insemnat pentru noi a doua casă. 

 Stoleru L.,  Lutic B. cls.a XIII-a C 

 

Tu cum te vezi peste cinci ani?  
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                                                            Tu cum te vezi peste cinci ani?  

Sunt elevă în penultimul an de liceu la această şcoală, iar de ceva timp mă tot 

întreb ce vreau să fac cu viaţa mea, pe ce mă să axez, ce facultate să aleg, ce 

meserie mi-ar plăcea să practic. Sunt sigură că mulţi dintre voi sunteţi în aceeaşi 

situaţie. Există persoane care au ştiut încă din copilărie ce vor să devină, iar alţii 

care s-au hotărât în ultimul moment. Totuşi cum să iei această decizie? În mintea 

mea, mai multe domenii se încurcă şi se 

descurcă, îngreunându-mi şi mai tare 

alegerea. Cât de mult contează profesia 

ideală? În viaţă trebuie să-ţi găseşti ceva 

să-ţi placă, să ţi se potrivească, ca în final 

să ai satisfacţie cu privire la profesie şi la 

drumul pe care l-ai ales. Pe mine, mai 

presus de toate, m-a atras dintotdeauna o carieră muzicală. Încă din clasele 

primare, împreună cu doamna învăţătoare, am descoperit că muzica m-ar putea 

face mare. Am încercat de mai multe ori să le arăt celor din jur că sunt talentată, 

cântând la diferite evenimente, dar poate că nu este atât de uşor să ajungi o stea. 

Din acest motiv, una din opţiunile mele pentru viitor ar fi să urmez Şcoala 

Populară de Artă. Cred că m-ar ajuta foarte mult să-mi îndeplinesc visul de a 

ajunge cântăreaţă. Dar nu vă gândiţi că aceasta ar fi singura meserie pe care aş 

alege-o. mi-ar plăcea foarte mult să lucrez în televiziune ca prezentatoare, iar 

pentru asta m-am gândit să merg la Facultatea de Jurnalism.  
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Peste cinci ani mă văd o femeie împlinită profesional şi sentimental, lucrând 

într-unul din domeniile prezentate mai sus, foarte mulţumită de statutul meu în 

societate. Sunt conştientă că pentru a ajunge acolo unde-ţi doreşti trebuie să 

munceşti din greu, să ai voinţă şi foarte mare ambiţie, iar eu sunt dispusă să fac 

tot ce îmi stă în putinţă pentru a-mi atinge ţelurile. 

   F. Dodiță,cl. a XI-a F 

                                            POT SĂ FIU ȘI EU JURNALIST! 

  Eu, Cosmin Teșu, elev în clasa a X- a F, m-am gândit să  aștern pe hârtie 

gândurile unui adolescent de vârsta mea pentru a vi le împărtăși și vouă. Pentru 

aceasta am căutat un voluntar dispus să-și exprime părerile, el este Răzvan 

Butulea, colegul meu dar, trebuie să recunosc , la acest “interviu” au contribuit si 

ceilalți colegi din clasa mea , așa că ceea ce veți citi mai jos sunt , de fapt gândurile 

unui adolescent al timpului nostru. 

  I: Ești elev în clasa de “Turism si alimetație publică”, poți să-mi spui de ce ai ales 

acest profil si dacă te regăsești în acest colectiv? 

  R:Am ales acest profil deoarece chiar imi place să gătesc, e una din pasiunile 

mele și sper ca , după ce termin să pot lucra în domeniu.Îmi plac foarte mult orele 

de pregătire practică iar cu colegii mă înțeleg foarte bine. 

I: Cine știe, poate o să te vedem la “Master Chef”! 
R:Aș vrea eu! 
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 I:Cum este să fii licean astăzi? 

R:Cred că anii de liceu sunt cei mai frumoși ani.Ne facem prieteni, începem să 

cunoaștem cu adevărat lumea și cu bune si cu rele, oameni cu caractere 

diferite.Este perioada când înca ne mai permitem să fim copii si  să ne căutam 

calea spre maturitate. 

I: Cum arată o zi obișnuită ? 

R:Păi, dimineața somoroși, lucru care se prelungește și la prima oră, la amiază 

suntem epuizați și cam flămânzi dar bucuroși că s-au terminat orele, după, program 

de voie iar dacă , Doamne ferește! ne amintim că avem de făcut vreo temă, ne 

străduim să o terminam repede că de, seara e întâlnire cu prietenii! 

I:Ce aspecte din cadrul școlii, al orelor îți plac sau ce ai schimba? 

R:Imi place faptul că unii profesori ne înțeleg “scăpările” fiindcă suntem 

adolescenti.Există și satisfacția de a lua note bune pe merit.Cel mai mult  îmi plac 

activitățile extrașcolare( excursii, vizite, vizionari de filme, balul bobocilor) 

Aș vrea în schimb o sală de sport modernă, ateliere de creație și bineînteles pauza 

de 10 minute, cred că s-ar bucura și profesorii! 

I:Care este, după părerea ta, cea mai importantă problemă a adolescenților de 

astăzi? 

 R: Cea mai importantă problemă este vulnerabilitatea in fața tentațiilor 

periculoase(alcoolul, drogurile). Adolescența este acea etapă între copilărie și 

maturitate când trăim contradicții interioare, adeseori ne simtim neînteleși și din  
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această cauză putem cădea foarte ușor în capcană.Anturajul poate influența în bine 

sau în rău. 

I:Caracterizează în trei cuvinte profesorul ideal. 

R:Întelept, sincer, corect. 

I:Cum te vezi în viitor? 

R:Vreau să mă perfecționez în meseria pe care am ales-o și vreau să fiu 

independent. 

I:Ce ai face dacă ai fi director pentru o zi? 

R:Aș organiza acest interviu la toate clasele! Aș organiza concursul « Elevii au 

talent » dar, cred ca aș  avea prea multe griji ca să reușesc să fac totul într-o zi! 

I:Ne povestești o întâmplare amuzantă , petrecută la scoală? 

R:Eeei, sunt destule întâmplări amuzante dar cea mai tare a fost bătaia cu tort în 

clasă când a participat și d-na dirigintă! 

 I:Ce sfaturi le-ai da colegilor tăi? 

R: Colegilor mei le doresc să se bucure la maxim de această perioadă a vieții , să-și 

facă prieteni adevărați și nu în ultimul rând să se străduiască să învețe pentru a 

ajunge în viața acolo unde își doresc. 

 

                                                                              Teșu Cosmin cls. a X-a F 
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Decalogul elevului 

1. Fii mândru că eşti elevul acestei şcoli! 

2. Fii tu însuţi, ai încredere în forţele tale, fii responsabil în tot ceea ce faci! 

3. Învaţă! Nu uita că o faci doar pentru viitorul tău! 

4. Ca să fii respectat, respectă-i pe cei din jur! Învaţă să fii amabil, politicos şi 

talentat în orice situaţie! 

5. Nu uita că eşti valoros ca om! Ai dreptul la o viaţă şcolară frumoasă pe care 

şi tu trebuie să ţi-o făureşti! 

6. Învaţă să ai măsură în toate! Dovedeşte că eşti ceea ce eşti prin latura ta 

profundă nu prin aparenţe extravagante! 

7. Fii om al timpului modern, dar respectă valorile moderne ale umanităţii: 

Bine, Frumos, Adevăr, Libertate, Lege, Perseverenţă, Democraţie, 

Toleranţă, Iubire! 

8. Consideră-ţi profesorul prieten în tot ceea ce înseamnă devenirea ta! 

9. Cultivă tot ce este pozitiv în tine! Învaţă că ştiinţa şi cultura nu au sens dacă 

nu se reflectă în comportament! 

10. Implică-te în viaţa şcolii! 

Al.  Popovici, cl. a X– a G 

 

“Un adolescent este un minor care devine uneori o problemă majoră.” 
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Şcoala… 

Şcoala este o casă mare, 

Spun cei mici din grupa mare 

Unde învaţă ca să scrie 

Şi să citească o poezie. 

 

Mama-i duce-n clasa întâi 

De mânuţă unul, doi 

Ca să înveţe să citească 

Decât să se joace-n casă. 

Profesoara îi îndrumă  

Cum să facă o faptă bună, 

Când vor da de greu în viaţă 

La toate să facă faţă. 

 

Mulţi la şcoală nu prea vor 

Fiindcă spun că nu-i uşor. 

Dacă înveţi şi eşti capabil 

Bac-ul iei că-i rezolvabil! 

G. Butnaru ,cl. a X-a G 

Drogurile: tentaţiile adolescenţei 

 

Sunt mulţi adolescenţi care își dau 

seama că viaţa înseamnă dăruire, 

angajare, responsabilitate, care ştiu că 

în viaţa sunt multe obstacole, 

probleme, dificultăţi şi că depăşirea 

fiecăruia dintre ele înseamnă o 

oportunitate a creşterii valorii lor, a 

maturizării. Şi totuşi, din ce în ce mai mulţi tineri o iau pe o cale de unde cu greu  
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se mai pot întoarce. Ceva îi îndeamnă să-şi distrugă viitorul şi să producă suferinţă 

celor apropiaţi şi de aceea sunt uşor de atras de către comercianţii de droguri. 

Cauzele care îi împing pe adolescenţi spre 

consumul de droguri sunt multe. Cei mai mulţi 

încep să consume droguri din pură curiozitate, 

pentru a cunoaşte efectele pe care le au asupra 

lor sau pentru noi senzaţii. Un alt motiv poate fi 

considerat teribilismul. Consumul de droguri 

poate fi incitant sau provocator. Unii sunt tentaţi 

să înfrunte riscurile fără a fi opriţi de cuvinte ca 

PERICOL sau MOARTE. Mai târziu 

personalitatea consumatorului este puternic 

afectată: apar viziuni şi tulburări de comportament, precum şi erori de percepţie şi 

de judecată, pentru ca în final activitatea practică a consumatorului să fie nulă, iar 

viaţa normală să dispară pentru totdeauna, carenţele morale precedă decăderea 

intelectuală. Apare şi se manifestă delicvenţa, prin furturi, escrocherii, şantaj şi 

uneori acte de violenţă, care pot merge până la crimă.  

Cel mai important lucru este ca tinerii să fie ei înşişi fără droguri, care le 

pot distruge complet viaţa, chiar dacă ceilalţi gândesc diferit.  

 

F. Conţescu ,cl. a XI-a F 
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A FI VOLUNTAR – OBLIGAȚIE SAU VOINȚĂ? 

 

VOLUNTAR=acțiune săvârșită de cineva în mod conștient, voit; care 

exprimă voința; care își impune voința, autoritatea(Dicționarul explicativ al 

limbii române). 

Voluntariatul este o componentă de bază a modului de manifestare a 

societății civile. El transpune în practică cele mai nobile aspirații ale omenirii: 

libertate,șanse egale, siguranță și dreptate pentru toți oamenii. 

Voluntariatul atât prin acțiuni individuale, cât și de grup este o modalitate 

prin care pot fi promovate și intărite valorile umane legate de comunitate, grija față 

de soarta aproapelui. Indivizii iși pot exercita drepturile și responsabilitățile ce le 

revin ca membri ai comunității, in timp ce evoluează și invață de-a lungul vieții. 

 Voluntariatul este o componentă esențială a tuturor societăților. Toți 

oamenii din lume trebuie să aibă dreptul de a-și pune la dispoziție în mod liber 
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timpul, talentul și energia in beneficiul altor persoane sau al comunităților prin 

acțiuni individuale sau colective  fără a aștepta recompense financiare. 

De ce  in prezent nu mai vrem să fim voluntari? 

În  prezent nu mai dorim să fim voluntari deoarece nu suntem obligați și nu 

avem nici voință sau poate din cauza responsabilităților pe care le avem și a 

timpului limitat care nu ne mai permite să ne implicăm în acțiuni de voluntariat. 

Ce credem noi, adolescenții, despre voluntariat? 

Noi , adolescenții, credem că voluntariatul este o pierdere de timp care nu ne 

aduce nici un beneficiu(așa să fie?! – n.r.).  Ne place să petrecem timpul liber altfel 

decât să ajutăm pe cineva care ar avea nevoie de sprijinul nostru. 

Nu toți adolescenții au această părere despre voluntariat( Bravo lor! –

n.r.)! 

 

Afirm acest lucru deoarece adolescenții din școala noastră participă la  

activități de voluntariat din proprie voință. Astfel ,de câteva ori pe an ,coordonați 

de doamna profesoară Savin Angela ,elevi de la toate clasele pregătesc pachete din 

resurse proprii pentru persoanele  asistate de la Centrul de asistență persoane cu 

handicap Hîrlău. Cu ocazia  sărbătorilor de Crăciun  colegii noștri le-au prezentat 
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un program de colinde și obiceiuri tradiționale, aducând un strop de bucurie in 

viața monotonă a acestor oameni. 

De asemenea  de câte ori este nevoie participăm la actiuni de igienizare a 

spațiilor verzi din orașul nostru. 

Cred că noi toți  trebuie să ne implicăm mai responsabil atunci când 

comunitatea are nevoie  și să nu așteptăm o răsplată financiară , ci să ne fie 

suficientă mulțumirea sulfetească că am putut ajuta pe cineva aflat în dificultate, 

pentru că într-o zi s-ar putea să avem nevoie să fim ajutați chiar noi! 

Mai cred că ar trebui să răspundem prompt la toate activitățile și 

concursurile organizate îin școală  fără să așteptăm o notă bună, deoarece 

participând învățăm lucruri noi, acumulăm experiență. 

Sper că v-am trezit interesul pentru  activități voluntare ! 

 

                                                                                        

 

 

Elena Cotună cls. a XI-a F 
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ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE 

 

Cu această denumire   se desfășoară un proiect  care 

se adresează elevilor, preșcolarilor și cadrelor didactice 

din 3000 de unități de invățământ  preuniversitar din 

România. Proiectul are ca scop conștientizarea de către elevi a problemelor de 

mediu generate de deșeuri din plastic (ambalaje PET) și educarea copiilor in 

spiritul unui comportament prietenos față de mediu. Participanții vor avea 

denumirea de „Echipa Verde”. Organizatorii au pus la dispoziția școlilor un TEPET-

aparat de compactare la cald a recipientelor de plastic. Fiecare echipă care  va 

colecta și va compacta minim 50 kg de ambalaje 

PET va primi un certificat de participare. La final 

vor fi afișate cantitățile compactate și 

clasamentul. Se vor acorda premii și mențiuni la 

fiecare secțiune in ordinea descrescătoare a nr. 

de  kg cumulate. Marele premiu va fi acordat 

echipei care a compactat cea mai mare 

cantitate indiferent de secțiunea la care a participat. Concursul se va desfășura in 

perioada 10.02.2012 – 12.12.2012. 

Proiectul a plecat de la ideea că școala trebuie să fie un loc in care toată lumea se 

gândește la binele semenilor și la un viitor cât mai curat, pentru o planetă in care  
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oamenii trăiesc in armonie cu natura. Pe lângă cifre și litere, școala trebuie să le 

inspire elevilor responsabilitatea față de mediu și 

comunitatea în care trăiesc. Elevii școlii noastre 

participă la acest proiect sub indrumarea domnișoarei 

profesoare Tropan  Mirabela și a domnului profesor 

Unciuleac Liviu. Din luna februarie și până acum colegii 

noștri de la clasele a IX-a C, a IX-a D, a IX-a H, a IX-a I, a 

IX-a J, a XI-a C, a XII-a E au colectat și compactat o 

cantitate de 35 kg ambalaje PET. Este un start promițător, dar va trebui să fim și 

mai harnici în perioada următoare, pentru că alte școli din județ au compactat o 

cantitate mai mare decât a noastră. De aceea așteptăm să ni se alăture  colegi și 

de la alte clase din școala noastră.  

Merită să incercăm și să sperăm la un viitor  verde pentru planeta pe care trăim! 

                                                                                                   

 

            Opincă Ana-Maria cls.a XII-a E 
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“NU ESTE MAI FRUMOASĂ ȘI MAI 

DE FOLOS IN TOATĂ VIAȚA OMULUI 

ZĂBAVĂ, DECÂT CETITUL CĂRȚILOR.” 

(GRIGORE URECHE) 

                                                                             

MAI MERGEM LA BIBLIOTECĂ? 

    Încă din antichitate biblioteca a fost locul unde oamenii mergeau ca să se 

informeze și să-și imbogățească cunoștințele generale și de specialitate. Biblioteca 

este și astăzi incăperea de cele mai multe ori neadecvată ca spațiu, dar in care 

sufletul iși găsește liniștea, iar mirosul specific al cărților te relaxează și te 

indeamnă la visare, la evadare din lumea reală.   In ultimul timp insă, elevii nu mai 

merg  la bibliotecă pentru a se informa sau pentru a împrumuta o carte, deoarece 

preferă Internetul  care le oferă informații fără a fi nevoiți ”să se deplaseze” de 

acasă.  De multe ori însă, informațiile de pe Internet nu sunt corecte, ar trebuie 

verificate tot răsfoind paginile cărților.  Este atât de frumoasă lumea din operele 

literare ale lui I. Creangă, M. Eminescu, I.L.Caragiale, I. Slavici, M. Sadoveanu, T. 

Arghezi ...... încât  dacă n-ar fi existat cuvântul bibliotecă, l-am fi inventat noi 

pentru a face cunoscute toate  aceste minunății - cărțile.   Biblioteca școlii noastre 

dispune de cea mai mare parte a bibliografiei școlare,intr-o incăpere cam mică, dar  
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primitoare. Am participat și noi  la recondiționarea mobilierului și a volumelor mai 

vechi , dar valoroase. Dacă măcar o dată pe lună  am merge la bibliotecă tot ar fi 

bine pentru că am mai închide calculatorul și am afla informația din sursă directă și 

sigură.  Chiar dacă astăzi există biblioteci on-line unde dai click pentru a trece la 

pagina următoare, acestea nu pot reda atmosfera dintr-o bibliotecă tradițională și 

foșnetul paginii  întoarse cu mâna. Vă sugerăm să vă mai gândiți odată înainte de a 

deschide calculatorul și să mergeți la bibliotecă.  Vă veți simți mai bine. Lectură 

plăcută! 

                                                                      Apetrei Elena, Ciobanu 

Georgiana cls.a XI-a F  
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Ex libris 

        de Tudor Arghezi 

Carte frumoasă cinste cui te-a scris      

Încet gândită, gingaș cumpănită;  

Ești ca o floare, anume înflorită 

Mâinilor mele, care te-au deschis. 

Ești ca vioara, singura ce cântă 

Iubirea toată pe un fir de păr, 

Și paginile tale, adevăr, 

S-au tipărit cu litera cea sfântă. 

Un om de sânge ia din pisc noroi 

Și zămislește marea lui fantomă 

De reverie, umbră și aromă, 

Și o pogoară vie printre noi. 

Dar jerta lui zadarnică se pare,  

Pe cât e ghiersul cărții de frumos. 

Carte iubită, fără de folos, 

Tu nu răspunzi la nici o întrebare. 

              

 

“Să nu lași să treacă nicio zi fără să vezi, să auzi sau să citești ceva frumos.” 

(Proverb indian) 
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Mihai Eminescu – Esenţă şi culoare 

Este steaua care n-a apus 

Şi-n ciuda minţilor şirete 

Luceafărul rămâne sus 

În timp ce plouă cu comete.

 

Pentru noi, Eminescu nu este numai cel mai mare poet al nostru, ci şi cel mai 

strălucit geniu pe care l-au zămislit pământul, apele şi cerul românesc. El este 

întruparea însăşi a acestui cer şi a acestui pământ, cu toate frumuseţile, durerile şi 

nădejdile crescute din ele. Noi cei de aici, rupţi de pământ şi de neam, regăsim în 

tot ce a lăsat în urmă, de la văzduhul 

munţilor noştri şi de la melancolia mării 

noastre până la cerul nopţii româneşti şi 

teiul înflorit al copilăriei noastre. 

Recitindu-l pe Eminescu, ne întoarcem ca 

într-un dulce somn, la noi acasă. În 

memoria acestui Luceafăr al literaturii 

româneşti în ultimii ani, în liceul nostru a 

devenit o tradiţie ca luna ianuarie să fie 

dedicată lui Eminescu prin concursurile şi 

activităţile organizate  
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de către elevi. În acest an, în luna ianuarie, activităţile dedicate comemorării 

poetului Mihai Eminescu le-am desfăşurat sub genericul Esenţă şi culoare. 

Pe parcursul acestei luni, elevii şcolii noastre 

au participat la următoarele activităţi:  

 Concursul Şi totuşi….Eminescu (clasele 

a X-a G, a XI-a D, a XI-a F, a XII-a A, 

a XIII-a C) 

 Concursul de Creaţii proprii (elevi de la 

clasele a IX-a i, a XI-a D, a XIII-a C) 

 

 Pregătirea expoziţiei cu desene şi 

planşe: Poezii ilustrate din opera lui 

Mihai Eminescu (elevele clasei a IX-a B)  

 Spectacol omagial (colaj de versuri, balet, dramatizarea basmului Făt-

Frumos din Lacrimă). 

Toate aceste activităţi au fost apreciate, iar noi sperăm ca şi anul viitor 

să îl omagiem la fel de frumos şi să amintim tuturor ce poet valoros 

este Mihai Eminescu. 

 

F. Dodiţă,clasa XI-a F 

                                     Desen: M. Deleanu, clasa a XII-a E 
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 Patimile lui Iisus Hristos 

Iisus Hristos a suferit chinuri amare, chinuri 

groaznice ca să ne mântuiască.  

Dur a fost umilit şi cât a pătimit a cerut mila Tatălui 

Său, spunând: „Iartă-i Doamne că nu ştiu ce fac”. 

Aceasta zicea Domnul către iudei: „Poporul Meu, ce 

v-am făcut Eu vouă sau cu ce v-am supărat pe voi; pe 

orbii voştri i-am luminat, pe cei leproşi I-am curăţat, 

slăbănogul cel ce şedea în pat l-am vindecat. Poporul 

Meu, ce v-am făcut Eu vouă? Şi cum m-aţi răsplătit? În loc să Mă iubiţi, pe cruce 

M-aţi pironit.  

De acum nu voi răbda, chema-voi neamurile Mele şi acelea Mă vor proslăvi, 

împreună cu Tatăl şi cu Duhul, şi Eu le voi dărui viaţa veşnică”

1. Numai suspinuri din inimă, Hristos Dumnezeu pătimind, mai înainte de moartea 

crucii a slobozit de 109 ori. 

2. Picături de lacrimi la patimile Sale a vărsat 67.200. 

3. Picături sângerate a vărsat din ochii Săi de 11 ori câte 109.225. 

4. A fost târât de 78 de ori. 

5. A fost lovit la picioare de 172 de ori. 

6. Bătăi cu palmele peste obraz a suferit de 102 ori. 

7. Peste grumaji a fost lovit de 25 de ori. 
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8. Peste cap şi peste piept a primit lovituri de 29 de ori. 

9. De pământ a fost trântit de 3 ori. 

10. A fost bătut cu toiege, cu biciuri noduroase şi lanţuri de fier cu muchii. A 

primit 6666 de lovituri, iar răni au fost 5000. 

11. Bătăi şi lovituri a primit 1199. 

12. Pe cap au fost împunsături de la cununa cea de spini 1000 şi cununa i se lua de 

pe cap şi se punea înapoi de 50 de ori. 

13. La Golgota ducându-i Crucea, de cinci ori mai greu a căzut şi atunci a primit 

lovituri de moarte de 19 ori. 

14. Scuipături în faţă a primit 100. 

15. Tras fiind încoace şi încolo cu batjocură de nas de 20 de ori. 

16. Răni multe şi silnice, lovituri şi semne au fost peste tot trupul Domnului: atâtea 

câte zile sunt în 15 ani, adică 5475. 

17. A pătimit Izbăvitorul nostru cu totul Său şi cu tot trupul Său, izbăvind pe om 

din moartea cea sufletească şi trupească. 

18. La pipăirea a tot trupul, bătăi; la gustare, adăpare cu oţet şi cu fiere. 

19. Dumnezeu nu a văzut multe suflete pocăindu-se cu mulţumire, pentru pătimirea 

Sa, ca şi cu efortul Lui a fost în zadar. 

20. Toate patimile Domnului după asemuiri 100.146. 

 

 Geanina Cofaru 

Stela Ungureanu 

Clasa a XI-a D 
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PAȘTELE LA ROMÂNI

Cel puțin pentru români, dacă nu pentru 

întreaga lume creștină, a existat întotdeauna o 

legătură strânsa între sărbătoarea Învierii 

Domnului și bucatele care se consumă în 

această perioadă. Incepând cu Postul Mare, 

care detoxifiază și pregătește trupul nostru 

pentru noul an, și încheind cu întreaga 

săptămână de după noaptea de Înviere, cu 

totii am fost invatati sa respectam un adevarat 

ritual culinar, unde hrana de origine animala este alternata fericit cu produse 

din surse vegetale .  Din punct de vedere religios, spiritual, se stie ca Pastele 

crestin simbolizeaza invierea lui Hristos, dar in egala masura vesteste si 

renasterea intregii creatii, permitandu-se din aceasta cauza si pastrarea unor 

traditii pagane pe durata intregii sarbatori, inclusiv in ce priveste alimentatia 

specifica pentru zilele de Paste.  Incepand cu ouale rosii si incheind cu 

mesele din carne de miel, crestinii sarbatoresc copios in aceasta perioada 

desi multe dintre bucatele traditionale nu au nici cea mai mica legatura cu 

lumina Pastelui sau cu invierea lui Hristos .  Nu intamplator bucatele care se 

duc la biserica pentru a fi sfintite pentru masa de Paste includ mai degraba 

produse de tipul oualor incondeiate, cozonaci si pasca si  deloc mancare de 

carne, ceea ce arata clar faptul ca s-a pastrat pana in ziua de astazi in biserica 

crestina o intelegere desavarsita a acestei sarbatori a vietii, care ar trebui sa 

isi rasfranga lumina si asupra animalelor, sacrificate poate in numar prea 

mare si de multe ori cu o nepasare de nedescris, foarte greu de asociat 



 
 

63 
 

cu esenta invataturii crestine sau cu "invierea mortilor si viata veacului ce va 

sa vie".   De aceea,  o sa vorbim despre bucatele traditionale de Paste, care 

au o semnificatie aparte pentru toti crestinii : 

Ouale incondeiate de Pasti  .  Se stie ca, cel putin la inceputurile traditiei 

vopsirii oualor de Paste, se folosea exclusiv culoarea rosie pentru a colora 

ouale, care apoi erau asezate intr-un cos si oferite la biserica pentru sfintirea 

lor. Mai tarziu insa apar si ouale 

incondeiate cu teme si motive diverse, 

rezultat direct al dorintei gospodinelor 

de a contribui cu un plus estetic la 

traditiile de Paste. 

Desen : M. Ozoreanu, cl. a XII-a E 

Pasca 

 Cea mai insemnata coptura pe care o mananca românii in decursul sarbatorii 

Pastelor este pasca , se face dintr-un aluat bine dospit in care se pune sare si 

lapte dulce. Forma este rotunda, grosimea e cel mult de un lat de deget cu 

impletituri  pe margini si cele de la mijloc in forma de cruce, care 

insemneaza crucea pe care a fost Mantuitorul rastignit. Intre impletituri se 

pune de regula branza de vaci dulce, amestecata  cu ou si zahar, unsa 

deasupra cu galbenus de ou si impodobita cu stafide.  

Cozonacul  

 Similar cu pasca, si cozonacul de Paste reprezinta o paine dulce a invierii si 

renasterii intregii creatii, putand la fel de bine sa fie pus pe masa in loc de 

pasca sau impreuna cu aceasta. Intrucat cozonacii sunt asociati si cu 

sarbatoarea Craciunului sau alte sarbatori religioase, simbolistica lor pascala 
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este putin diminuata fata de aceea a pastii, dar ramane valabila reprezentarea 

ritualica a jertfei Mantuitorului, prin stropirea cozonacului cu vin sfintit, la 

biserica.  

Mielul. Dupa traditie, in familiile crestine se maninca in zilele de Pasti carne 

de miel. Mielul il simbolizeaza pe Mintuitorul nostru Iisus Hristos, care S-a 

jertfit pentru pacatele lumii si a murit pe cruce ca un miel nevinovat .Toate  

subprodusele din miel se gatesc cu ierburi de primavara  spre deliciul 

gurmanzilor .astfel sa nu uitam Drobul de miel , Ciorba de miel , 

Sarmalutele , Ostropelul de miel dar si alte bucate care ne incanta papilele 

gustative . Concluzionand, se poate spune ca bucatele traditionale de Paste 

sunt in buna masura o garantie a continuitatii traditiei religioase in plan 

culinar, ele aducandu-ne mereu aminte de momente importante din istoria 

crestinismului sau de persoane ori fiinte care au indeplinit un rol hotarator 

pentru soarta Bisericii crestine. 

M.I. Rodica Gheorghiescu

ALIMENTE MODIFICATE GENETIC

In prezent, probabil ca nu exista un subiect din 

domeniul nutritiei care sa fie mai disputat si care sa 

nasca cele mai mari confuzii in randul consumatorilor 

decat organismele modificate genetic (OMG). Unii le 

privesc ca fiind toxice si deosebit de periculoase, in 

vreme ce altii le considera solutia optima in caz de foamete in masa.  
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      OMG sunt plante la care s-au modificat genele ,s-au adaugat gene de la ale 

specii de plante sau animale ,acest lucru nu s-ar putea face pe cale naturala dar 

ingineria genetica realizeaza aceste schimbari . Plantele noi au culori diferite fata 

de specia de baza ,sunt mult mai mari ,creste timpul de conservare ,au tolerante la 

erbicide si la daunatori ,se pot cultiva acolo unde  specia de baza  nu putea fi 

cultivata din cauza aciditatii sau salinitatii solului .  Dar ,au inceput sa apara tot 

mai multe studii stiintifice doveditoare ale impactului dezastruos pe care il au 

organismele modificate genetic (OMG) asupra sanatatii. Cu toate acestea, legislatia 

europeana si americana evolueaza, impinsa cu putere de la spate de concernele 

producatoare de OMG, spre aprobarea acestora ca sigure pentru consum. Deficitul 

de informare ii face pe cei mai multi sa fie nepasatori si complet pasivi la aceasta 

evolutie a lucrurilor. Prezentam, in continuare, 

cateva aspecte dramatice legate de organismele 

modificate genetic. 

- In Uniunea Europeana este autorizata cultivarea 

porumbului modificat genetic MON810, pe plan 

local fiind cultivate aproape 590 hectare.  In testele de laborator, cobaii hraniti cu 

acest porumb modificat genetic au suferit schimbari la nivelul ficatului si 

rinichilor, in timp ce un alt tip de porumb, NK603, a provocat efecte negative 

asupra creierului si inimii cobailor.  

-In alte teste pe soareci, efectuate in laboratoare independente din Rusia si Marea 

Britanie, au fost demonstrate efectele dezastruoase pe termen lung asupra 

animalelor hranite cu plante modificate genetic, la ce-a de-a doua generatie de 

animale hranite astfel fiind observata o diminuare a capacitatii de reproducere, 

efectul fiind evident la ce-a de-a treia generatie de soareci, a caror capacitate de 

reproducere a disparut complet, rezultatul fiind sterilitatea. 
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 Conform sondajelor oficiale Eurobarometer din ultimii ani, peste 70% dintre 

consumatorii din UE nu doresc sa consume produse alimentare modificate genetic. 

De asemenea, peste 95% dintre cei 

interogati vor sa aiba dreptul de a alege intre 

un produs modificat genetic si unul 

nemodificat genetic. Consumatorii romani 

nu se afla nici macar în pozitia de a alege un 

produs modificat genetic de unul 

nemodificat genetic. Nici un produs realizat 

la noi  de pe piata romaneasca nu este 

etichetat ca si OMG dar produsele ce vin prin import au etichete care au mentiunea  

de tipul "acest produs contine organisme modificate genetic" 

sau "amidon modificat din porumb", renuntati in favoarea 

altuia care nu are astfel de ingrediente. Intregul secret consta 

in citirea etichetei, adica acel autocolant lipit direct pe coaja 

legumei/fructului sau, dupa caz, pe punga in care sunt 

ambalate acestea Orice eticheta are intre 4-5 cifre:  

- daca produsul are 4 cifre (de ex. 4021) inseamna ca a fost 

crescut intr-un mediu normal, insa nu BIO.  

- daca produsul are 5 cifre iar prima cifra incepe cu 9 (de ex. 96584) inseamna ca 

este BIO. 

-daca produsul este format din 5 cifre iar prima cifra este 8 (de ex. 86584) 

inseamna ca acesta a fost modificat genetic. 

Asadar tineti minte aceste amanunte atunci cand cumparati fructe sau legume din 

magazine : NU cumparati produse cu cod de cinci cifre, din care prima cifra este 8. 

                              Maistru instructor Rodica Gheorghiescu 

http://www.ecomagazin.ro/info/coaja/
http://www.ecomagazin.ro/info/mediu/
http://www.ecomagazin.ro/info/fructe/
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Obiceiurile secolului al   XVIII-lea în Ţările Române 

Femeia şi zestrea sa 

 

Zestrea este un important indicator economic, o mărturie asupra civilizaţiei 

materiale din epocă. Lectura numeroaselor foi de zestre oferă nu numai informaţii 

de natură economică, ci şi detalii asupra societăţii, asupra modului ei de organizare 

şi supravieţuire. 

O femeie nu se poate mărita fără a avea o zestre, iar familia face toate 

eforturile sociale şi economice pentru a o procura. Termenul folosit pentru a 

desemna partea din averea paternă care îi revine fiicei o dată cu căsătoria poartă 

numele de zestre. Tatăl este cel mai important autor în alcătuirea unei dote. El o 

face pe măsură ce vârsta măritişului se apropie, pregătirile fiind accelerate de 

găsirea unui soţ. Alcătuirea unei foi de zestre constituie o obligaţie morală foarte 

puternică de care fiecare tată încearcă să se achite în orice condiţii.  Zestrea se 

alcătuieşte în funcţie de starea în funcţie de starea şi posibilităţile fiecărei familii, 

însă ea nu trebuie să fie inferioară rangului şi averii familiei. 

Întreaga responsabilitate a alcătuirii unei foi de zestre îi revine preotului, 

care trebuie să aibă grijă de forma, cât şi de credibilitatea acesteia. În linii mari, 

foaia de zestre începe cu o invocaţie religioasă (se invocă mila şi ajutorul Fecioarei 
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Maria, ale lui Iisus Hristos, ale lui Dumnezeu), urmează obiectele de zestre, 

respectându-se o anumită  ordine şi se încheie tot cu o invocare a puterii şi milei 

divine. În final se pun semnăturile părinţilor, rudelor, vecinilor de moşie şi a 

preotului. La elaborarea unui astfel de act, prezenţa martorilor este necesară, pentru 

a da credibilitate actului, cât şi pentru a evita contestările ulterioare (printre aceştia 

se numără preotul din parohie, membrii familiei fetei şi vecinii). 

Foaia de zestre este împărţită în două mari secţiuni: trusoul cu tot ceea ce 

ţine de corpul şi activităţile casnice ale femeii şi zestrea propriu-zisă formată din 

moşii, bani, robi, ţigani şi animale. Primele lucruri aşezate în lada de zestre sunt 

bijuteriile. O fată de boier primeşte mai multe şiruri de mărgăritare, cercei, inele, 

brăţări, toate din aur ornate cu cele mai scumpe pietre preţioase. Numărul acestora 

creşte sau descreşte în funcţie de ierarhia socială. La rând vin veşmintele: haine de 

ceremonie, rochii însoţite de anterii lungi (haine lungi fără mâneci), de dulame, şi 

giubele (haine îmblănite şi lungi). Predomină ţesăturile din mătase, caşmir, lână, 

brodate cu fir de aur sau argint. O altă secţiune a trusoului o constituie rânduiala 

aşternutului: cearşafuri din pânză sau mătase, două plăpumi, salteaua şi pernele 

numărate după dimensiuni (6-10 perne mici şi 4-8 perne mari), toate brodate cu fir 

de mătase. Cea de-a patra subdiviziune se referă la activitatea domestică a tinerei, 

numită şi rânduiala mesei: prosoape de bucătărie, ştergare, feţe de masă, linguri şi 

cuţite din argint, talere de cositor, tipsii de aramă, sfeşnice din aramă sau din 

argint. Nelipsite sunt ceştile de cafea, maşina de măcinat cafea, farfuriuţa şi 

linguriţa din argint folosite pentru servitul dulceţei, ligheanul şi ibricul. Apar si 

obiectele care ţin de trupul şi sufletul femeii: oglinda, cădelniţa, candela şi icoana 

Fecioarei Maria.  

Partea a doua a zestrei o constituie bunurile imobiliare (fiica primeşte câteva 

moşii care nu constituie nucleul patrimonial al familiei sale), animalele ( boi, vaci, 
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cai, capre, oi, porci, stupi de albine), şi robii ţigani. Robii constituie un bun de preţ, 

iar fiica va pleca din casa părintească însoţită de ţiganca care a crescut-o, de 

camerista personală şi  da alţi ţigani daţi ca ajutor în casă sau la câmp. 

După logodnă, ginerele primeşte foaia de zestre, dar lucrurile vor intra în 

casa sa abia după celebrarea nunţii, când mireasa se mută în casa soţului. 

Profesor Anca Voinescu 

                                           Trend report – primvără-vară 2012 

Primăvara aduce o imagine şi inspiraţie cu totul nouă în vestimentaţia ta. Asta pe 

lângă nevoia acută de un nou abonament la aerobic. Ceea ce s-a purtat sezonul 

estival trecut revine într-o nouă formă, culori 

superbe, croieli diferite şi un aer de prospeţime 

asupra întregii garderobe! 

Nuanţele pastel pentru primăvara-vară 2012 care 

trebuie asezonate după merit şi tendinţe. Oricum 

am aborda trend–urile, culorile „light” fac parte integrantă din fiecare. Pastelurile 

apar într-o ţinută inocentă, însă vibrantă, iar nuanţele electrice de roz, verde, 

galben sau albastru se profilează cu mult mai aprinse alături de culori pale: bej, 

crem, culoarea untului. 

Imprimeurile foarte viu colorate, în stilul picturilor abstracte din curentul 

expresionist sau geometric, sunt atenţia designerilor, aşa că va trebui să studiezi 

puţin istoria artei şi să alegi ceea ce te pune cel mai bine în valoare!  

Cel mai frumos mod în care poţi purta dantela este prin nuanţele de pastel. Dantela 

neagră are farmecul ei, însă nu trebuie desconsiderate culorile pale: gri, bleu 
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deschis, roz prăfuit sau crem sidefat. Orice ţinută din dantelă în aceste culori, chiar 

folosind o combinaţie de nuanţe pastel, va fi elegantă şi cuceritoare! 

Caută un palton lung, lejer, în nuanţe „dulci” de roz somon, roz prăfuit, mov 

lavandă. Principalul look al sezonului cuprinde pantalonul în stil masculin, în 

culori prăfuite, piesa ce aduce o revitalizare a garderobei fiecărei femei. 

O rochie mine în nuanţe pastel cu un drapaj rafinat al decolteului te scoate 

instantaneu din anonimat la orice petrecere. Drapajul poate acoperi chiar şi partea 

de jos a rochiei, realizând un efect vizual de fustă amplă, care pune în evidenţă 

picioarele frumos sculptate. 

În cazul în care în următoarea perioadă vei fi domnişoară de onoare, cea mai bună 

alegere o reprezintă nuanţele de pasteluri, mereu frumoase. Încearcă un roz, 

albastru sau verde pastel. Detaliile de croială pot adăuga glamour rochiei astfel 

delicioase ca natura. 

O nuntă de vară este ocazia ideală de fi relaxată şi feminină într-o rochie clasică. 

L. Rusu,cl. a XI-a E 
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GIMNASTICA AEROBICĂ 

 

 

De mai mulţi ani, gimnastica aerobică a 

devenit o formă de mişcare cu caracter gimnico-

coregrafic, accesibil tuturor categoriilor de vârstă 

practicată în toată lumea, de ambele sexe şi din 

diverse sectoare de activitate.  

În foarte scurt timp, de la apariţia ei în 

lume, prin anul 1968, gimnastica aerobică a 

câştigat mulţi adepţi, fiind practicată mai întâi în 

săli de gimnastică, apoi în universităţile şi şcolile 

din toată lumea. 

Gimnastica aerobică este una din metodele eficiente de combatere a 

stresului, de prelungire a vieţii şi de dobândire a unei sănătăţi perfecte. 

Practicarea regulată a gimnasticii aerobice poate avea o contribuţie 

hotărâtoare în îmbunătăţirea ratei bătăilor inimii, precum şi în starea mentală. Peste 

20 de ani de cercetări au dovedit că exerciţiile  aerobice sunt cele mai bune fiind un 

antrenament complet, precum şi un sport distractiv.   

                            ISTORICUL GIMNASTICII AEROBICE 

Începând din a doua jumătate al secolului al XVIII-lea, s-au constituit în 

diferite ţări, sisteme de educaţie fizică, fie din nevoia de a fundamenta ştiinţific 

practicarea exerciţiilor fizice, fie din nevoia de a răspunde unor cerinţe ale statelor 

respective. 
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Încă din timpuri străvechi între educaţia estetică şi cea fizică sunt legături 

strânse. Exerciţiile fizice şi în special gimnastica modernă, contribuie la 

deprinderea elevilor cu mişcări graţioase, degajate, expresive, armonioase, cultivă 

simţul ordinei şi gustul pentru o ţinută frumoasă. 

Pentru a face delimitările definitorii gimnasticii aerobice sportive de 

gimnastica aerobică de întreţinere (fitnes), este necesară o scurtă incursiune istorică 

pentru a înţelege evoluţia mişcării aerobice. 

La începutul anului 1960 în S.U.A., dr. Kenneth H. Cooper, medic 

cardiolog, i s-a încredinţat pregătirea fizică şi întărirea sănătăţii pe baze ştiinţifice a 

piloţilor şi astronauţilor americani, la Houston. Astfel îşi dezvoltă propria sa 

metodă de lucru bazându-se pe angrenarea judicioasă a calităţilor motrice şi 

antrenarea funcţiilor vitale prin anumite exerciţii complexe, pentru realizarea unui 

echilibru temeinic studiat privind consumul şi aportul de oxigen în organism. 

Aceste exerciţii urmăreau o cât mai bună oxigenare pe tot parcursul efortului 

fizic, însoţit sistematic de ritmicitatea respiratorie – de aceea au fost denumite 

“aerobics”. Cu ajutorul acestor exerciţii aerobice dr. Cooper urmărea ca prin 

practicarea lor, în timp, să se dezvolte cu preponderenţă: rezistenţa organismului. 

Sistemul lui Jane Fonda de gimnastică aerobică de întreţinere are şi un 

caracter medical. Astfel, folosind exerciţiile adecvate, prevenim creşterea în 

greutate. De asemenea se acordă o atenţie specială şi mişcărilor pentru bazin, 

perineu şi muşchiul pubococcigian, asigură tonifierea musculaturii. 

Gimnastica aerobică face parte integranta din sistemul exerciţiilor aerobe 

alături de jogging, mersul pe distanţe lungi, înotul aerob, mersul pe bicicletă, 

dansul aerob. 
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Exerciţiile sunt foarte variate şi se adresează în egală măsură prelucrării 

generale a corpului per ansamblu şi influenţărilor de natură analitică, prin localizări 

la nivelul unor zone corporale. ( Macovei S., 2003, p. 9 ) 

Practicată în scopul îmbunătăţirii şi menţinerii condiţiei fizice, gimnastica 

aerobică trebuie diferenţiată de disciplina sportivă cunoscută sub denumirile de 

gimnastică aerobică sau sport aerob.  

Gimnastica aerobică face parte din marea familie a gimnasticii şi se 

adresează oricărei categorii de populaţie care apreciază mişcarea, doreşte să-şi 

îmbunătăţească condiţia fizică şi să-şi menţină 

sănătatea. Ea poate fi practicată  indiferent de vârstă şi 

de sex în egală măsură.  

Concluziile 

Dr. Ph. Tissie afirma: „exerciţiile fizice pot înlocui 

unele medicamente, dar nici un medicament din lume 

nu poate înlocui exerciţiul fizic”. Din nefericire, 

foarte puţini sunt cei care conştientizează importanţa 

mişcării, a practicării exerciţiului fizic pentru o stare 

optimă de sănătate. Supraaglomerarea cu activităţi de studiu sau de serviciu ale 

omului, românii preferă privitul la televizor, vizitele la prieteni,  îl determină să 

considere eronat, că practicarea exerciţiilor fizice sau a unui sport îi oboseşte, le 

răpeşte timpul, neobservând imediat efectele favorabile ale mişcării, pe care le-am 

prezentat în această lucrare. 

 Practicarea exerciţiului fizic nu  este percepută ca o necesitate, absolut 

necesară unui trai sănătos, alături de hrană şi odihnă, ci mai degrabă, ca pe o 

modalitate de divertisment. 
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  Lipsa de mişcare este o problemă tratată şi rezolvată ştiinţific, ştiindu-se că 

aceasta duce la atrofierea şi pierderea tonusului muscular, însoţite treptat de 

reducerea capacităţii funcţionale, a rezistenţei organismului, ceea ce face ca acesta 

să fie mai uşor expus îmbolnăvirii.   

 

Profesor Gabriela Sandu  

 

               

 

Sporturile extreme şi dezvoltarea adolescentului 

 

 

 

Deşi sporturile tradiţionale precum fotbalul, baschetul sau hocheiul nu sunt 

chiar în afara intereselor tinerilor, lumea aşa numitelor „sporturi extreme” câştigă 
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din ce în ce mai multă popularitate. Atât copiii cât şi adulţii participă în număr 

mare la aceste activităţi cel puţin riscante – de ce?  

Unii copiii preferă să meargă pe skateboard-ul lor decât să facă faţă 

antrenamentelor rigide de fotbal. Alţii preferă să meargă pe bicicletă până la 

epuizare sau să petreacă o săptămână întreagă învăţând noi scheme pentru role. 

Pentru mulţi copii, sporturile tradiţionale înseamnă foarte mult antrenament, 

reguli, stres şi competiţie. Este uşor de înţeles aşadar de ce aceştia vor fi atraşi de 

individualitatea sportului modern şi de posibilităţile pe care acesta le oferă. 

Desigur, copiii sunt atraşi de sporturile extreme şi pentru că acestea sunt 

„cool”. Şi cui nu-i place să simtă pulsul de adrenalină? Snowboarding-ul a fost 

legitimizat atunci când, la Jocurile Olimpice din 1998 de la Nagano, a devenito 

probă oficială. Combină acest factor cu o expunere la media crescândă şi vei obţine 

o imagine atletică a unui sport modern şi rebel. 

Extrem sau nu, este important să-i încurajezi pe copii să se exprime fizic, 

chiar dacă gesturile lor sunt orientate spre sporturile moderne sau cele tradiţionale. 

Atât practicat în echipă cât şi individual, sportul poate consolida încrederea în sine, 

pentru eliberarea stresului şi poate asigura o stare constantă de sănătate. Copiii care 

practică sporturi extreme sunt atleţi deosebiţi, cu abilităţi speciale dobândite greu – 

alpinismul, biciclismul montan, skating-ul sau snowboarding-ul – nu sunt activităţi 

simple. 

Categoric, sporturile extreme pot conduce la accidente destul de serioase. 

Băieţii se accidentează mai des decât fetele, iar cel mai des se petrec accidente în 

skating, skateboarding şi snowboarding. Cele mai comune accidentări se 

concretizează în rupturi de oase, luxaţii, vânătăi serioase şi tăieturi. Studiile arată 

însă că 75% din cei care se accidentează în urma practicării de sporturi extreme 
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suferă urmări negative pentru că poartă echipament adecvat de protecţie. Din acest 

punct de vedere, siguranţa şi nu moda are prioritate atunci când vine vorba despre 

ce fac copiii. 

G. Butnaru, cl. a X–a G 

Ştiaţi că?          

 Primul băutor de cafea din Moldova a 

fost boierul Ion Tăutu, care trimis fiind 

în Imperiul Otoman ca sol de domnul 

Bogdan III, (fiul lui Ştefan cel Mare) i 

s-a oferit o cafea fierbinte . Neștiind ce 

băutură este și cum să o bea și nevrând 

să se facă de râs, logofătul a dat cana 

peste cap și și-a opărit limba și gura.  

 Stefan al V lea  Lăcustă (1538-1540), nepotul lui Ştefan cel Mare  este 

primul domn moldovean numit de turci şi nu ales de ţară. Conform 

Letopiseţului Ţării Moldovei scris de Grigore Ureche, porecla de Lăcustă i s-

a atribuit deoarece în timpul său Moldova s-a confruntat cu foamete şi cu 

invazie de lăcuste: „de au mâncat toată roada” 

 În toiul unei bătălii cu un uzurpator sprijinit de turci, Ştefan cel Mare îţi 

pierde calul. Atunci, un slujitor din garda domnească (aprod), pe numele său 

Purice, descalecă şi îi oferă calul; însă domnul era prea scund pentru a 

încăleca fără ajutor, atunci aprodul Purice s-a ghemuit pentru al ajuta pe 

Vodă. Marele Domnitor i-a schimbat atunci numele în Movilă, înzestrându-l 

cu moşii.  La circa 100 de ani, neamul Movileştilor ajunge la conducerea 

Moldovei, iar Simion Movilă, fratele domnului Moldovei Ieremia Movilă, 
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devine domn în Ţara Românească, cu ajutorul Poloniei, uzurpând tronul lui 

Mihai Viteazul. 

 Războiul de 100 de ani a durat de fapt 116 ani. În timpul acestui război 

Ioana D'Arc primeşte o armata de la Carol al VII-lea, cu care îi învinge pe 

englezi. Ea va fi totuşi arsa pe rug pentru erezie şi vrăjitorie. La 25 de ani 

după proces este găsita nevinovata, iar în 1920 proclamata sfântă. 

 Cifrele arabe nu au fost inventate de către arabi, ci de către un matematician 

indian. Ele au ajuns la matematicienii arabi din Africa de Nord şi au fost 

transmise în Europa în Evul Mediu. 

 Cel mai scurt război a fost dus între Zanzibar şi Marea Britanie în 1896. 

Zanzibar s-a predat după 45 de minut. 

 În anul 74, împăratul roman Vespasian a rămas fără bani în urma unui război 

civil. Pentru a strânge fonduri a creat primele toalete publice cu plata. Atunci 

când fiul său Titus l-a criticat pentru asta, Vespasian i-a adus in vedere ca 

banii nu au miros (pecunia non olet). 

 Coca Cola era iniţial o băutură vândută la pahar, apoi îmbuteliată în sticle de 

culoare verde, băutura conţinând cocaină, atunci când a fost lansata pe piaţa. 

Se vindea în farmacii, ca medicament şi băutură revigorantă. 

 În cel de-al doilea război mondial, s-a petrecut unul din cele mai sinistre 

momente din istoria umanităţii, regimul nazist din Germania a instaurat o 

politică de curăţare etnică a teritoriilor controlate, în colaborare cu 

autorităţile locale, trimiţând masiv civili şi prizonieri de război în lagăre de 

concentrare. Cei apţi pentru muncă erau folosiţi până la epuizare, consideraţi 

sclavi, copiii, bolnavii şi persoanele în vârstă sau slăbite erau executate pe 

loc, de obicei prin gazare.Ţinta preferată a naziştilor o constituiau populaţiile 

de evrei, polonezi şi ţigani. 
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 Marea Schismă a Creştinismului s-a produs in 1054. 

Pe plan spiritual, ruptura dintre Roma şi Constantinopol s-a produs lent, 

punctul culminant fiind excomunicarea reciprocă a celor două biserici ce a 

avut loc în anul 1054, numită şi Marea Schismă. 

Lumea creştină s-a împărţit şi astfel au luat naştere două Biserici separate: 

cea Ortodoxă cu centrul la Constantinopol şi cea Romano-Catolică cu 

centrul la Vatican. 

 Clepsidra a fost primul aparat cu care a fost măsurat timpul. 

 În ziua de azi este ceva jignitor să arăţi cuiva degetul mijlociu. Dar acum 

sute de ani gestul avea altă semnificaţie. Înaintea bătăliei de la Agincourt din 

1415, francezii, anticipând victoria lor asupra Angliei, au decis sa le taie 

degetul mijlociu tuturor soldaţilor luaţi prizonieri. Asta pentru că fără 

degetul mijlociu le va fi imposibil să mai tragă cu arcul şi astfel să mai ia 

parte la vreo luptă pe viitor.Însă francezii au pierdut acea bătălie, iar soldaţii 

englezi îi batjocoreau arătându-le degetul mijlociu, pe care aceştia 

intenţionaseră să li-l taie. 

 

       Profesor ANCA VOINESCU 

Divertisment 

Lanţuri numerice 

În figura de mai jos, sunt prezentate cinci lanţuri de numere. 

Înscrieţi în cercurile ce formează verigile lanţurilor numere de la 0 la 15 

inclusiv, astfel ca fiecare lanţ de numere să dea prin adunare suma 30. S-

ar putea să găsiţi mai repede dezlegarea jocului, dacă aveţi în vedere că 
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dreptunghiul format din intersecţia lanţurilor de numere are tot valoarea 

30. 

                     

                                          

      

 

 

 

Telegramă disperată 

Un elev intern scria mereu acasă părinţilor să-i trimită bani 

invocând motive cât mai năstruşnice. La un moment dat nu mai găsea 

motive. Ascultat la matematică a luat notă proastă neştiind să 

întocmească Ciurul lui Eratostene. După ore aleargă la poştă şi trimite 

următoarea telegramă : „Tată! Trimite- mi urgent 1000 lei căci am spart 

ciurul lui Eratostene”. 

Ştiaţi că: 

1. Cuvântul  „milion” a fost creat de Marco Polo în secolul al XIII -

lea ca superlativ a lui „mille” ( o mie) şi exprima intensitatea 

bogăţiilor şi populaţiei din China. 

2. Nici un secol nu poate începe într- o vineri sau într- o dumincă? 
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3. Un nor de dimensiune mijlocie cântăreşte circa 300000 tone? 

4. Termenul  “raţional” a fost introdus în Europa în secolul XIV şi 

provine de la “ratio” care în latină înseamnă raport. 

Profesor  Andreea Lungu  

Curiozităţi 

Marea Piramida din Giza (Gizeh) – minune arhitectonică 

 

Construită in jurul anului 2.560 i.Hr., Piramida lui Keops a fost timp de mai mult 

de 4.000 de ani cea mai inalta constructie din lume (timp de 43 de secole – pana 

la ridicarea Turnului Eiffel, in 1889). Istoricul grec Herodot precizeaza ca pentru 

construirea Marii Piramide a lui Keops au lucrat echipe de cate 100.000 de oameni, 

timp de 20 de ani; pentru mentinerea unui ritm de munca satisfacator, echipele 

erau schimbate o data la 3 luni; astfel obtinem un numar fantastic: 8 milioane de 

lucratori! Herotot mai dezvaluie si faptul ca mai intai s-a facut un drum pentru 

transportul materialelor, si numai constructia acestui drum a durat 10 ani! Cand 

a fost construita, Marea Piramida a lui Keops avea o inaltime de 145,75 m şi a fost 

construita din peste 2 milioane de blocuri de piatra, fiecare cantarind peste 2 

tone. In ciuda masei lor enorme, blocurile erau asezate cu o precizie uimitoare, 

iar rosturile se distingeau cu multa greutate cu ochiul liber. Blocurile slefuite de la 

baza Piramidei lui Keops, fiecare cantarind 15 tone, sunt potrivite cu o precizie de 

o sutime de deget: intre ele, nicio foaie de hartie nu poate fi strecurata decat cu 

multa greutate. 

http://www.artacunoasterii.ro/tag/constructie
http://www.artacunoasterii.ro/tag/inaltime


 
 

81 
 

Piramida lui Keops – banca de date matematice si astronomice 

Matematicienii care au studiat Marea Piramida a lui Keops au ajuns la concluzia ca 

aceasta piramida a fost construita de o civilizatie foarte avansata (poate chiar 

superioara noua), care detinea cunostinte deosebite de matematica, astronomie, 

geofizica, cunostinte pe care le-a aplicat in proportiile acestei piramide. Se crede 

ca egiptenii au mostenit aceste cunostinte extrem de avansate de la atlanti 

(locuitorii misterioasei Atlantida). Iata cateva dintre amanuntele care i-au facut pe 

piramidologi sa ajunga la concluzia ca Marea Piramida de la Giza (Gizeh) este o 

adevarata banca complexa de date din domeniul matematicii si astronomiei: 

 Piramida lui Keops este situata exact pe paralela de 30 de grade – paralela 

care desparte uscatul de ape in proportii egale. 

 Distanta de la Pamant la Soare este de 90 de milioane de mile engleze, 

adica de 1 miliard de ori cat este inaltimea Marii Piramide de la Giza 

(145,75 metri = 0,09 mile). Astfel, intre planeta noastra si astrul zilei incap 1 

miliard de Piramide ale lui Keops, socotind departarea la data de 17 

februarie (aceasta variaza intre anotimpuri). 

 Fiecare fata a Piramidei lui Keops este atent orientata spre cate un punct 

cardinal (N, E, S si V).  

 Cele doua diagonale ale patratului care formeaza baza Piramidei lui Keops, 

prelungindu-se spre NE si NV, coincid cu limita rasariteana si cea 

apuseana a Deltei Nilului. 

 Diagonalele prelungite ale Marii Piramide de la Giza trec prin inimile 

tuturor continentelor, ca niste solii ale centrului bazei. 

 Ocupand Egiptul, englezii au masurat Piramida a lui Keops (evident, cu 

masurile lor de lungime) si au obtinut ca o latura a bazei Marii Piramide are 

365 de coti si aproape un sfert, adica exact zilele dintr-un an. 

http://www.artacunoasterii.ro/tag/civilizatie
http://www.artacunoasterii.ro/tag/matematica
http://www.artacunoasterii.ro/tag/astronomie
http://www.artacunoasterii.ro/tag/pamant
http://www.artacunoasterii.ro/tag/soare
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 Cercetatorii geofizicieni au ajuns la concluzia ca cotul utilizat de 

constructorii Marii Piramide de la Giza este unitatea de masura ideala, 

deoarece este a zece-milioana parte din raza polara a Pamantului (care 

are 6.356,7 km). Metrul – pe care il utilizam noi ca unitate de masura – este 

dedus gresit dintr-un grad oarecare al meridianului, intr-o vreme cand nu se 

stia ca Pamantul nu este un glob perfect. De aceea, metrul nu reda numeric 

proportiile Universului, pe cand numarul de coti ai inaltimii Piramidei lui 

Keops exprima milioanele de kilometri ai distantei dintre Pamant si Soare – 

distanta fara de care nu s-ar putea efectua celelalte masuratori cosmografice 

in ceea ce priveste spatiul, timpul, materia, energia. Astfel, unitatea de 

masura cosmografica este ascunsa in Marea Piramida de la Giza. 

                                                                                       Profesor Cristina Macovei 

                                                                                        Profesor  Ioana Șuleap   
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Camuflajul la animale 

In lumea animalelor camuflajul este adesea utilizat atât de prădători cât și de cei 

vânați deoarece oferă mai multe șanse  de supraviețuire.  

 
 

Un leu stând la pândă în iarba 

înalta din savana africană. 

 

 

 
 

O broască camuflată pentru a nu 

fi văzută de prădători.  

 

 

 

 

 

 
 

Aligator acoperit cu alge 

creează impresia de buștean 

plutitor. 

 

 

 

 
 

Un crab păianjen ce a luat 

culoarea florilor prin care 

trăiește. 

 

 

 
 

Un pește capabil să iși schimbe 

culoarea în funcție de culoarea 

solului pentru a scăpa de 

prădători. 

 

 

 

 

 
 

O insectă foarte greu de văzut, 

atârnă de spicul unui fir de 

iarbă.  

 
 

O bufniță ascunsă în scorbura 

unui copac.  

 

 
 

Tigru sumatran întins pe 

frunzișul pădurii. 

 

 
 

Leopard furișându-se printre 

pietre și ierburi înalte. 

 

 

Profesor Liviu Unciuleac 
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Pentru amuzament și nu numai... 

    Rebus - Ochiul         

                

     1           

 2               

    3            

4                

 5               

    6            

  7              

  8              

    9            

    10            

 11               

                

 

1. tunică externă a globului ocular cu rol protector; 

2. lentilă cu rol în proiectarea imaginii pe retină; 

3. parte anterioară a scleroticii, bombată şi transparent; 

4. umoare situată între cristalin şi retină; 

5. afecţiunea celor care nu văd obiectele apropiate; 

6. tunica fotoreceptoare a globului ocular; 

7. afecţiunea celor care nu văd obiectele îndepărtate; 

8. afecţiunea celor la care suprafaţa cristalinului nu este perfect sferică; 

9. dă culoare ochiului; 

10. tunică medie a globului ocular puternic vascularizată; 

11. afecţiunea celor la care axele celor doi ochi nu sunt paralele. 
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       LET’S LAUGH!!!  

 

1. What is the longest word in the English language?  

SMILES: there is a mile between the first and last letters!" 

 

2.  Teacher: Maria, please point to America on the map.  

Maria:This is it.  

Teacher: Well done. Now class, who found America?  

Class: Maria did.  

 

3. A man is talking to God. 

The man: "God, how long is a million years?" 

God: "To me, it's about a minute." 

The man: "God, how much is a million dollars?" 

God: "To me it's a penny." 

The man: "God, may I have a penny?" 

God: "Wait a minute."  

 

4. Why couldn't Cinderella be a good soccer player?  

She lost her shoe, she ran away from the ball, and her coach was a pumpkin.  

(both ball and coach have double meanings.)  

 

5. Teacher: Tell me a sentence that starts with an "I".  

Student: I is the... 

Teacher: Stop! Never put 'is' after an "I". Always put 'am' after an "I". 

Student: OK. I am the ninth letter of the alphabet. 

 

6. Two cows are standing in a field. 

One says to the other "Are you worried about Mad Cow Disease?" 

The other one says "No, It doesn't worry me, I'm a horse!"   

 

7. Teacher: How can we get some clean water? 

Student: Bring the water from the river and wash it. 
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8. A guy says to his friend, "Guess how many coins I have in my pocket."  

The friend says, "If I guess right, will you give me one of them?"  

The first guy says, "If you guess right, I'll give you both of them!" 

 

9. Q: When does the (English) alphabet have only 25 letters?  

A: At Christmas time, because it is the time of Noel. (No L) 

 

10. Q: What starts with E, ends with E and only has one letter?  

A: An envelope.  

 

11. Q: Where do you find giant snails?  

A: On the ends of their fingers.  

(Giants' nails.)  

 

12. Q: What travels around the world and stays in a corner?  

A: A stamp. 

 

13. Q: What is white when it's dirty and black when it's clean?  

A: A blackboard.  

 

14. Q: Can a kangaroo jump higher than the Empire State Building?  

A: Yes, because the Empire State Building can't jump! 

 

15. Q: What is the end of everything?  

A: The letter "g".  

 

16. Q: What do you call a hippie's wife?  

A: Mississippi.  

Profesor Mihaela Lăbușca 
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Saviez que.... (Știați că...) 

Château de Versailles 

Castelul Versailles este unul dintre cele mai 

importante  obiective istorice din Franța. A fost 

reședința regilor Franței: Ludovic al XIV-lea , 

Ludovic al XV-lea și Ludovic al XVI-lea. Castelul 

Versailles a fost inclus in Patrimoniul Mondial al UNESCO in 1979.  

     La Versailles au avut loc evenimente istorice importante : 

 Proclamarea Imperiului German(1871) 

 Incheierea Tratatului de pace de la sfârșitul Primului Război mondial 

 Semnarea Tratatului de pace din 1920 , când se recunoaște Unirea 

Transilvaniei cu România( la Palatul Trianon). 

Versailles est le chef-d’oeuvre de l’art classique français. L’art  classique s’impose 

en France au XVI siècle. Il s’inspire des modeles de l’Antiquité. L’architecture est 

harmonieuse noble et majestueuse. Les lignes  sont simple, ordonnèes, 

symétriques. Les façades sont ornées de colonnades régulières et de hautes 

fênetres. Les jardins sont dessinés selon des lignes géometriques et ornés de belles 

sculptures. Les mêmes rigueurs se retrouvent dans la peinture, dans la sculpture et 

dans la littérature de l’époque. 
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LES PROVERBES 

 Le livre fait vivre. 

 Tel travail, tel salaire. 

 Qui peu sème, peu recuille. 

 On n’est jamais trop vieux pour apprendre. 

 On ne naît pas savant. 

 De temps est le meilleur médicine. 

 L’ annèe  passé est toujours le meilleur. 

Profesor Alina  Gheorghian  

                JE BLAGUE,TU BLAGUES…BLAGUONS ENSEMBLE 

-Je me demande, dit un home à son ami, comment tu peux appeler chapeau ce que 

tu as la tête.  

   -Et moi, repond son ami, je me demande comment tu peux appeler tête ce que tu 

as sous ton chapeau. 

- L’ istitutéur demande: 

Quand une personne parle seule, qu’est ce que c’est? 

-Un monologue. 

-Bien,et quand deux personnes  parlent ensemble? 

-Un dialogue.  

-Très bien, et si elles sont quatre? 

-Ee…un catalogue. 
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Chez le médicin: 

-Si vous renoncez à boire et à fumer vous pouvez vivre soixante- dix ans. 

-Alors , docteur,il est trop tard. 

-Mais non, pourquoi? 

Parce que j’ ai sioxante et onze ans. 

 

Stoïcisme :  

-Chez moi, personne n’a de loisir. Ma femme apprend le violon, ma fille le piano, 

et mon fils la guitare. 

-Et toi, qu’est-ce que tu fais? 

-Oh! Moi, je souffre en silence. 

 

Sacrifice Perpetuel :  

Elle: La vie conjugale est faite de sacrifices. Moi, par exemple, je dois faire la 

cuisine tous les jour. 

Lui:Mais, c’est moi qui dois la manger!           

                                                                           Professeur Elena- Ramona Rotariu 

                               

 

GEOGRAFIE 

 Culmea geografiei: 

 Să deschizi Porțile de Fier cu Cheile Bicazului și să intri în Curtea de Argeș. 

Să te joci cu Cercul Polar. 

* 
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Bancuri 

La ora de geografie profesoara intreaba: 

- Ce vanturi bat prin Romania? 

Un elev raspunde: 

- ...de fasole! 

Profesoara  il intreaba pe Bulisor: 

- Bulisor, daca in fata ai nordul, in stanga vestul, in dreapta estul, in spate ce ai? 

Bulisor: 

- In spate am ghiozdanul! 

 

La ora de geografie: 

PROFESORUL:Cum se formeaza roua? 

BULA:Pamantul,invartindu-se neincetat in jurul axei sale,transpira..... 

PROFESORUL:Ce legatura are axa cu roua? 

BULA:Pai axa il oboseste pe Pamant si transpira formandu-se roua. 

 

Ei, ce n-as da ca Parisul sa fie capitala Italiei, ofteaza Bula. 

 -De ce? intreaba tat'su. 

 -Pentru ca asa am scris azi in teza, ... 

 

Ora de geografie:  

-Bula, de ce este cunoscut Columb? 

 -Pentru ca s-a dus in America fara viza... 

 

Vine acasa copilul lui Bin Laden suparat.  

Taica'su il intreaba:  

-Ce-ai patit, ma?  

-Am luat 4 la geografie.  

-Si ce te-a intrebat?  

-Care e cea mai inalta cladire din New York si am spus Empire State Building...  

-Ei, las'ca rezolva tata... 
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-Ti-am citit lucrarea de control. Foarte buna,dar e identica cu a colegului tau de 

banca. Ce concluzie sa trag de aici? intreba profesorul.  

-Ca si lucrarea lui este foarte buna. 

 

Popescule, dacă te rătăceşti ziua în pădure şi nu ai busola la tine, cum afli unde e 

nordul? 

- Foarte simplu, domnule profesor. Mă duc acasă şi-o iau! 

Profesor Olivia Andreea  Lefter 

     PERLE de la BAC… 

 Perspectiva narativă ne arată clar că el și ea au prespective diferite in viață. 

 Deși iubita l-a  strivit cu atâta dragoste, că așa-s fetele, el s-a ridicat totuși și 

i-a cerut să-l mai slăbească cu zădărniciile omenești. 

 Tipătescu reia tronul, iar Stroici și Spancioc  sunt gărzile de corp. 

 Palatul lui Procust 

 Trăsătura genului epic e prezența liniilor de pauză. 

 „Iona” a fost publicat și inclus ulterior in Teologie. 

 Citind se mai dezvoltă și omul la creier și mai acumulează materie primă. 

 Caragiale a scris nuvela „In vreme de război” fără a depune un mare efort   

fizic. 

 Dănilă Prepeleac era tovaraș de copilărie cu Ion Creangă și cu el pleca iarna 

la săniuș. 

 Nichita Stănescu a știut el de ce a pus virgulele și punctele acelea in poezie 

și nu mă bag eu in ce a făcut el. 

 Liviu Rebreanu are un mare talent de  scriitor de la 300 de pagini in sus. 
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Top 10 Hits 

 

1. Pitbull ft. Nayer, Mohomby – 

Suavemente     

2. Alex Mica – Dalinda 

3. Mandiga – Zaleilah 

4. Emil Lassaria ft. Caitlyn – Tu amor 

5. Michel Telo – Ai se eu te pego 

6. Laurenţiu Duţă ft. Andreea Bănică – Shinning hearts 

7. Fly Project – Musica 

8. Inna – Caliente 

9. Dj. Sava ft. Andreea D. – Free 

10. Dj. Dark – Sexy lady 

 

 

G. Butnaru, O. Sapigiuc, cl. a X- a G 
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De ce ar veni un elev la Grup Şcolar Tehnic ? 

Deoarece ne mândrim cu: 

REZULTATE ŞCOLARE: 

    promovabilitate la examenele de absolvire şi   certificare a competenţelor: 95% 

şi 75% la examenul de bacalaureat; 

    premii şi menţiuni obţinute la concursurile pe meserii, etapa judeţeană şi 

olimpiade şcolare-faza judeţeană. 

   locul I la faza naţională a campionatului de oină, 

FACILITĂŢI OFERITE ELEVILOR: 

    organizarea de activităţi extraşcolare; 

    posibilitatea participării elevilor în cadrul programelor Phare-Tvet şi 

Comenius; 

    posibilitatea de a beneficia de bursă „Bani de Liceu”, de a beneficia de 

programul „Euro 200” şi decontul transportului. 

FACILITĂŢI OFERITE ADULŢILOR: 

Cursuri de ospătar, zidar, operator prelucrare şi validare date; 

Cursuri destinate cadrelor didactice AEL , Utilizare IT şi Tehnici Computerizate; 

Cursuri de formatori adulţi. 
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RESURSE UMANE: 

 61 cadre didactice: 36 profesori de cultură generală, 17 ingineri, 17 maiştri 

instructori, cadre didactice cu gradele I, II şi definitivat. 

 1060 de elevi înscrişi în anul şcolar 2010/20011. 

RESURSE MATERIALE: 

 4 corpuri de clădire; 

 15 săli de clasă, din care 10 dotate cu mobilier nou; 

 2 laboratoare de informatică dotat cu 29 şi respectiv 21  calculatoare moderne şi 

mobilier nou; 

 1 laborator de fizică-chimie dotat cu materiale didactice specifice; 

 1 cabinet tehnologic; 

1 laborator tehnologic, 

 o sală de sport; 

 9 ateliere(mecanică,  textile pielărie,  prelucrarea lemnului,  industrie 

alimentară, turism şi alimentaţie şi construcţii); 

 bibliotecă cu 3556 de volume; 

 echipamente tehnologice(maşini şi utilaje); 

Echipamente IT, birotică, mijloace moderne de învăţământ: retroproiector, 

videoproiector, laptop. 
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ASPECTE   DIN   VIAȚA   NOASTRĂ… 
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RĂSPUNSURI: 

Răspuns:  Numerele vor fi plasate în cercurile lanţurilor astfel  

                     

                                          

      

 

 

 

 

Preluată din „Matematica distractivă”. 

    
Solutia 

        

                

     
1 

          

 
2 C R I S T A L I N 

     

    
3 C O R N E E 

     4 S T I C L O A S A 

      

 
5 H I P E R M E T R O P I E 

 

    
6 R E T I N A 

     

  
7 M I O P I E 

       

  
8 A S T I G M A T I S M 

  

    
9 I R I S 

       

    
10 C O R O I D A 

    

 
11 S T R A B I S M 

      

                 

4 

15 

12 
1 0 

9 

10 
7 

5 14 
2 3 6 

11 

1 8 
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