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DE CE IULIA ?
“Nici o școală nu se va putea numi școală a adevărului,
atâta timp cât porțile ei rămân închise. Pentru noi,
europenii, școla înseamnă o doctrină deschisă; niciodată o
castă de nepătruns.”
Eugeni d Ors
Pentru că o revistă școlară este o carte de vizită a unei unități școlare.
Pentru că dorim să formăm un mecanism de informare, exprimare și mediatizare a
activităților desfășurate în școala noastră.
Pentru că într-o lume tumultoasă elevii își pot găsi aici un prieten și un sprijin,
dorind ca aici să devenim o mare familie.
Pentru că există zeci de elevi talentați în diverse activități, iar lucrurile bune pe care
le fac pot constitui exemple și pentru alții.
Pentru că dorim ca IULIA să devină o punte de legătură, prin noi - generația de
acum, între generațiile trecute și cele viitoare, devenind astfel o nouă lecție de educație.
În fiecare număr, încercăm să aducem ceva nou, astfel încât să ne apropiem de o
publicație profesională, care să placă elevilor prin conținut, grafică și concept.
Primul număr dintr-o revistă școlară este o mare provocare: mirajul cuvintelor
tipărite și răspândite pretutindeni… Miracolul repetabil al generațiilor de copii, de școlari,
de adolescenți, de profesori mereu alții, în structura aceleiași organizații care dorește
permanent să se autodepășească. Prin labirinturi aproape de neevitat, progresul se
acumulează, cel mai adesea pe nesimțite, și lumea - mereu cea de astăzi - se schimbă, prin
fapte și gânduri ce nu trebuie să se piardă. Dorim ca IULIA să le cuprindă și să le
dezvolte, făcându-le cunoscute și apreciate.
Mulțumim tuturor celor care și-au adus aportul la apariția primului număr al
revistei IULIA și vă așteptăm pe toți să veniți cu idei creative în fiecare zi de miercuri,
ora 17.00 la sala Amfiteatru sau ideile voastre scrise le puteți pune în cutia redacției
IULIA, aflată la intrarea C elevi sau pe email ionut_voiculescu@yahoo.com.
Coordonatori proiect,
Prof. Ion Dumitru VOICULESCU
Prof. Cristian HOAGHEA
Prof. Irina MARIA
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DESPRE ŞCOALA NOASTRĂ
Sursa:
www.liceulteoreticmioveni.webs.com
Administrator site
Prof. Ion Dumitru Voiculescu

Construit din fonduri locale, Liceul Teoretic „Iulia
Zamfirescu”, a fost dat în folosinţă la 1 septembrie
2006, (şi a fost înfiinţat prin Ordinul Ministrului
3555/10.04.2006, şi decizia 2716/31.08.2006). Un an
de zile înainte noul local a funcţionat corpul D al
Şcolii Liviu Rebreanu. Clădirea construită în
perioada primarului Vasile Costescu poartă numele învăţătoarei acestuia, despre care
spunea: „Port mereu amintirea acestei mari doamne care ne-a introdus disciplina.
Veneam desculţ la şcoală, cu un ghiozdan făcut din pânză. Atunci am învăţat eu că trebuie
să dau „Bună dimineaţa!”, dacă nu, părinţii mei erau anunţaţi şi primeam o „trânteală”
nemaipomenită. Învăţătoarea era foarte dură cu noi şi chiar ne bătea cu o nuia de alun
pe care o aduceam tot noi din pădure şi care se rupea pe mâinile noastre. Aşa a reuşit să
ne disciplineze, şi să ne facă să-i respectăm pe cei mai mari dintre noi.” Sursa: Revista
Ecouri a Şcolii George Topârceanu, nr 5.
Fiica preotului Nicolae Niţescu şi a Mariei Niţescu s-a
născut în comuna Boteni, judeţul Argeş, în 1907 la 7 iulie.
Urmează cursurile Şcolii Primare în comuna Boteni, unde
tatăl său era preot, apoi Şcoala Normală din Piteşti unde dă
dovadă de reale capacităţi de institutoare: talent muzical, spirit
de creaţie şi imaginaţie, aptitudini pe care le va dovedi pe tot
parcursul activităţii de învăţătoare.

În anul 1925 se

căsătoreşte cu Nicu Zamfirescu din comuna Mioveni, judeţul
Argeş, localitate de care se leagă şi începutul activităţii sale de institutor. Pe parcursul
activităţii este apreciată de copii, părinţi, colegi, pentru spiritul organizatoric, pentru
modul în care ştie să transmită cunoştinţele.
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Deşi aspru încercată de problemele
care se ivesc pe fondul evoluţiei istoriei,
deşi

suportă

umilinţe,

neajunsuri

şi

nedreptăţi fiind obligată să renunţe la
activitatea de dascăl pentru care se dedicase
cu atâta abnegaţie şi însufleţire, va continua
să-şi ducă existenţa cu multă demnitate. În
1987, la 15 aprilie se stinge din viaţă, după
o lungă perioadă de suferinţă, fiind
înmormântată în Câmpulung. În memoria
acesteia la iniţitiva Asociaţiei de Părinţi din
liceu s-a reușit inaugurarea bustului Iuliei
Zamfirescu, patroana spirituală a liceului.
Dorit

ca

un

colegiu,

cu

clase

de

învăţăţământ primar, gimnazial şi liceal,

Bustul Iuliei Zamfirescu, lucrare realizată în 2 de artistul
Nicolae Georgescu la iniţiativa şi cu sprijinul Asociaţiei de
Părinţi din liceu

reuşeşte de la an la an, să-şi creeze o cultură organizaţională solidă, prin aportul întregului
corp profesoral și prin rezultatele obținute la concursurile, olimpiadele școlare și
examenele naționale.
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INTERVIUL EDIȚIEI
Interviu realizat
de Alina CHIRA,
fotoreporter IULIA
cu directorul liceului,
prof. Sorinel FUSEA

R:Bună
ziua,
domnule director. Vă rog să
ne spuneţi de când sunteţi
directorul Liceului Teoretic
Iulia Zamfirescu?
- De la 1 septembrie
2006.
R:- Este dificil sa fii director de școală, mai ales că vorbim de o unitate de
invățământ cu aproape 1400 de elevi?
- Atâta timp cât colectivul te ajută, se implică și dă dovadă de profesionalism nu
este foarte dificil. În schimb răspunderea este foarte mare.
R:-Aveți și satisfacții ca director ?
- Bineînțeles. Cea mai mare satisfacție a fost acum, după 6 ani ca urmare a
rezultatelor foarte bune obținute la examenele naţionale. Suntem în primele 10 licee din
județ, după rezultatele la bacalaureat. La evaluarea națională am avut două eleve cu media
de admitere 10 și trei elevi în primii 30 pe județ. Școala noastră fiind mereu în top.
R:- Cum considerați cei 8 ani care au trecut de la înființarea liceului?
- Una din cele mai mari bucurii pentru mine au adus-o foștii elevi, care sunt apreciați
pentru calitățile dovedite în cadrul facultăților sau liceelor unde studiază ori la locurile de
muncă unde își desfășoară activitatea. Premiile obținute de elevii noștri la concursurile și
olimpiadele școlare îmi dau satisfacția unei munci serioase depuse de cadrele didactice şi
seriozitatea acestora și mă fac să cred că există potențial pentru aspirații mai înalte. Faptul
că echipele sportive participă cu succes la competiții interșcolare demonstrează că nu
suntem o școală de tocilari. O altă satisfacție nu numai pentru mine o trăiesc de fiecare
dată când participăm la spectacole organizate cu diferite ocazii în care elevii noștri își
etalează talentele şi aptitudinile. Nu în ultimul rând am satisfacția că unitatea noastră
școlară este una din cele mai moderne, bine dotată și cu un aspect apreciat de toți
vizitatorii ori delegațiile române sau din străinătate.
R:- Care sunt planurile de viitor în ceea ce privește școala noastră?
- În primul rând să depășim rezultatele anterioare obținute la examenele naționale,
să modernizăm și să menținem dotările și condițiile desfășurării întregii activități, să
reușim ca după absolvire să fim siguri că am format OAMENI.
R:- Ce părere aveți de apariția unei reviste a școlii noastre?
- Ideea este bine venită și succesul ei este în concordanță cu implicarea elevilor,
cadrelor didactice și părinților. Vă doresc mult succes şi cât mai multe apariţii.
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EVENIMENT
Responsabil Comisie metodică
înv.

învăţământ primar
Prof. Maria Irina

Peste 23.000 de euro investiţi de Kaufland la Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu”
În perioada decembrie 2013 – februarie 2014 s-a desfăşurat campania „Ajutăm
împreună”,
campanie
demarată şi susţinută de Kaufland
România.
Joi, 13 martie 2014, Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” a primit o donație în valoare de
23000 de euro din partea Kaufland România, donaţie constând în materiale didactice,
rechizite, pentru clasele pregătitoare şi clasele I-IV, mobilier şi aparatură
(videoproiectoare pentru
12
săli
de
clasă,
imprimante,
aparate
foto), pentru dotarea
sălilor
de
clasă.
Conducerea liceului a
organizat un eveniment
special la care au fost
prezenţi reprezentanţii
Kaufland,
cadre
didactice, părinţi şi copii,
dar şi oficialităţi locale şi
judeţene.
Sponsorizarea acordată de Kaufland România face parte din strategia companiei de
implicare socială în viața comunităților în care activează. Kaufland România susţine
proiecte educaţionale şi sociale ce au ca beneficiari principali copii de toate vârstele,
sprijină programe ce au ca obiectiv facilitarea accesului lor la educaţie, încurajarea
frecventării şcolii şi prevenirea abandonului şcolar.
La finalul activităţii toţi copiii au primit fructe şi dulciuri din partea Kaufland
România. O iniţiativă lăudabilă care merită felicitările noastre.
Montarea videoproiectoarelor în sălile de clasă a fost posibilă cu sprijinul
Asociaţiei de Părinţi din Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu care a asigurat materialele
necesare (suporţi, cablu VGA, cablu sunet, şină canal).
Multumim Kaufland şi Asociaţiei de Părinţi pentru că ne sunt parteneri reali în ceea
ce priveşte educaţia copiilor şi le promitem că efortul depus va avea rezultate pe măsură.
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EVENIMENT
Evenimentele au fost consemnate de: Prof. Gherghin Lavinia
Coordonator de proiecte şi programe educaţionale,
Prof. Valeriu Fianu
Director adjunct Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”

O primăvară plină de emoţie şi recunoştinţă…
Cu ocazia zilei de 8 Martie, elevii Liceului Teoretic ,,Iulia Zamfirescu’’şi-au folosit
aptitudinile artistice şi literare pentru a crea momente speciale, pline de emoţie şi respect,
dedicate celei mai iubite fiinţe din lume, ,,a cărei inimă este un adânc abis în străfundurile
căreia vom găsi întotdeauna iertarea…” (Honore de Balzac), preasfânta mamă…
Concursul - festival ,,Bucuriile
primăverii” a fost organizat şi
sponsorizat de Trivale Shopping
Center, iar scopul acestei activităţi
extraşcolare a vizat afirmarea,
stimularea
şi
valorificarea
potenţialului artistic şi creativ al
elevilor din clasele I-X, precum şi
dezvoltarea sentimentelor de dragoste,
respect şi admiraţie pentru fiinţele care
ne-au dat viaţă. A fost organizată o expoziţie cu lucrările elevilor, mărţişoare, felicitări,
măşti şi machete, iar părinţii au avut ocazia să remarce creativitatea şi ingeniozitatea
copiilor.
Şiraguri de gânduri şi cuvinte
poetice au readus zâmbetul pe chipul
mamelor, chiar dacă, uneori, o lacrimă
fierbinte se întrezărea pe obraz…Era o
lacrimă de fericire şi de împlinire la
auzul recunoştinţei ce i se poartă.
Toţi elevii participanţi au fost
răsplătiţi pentru talent şi implicare şi
sperăm ca iniţiativa domnului profesor
organizator, Gabriel Militaru să aibă
sustenabilitate.
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EVENIMENT: Să facem curăţenie în oraşul nostru!

Sâmbătă, 5 aprilie 2014, s-a
desfăşurat o amplă campanie de
ecologizare, la iniţiativa Primăriei
Mioveni, la care au participat şi
elevii liceului nostru, în ciuda
condiţiilor climaterice nefavorabile. Organizatorii au reuşit să adune voluntari iubitori de natură,
majoritatea lor fiind copii din şcolile şi liceele oraşului Mioveni. Acţiunea a fost una de succes
şi rezultatele pe măsură. Zeci de saci de gunoi au fost adunaţi şi „trimişi” către centrele
specializate. Nici profesorii nu au lipsit de la activitate, încercând să dea o mână de ajutor celor
care, prin activităţile lor, vor să creeze spaţii mai bune, mai respirabile şi să ocrotească şi ultima
pată de culoare, rămasă intactă. Înarmaţi cu saci menajeri, elevii „pro natură” au parcurs întreaga
zonă alocată, dar se pare că acţiunea nu s-a finalizat deoarece vremea instabilă nu a permis acest
lucru.
Elevii au conştientizat necesitatea organizării umor astfel de campanii de ecologizare,
motivând faptul că şi pe viitor se vor implica în sprijinirea acestor proiecte.

EVENIMENT: Şi nouă ne pasă!

ŞI NOUĂ NE PASĂ!

În perioada 28 octombrie – 1 noiembrie elevii Liceului
Teoretic „Iulia Zamfirescu” au participat la activitatea din
cadrul campaniei sociale de sprijinire a copiilor aflaţi în dificultate „Săptămâna legumelor şi a
fructelor donate”. Campania s-a desfăşurat în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune
Comunitară, cu scopul de a sensibiliza elevii şi profesorii din învăţământ cu privire la situaţia
dificilă în care se află copiii afectaţi de lipsa de alimente. Prin acest demers s-a intenţionat
consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită şi solidară,
în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea. Campania
„Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” a implicat strângerea de legume şi fructe de către
elevii voluntari şi donarea lor familiilor aflate în dificultate.
În urma identificării familiilor aflate în dificultate, de pe raza oraşului Mioveni, şi a
colectării tuturor donaţiilor, constând în fructe şi legume, învăţătorii şi elevii claselor I-IV au
mers la un număr de 15 familii şi au înmânat legumele şi fructele colectate.
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EVENIMENT: Ministrul Educației ne-a vizitat liceul.
Miercuri 7 mai 2014, ministrul Educației Remus Pricopie, a făcut o vizită
în orașul nostru. Printre unitățile școlare vizitate a fost și liceul nostru. Pe durata
vizitei a fost însoțit de primarul localității, inspectori școlari, directorii școlii și
alte cadre didactice.

Reamintim că liceul nostru a mai
fost vizitat pe 27 august 2012, de
ministrul educaţiei de atunci,
doamna Ecaterina Andronescu.
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„MICII ACTORI”- trupa de teatru
Coordonator:
prof. înv. primar
Stoica Filofteia
Daniela
Trupa de teatru „Micii actori” a luat fiinţă în
toamna anului 2011 când membrii trupei erau în
clasa a II-a. Elevii au demonstrat că îndrăgesc
lectura, au citit mai multe povestiri, romane şi au
hotărât să pună în scenă piesa de teatru „Dumbrava
minunată”. Piesa s-a bucurat de un mare succes fiind
prezentată în faţa membrilor Cercului pedagogic, în
faţa elevilor de la şcolile din oraş. Autorităţile locale
au fost prezente la spectacol, ne-au aplaudat şi neau încurajat. Au urmat înregistrări TV şi spectacolul
a fost transmis de mai multe televiziuni locale vreme
de mai multe săptămâni.
În luna noiembrie micii actori au participat la
Concursul judeţean de teatru „Flori de munte” şi au
obţinut LOCUL I.
În anul 2012, Anul Cultural Caragiale,
împreună cu elevii am pornit pe urmele marelui
scriitor. Am vizitat Muzeul memorial I. L. Caragiale
(Casa Dobrescu) din oraşul Ploieşti. Prin această
activitate am urmărit ca elevii „să calce” pe urmele
marelui dramaturg, publicist, poet, ziarist, scriitor, să
cunoască aspecte ale vieţii şi activităţii sale, să-i
cunoască opera şi să încerce să interpreteze roluri.
Vizita “acasă" la Caragiale i-a determinat pe
elevi să citească cu mult interes schiţele şi să pună în
scenă “Vizita”. Momentul de mare bucurie l-a
constituit participarea la Concursul interjudeţean de
interpretare artistică a personajelor caragialiene
„Caragiale – contemporanul nostru”. Concursul sa desfăşurat chiar în clădirea care i-a aparţinut
întemeietorului teatrului comic din România. Elevii
au păşit cu sfială în camera care i-a aparţinut marelui
Caragiale şi au interpretat rolurile îndrăgite. Juriul a
aplaudat prestaţia micilor actori şi le-a acordat
Premiul I şi mai multe premii de interpretare.
Întâlnirea cu membrii juriului, actori pe mari scene
naţionale, a fost un alt moment emoţionant pentru
elevii care îşi doresc să devină mari actori ai scenelor
româneşti. În drumul spre casă elevii s-au
„reîntâlnit” cu Caragiale în casa din comuna I. L.
Caragiale (Haimanale).
„Vizită” a fost pusă în scenă şi la Concursul
judeţean „Eminescu, Creangă, Caragiale – cea mai
măiastră şi artistică manifestare a poporului în
literatura cultă organizat de ISJ Argeş.

Festivalul „Scena Talentelor” şi-a propus să
promoveze interesul şi vocaţia teatrală, să cultive
simţul artistic şi să conştientizeze rolul teatrului în
formarea personalităţii elevilor. Din juriu a făcut
Alin Holcă – actor al Teatrului Ariel, alte
personalităţi ale artei teatrale vâlcene.
Elevii au obţinut Marele trofeu „Scena
Talentelor”, premiu înmânat de Marius Rizea, actor
al Teatrului Naţional din Bucureşti,
Micii actori mai au în palmares :
Premiul I cu medalie de excelenţă la CONCURSUL
INTERNAŢIONAL DE INTERPRETARE
„ECO
ARTIST 2013”
Premiul I INTERPRETARE ŞI COSTUME la
Concursul Naţional „Poveştile copilăriei”
Premiul II la Festivalul Naţional de teatru pentru
copii şi tineret LUDICUS;
Marele Premiu - Trupa „Micii actori” la Concursul
interjudeţean „Caragiale – contemporanul nostru”,
Premiul I la Concursul interjudeţean de interpretare
artistică a personajelor caragialiene „Caragiale –
contemporanul nostru”.
Premiul I la editia a III-a a Concursului „Flori de
munte” Câmpulung Muscel 21 martie 2014.
Prin toate aceste participări, micii actori de
astăzi – Tache Alexia Maria, Iţă Andreea, Rizescu
Antonia, Bădulescu Alexandru, Ionescu Luca, Iorga
Mihai, Rezuş Cătălin , Olteanu Alexandra, Năstase
Magdalena, Bădiţă Alexia au demonstrat încă o dată
că pot fi marii actori de mâine.
10

ELEVII DE LA IULIA AU TALENT
Teatru, într-un cuvânt viață de artist
Eu sunt Bogdan Toma, mulți mă
cunoașteți, mulți m-ați vazut pe scenă.
Desigur că nu stăteam degeaba, ci făceam
ceea ce iubesc mai mult: TEATRUL.
Mi-am descoperit pasiunea pe 23
aprilie, culmea, la un simpozion dedicat
Zilei Internaționale a Cărții unde am facut
o scenetă. Talentul m-a recomandat și mam lansat dintr-o întâmplare.
Totul a fost spontan. Dupa o
perioada scurtă de timp în care am cochetat
cu actoria, anul acesta împlinesc patru ani
de carieră. Timp în care m-am perfecționat,
astfel am ajuns să am în palmares zeci de
spectacole, casting-uri reușite și ocazia de
a participa la o mulțime de festivaluri
naționale și județene precum: „Oltenii și
restu’ lumii”, „Pe aripile poeziei”,
„Ludicus”, „Niște țărani” etc. La
concursurile la care am participat,
inevitabil am câștigat numeroase premii
cum ar fi: premiul al II-lea la secţiunea
trupa, premiul I la concursul dedicat
sarbatorii naționale de Dragobete,
bineînțeles cu un întreg colectiv format din
elevii liceului și cadre didactice, da nu în
ultimul rând premiul al II-lea la monolog.
Teatrul este un lucru care mă
definește, mă individualizează și scoate în
evidență personalitatea mea energică,
tonică si caracterul meu debordant. Pe
scenă lumea este a mea, sute de oameni mă
privesc, ei mă judecă, dar acest juriu dur
face ca eu, micul actor să-mi îndeplinesc
idealul meu professional.
Atunci cănd sunt pe scenă între mine
și public se creează un zid imaginar, dar
energia din mine se canalizează spre fiecare
receptor din sală, iar ei se incarcă cu
energie pozitiva atunci cand eu intru in
pielea personajului pe care îl joc.

Îmi place să conturez zâmbete pe fața
celor ce mă privesc, iar asta e mulțumirea
supremă. Aplauzele finale îmi fac sufletul
fericit, iar fața mea se luminează, știind că
munca mea nu a fost în zadar. Atunci banii
nu mai contează, iar aprecierea publicului
se transformă într-o hrană sufletească.
Fiecare rol, fiecare reprezentație,
fiecare pereche de palme care mă aplaudă
înseamnă un pas inainte pentru mine, spre
ceva mai mareț. Eu știu că aceasta este
menirea mea pe pămant. Sunt un copil
simplu, însa caracterul meu ludic și
totodata serios mă va duce pe culmile
succesului.
Să fii actor inseamna să te dedici trup
și suflet artei teatrale. Nu consider că tot ce
se dă la televizor este artă. Arta teatrului
necesită muncă intensă, pasiune si talent
înnascut.
Viaţa însăși este o piesă de teatru
unde fiecare este un actor grăbit care joacă
pe scena vieții sale. Eu nu mă consider un
actor grăbit chiar dacă ştiu că sfarșitul
încoronează opera ( lat. Finis corona opus).
Sper ca atunci când voi ajunge la finalul
pregatirii mele, opera mea va fi una de
expecție.
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- Salut, sunt Radu Dumitra
(clasa a VII-a B).
Am intrat in pielea personajelor
la serbarile gradiniţei. Am fost
greiere, urs, lup, marchizul de Carabas,
mosul din „Ridichea uriaşă”. Emisiunile şi
spectacolele de comedie, frumuseţea de a
intra in pielea personajelor şi satisfacţia pe
care o crează aplauzele primite în timpul şi
la sfârşitul spectacolelor mi-au stârnit
interesul pentru teatru. Pe scena, în faţa
publicului, am debutat in 2012 ca membru
al
trupei
de
teatru
„CLUBUL
VESELIEI” din Mioveni, sub îndrumarea
domnului Vlad Ionuţ
Giony,
cu rolul
directorului in „Noul
director al şcolii’’ de
Horaţiu Mălaiele. Cu
monologul lui Horaţiu
Mălaiele „A lua sau a
nu lua” am primit premiu
de participare la Festivalul naţional de
teatru pentru copii şi tineret „Ludicus” şi,
mai tarziu, am caştigat Premiul II la
secţiunea Monolog la Tabăra
Naţionala de Creaţie ,,Pe aripile
poeziei’’.
Momentul este
special pentru mine deoarece,
pe lângă aplauzele primite,
premiul
a
fost
în
bani reprezentând ‘’primii
bani câştigaţi din teatru’’.Am
mai jucat rolul lui Caragiale in
“Vizită “, al conductorului de
tren în ‘’D-l Goe’’ şi al
micului Firiadi in ‘’Pedagog
de scoala nouă’’ de Ion Luca
Caragiale.
Doamna
profesoară de limbă română,
m-a apreciat şi m-a felicitat,
pentru rolurile interpretate din

piesele de teatru
ale
lui I.L.Caragiale.Am apărut
apoi în „Prostia omenească” de Ion
Creangă şi „Un soţ autoritar” de Mircea
Crişan. Sunt surprins plăcut când mi se
intamplă ca, doar la apariţia mea pe scenă,
publicul sa aplaude fară ca eu sa-mi încep
rolul. Am jucat şi în faţa camerelor la
televiziunile locale „ABSOLUT TV” şi
„CURIER TV”. Alţi colegi de-ai mei de
clasă au fost interesaţi de teatru, devenind
colegii mei de trupă: Mihaela, Diana.
Oricine doreste se poate inscrie la
CENTRUL CULTURAL EDUCATIV
din Mioveni. În toate scenetele port cu
mândrie insigna şcolii, pe care am primito de la domnul profesor de matematică.

12

ELEVII DE LA IULIA AU TALENT
-Bună.Sunt Ştefania Vorovenci, elevă în clasa a
XI-a D și mulți din prietenii care-mi cunosc
pasiunea mea pentru cântec mă întrabă cum a
început totul? Exact cum nu m-am aşteptat

la mai puţin de 20 de metri era Aurelian Temişan
pe care îl ştiam de mică. Cu toate acestea, am
reuşit să obţin locul II ceea ce m-a motivat şi mai
tare să lupt pentru ceea ce îmi doresc.
În continuare, văzând progrese, am
participat la mai multe festivaluri: Summer Hits
- Locul III, Un talent înnăscut - Locul III,
Muzica, prietena mea - Locul II, Star Melody
- Locul II, Colindăm Doamne Colinde - Locul
I , Trivale Music Fast - Locul I. Toate aceste
premii au fost obţinute doar într-o jumătate de
an.
Ceea ce m-ar face mândră de toată munca
mea, de toate eforturile pe care le fac și care miar da încredere în mine ar fi participarea la un
concurs de genul "Vocea României". Desigur că
momentan nu sunt pregătită, dar lucrez zilnic la
acest aspect.

ELEVII DE LA IULIA AU TALENT
vreodată. Eu îmi doream de mică să cânt, cam de
la 6-7 ani dar întotdeauna am avut o frică faţă de
părinţii mei.
În clasa a IX-a, odată intrată în liceul mult
dorit Iulia Zamfirescu, mă gândesc să fac ceva
semnificativ, să mă fac remarcată. Şi fiindcă mă
înţelegeam foarte bine cu cei din clasa mea, am
hotărât să facem o piesă de teatru (comedie).
A ieşit mai bine decât mă aşteptam. Când
făceam repetiţii acasă tatăl meu nici măcar nu mă
lua în serios, dar când m-a văzut pe scenă nu-i
venea să creadă că am avut curaj să „mă prostesc”
în faţa atâtor oameni. A două zi tatăl meu vine cu
ideea că după liceu să dau la facultatea de teatru
din Bucureşti. Sora mea, ştiind că eu
am talentul de a cânta, a profitat de
ocazie şi i-a propus tatălui meu
să mă ducă mai bine la canto.
Nu a fost prea încântat când ma auzit; dar tatăl meu niciodată
nu mi-a spus „NU”, mereu mi-a
dat ocazia de a decide singură
ceea ce vreau să fac, dar mă ajută
cu sfaturi.
Şi pentru „a scăpa de gura”
surorii mele, m-a dus la canto, la un
foarte bun profesor... Şi de aici a
pornit totul.
Am avut primul meu „concurs” la
care am fost topită de emoţii mai ales că

- Bună! Sunt Claudia
GHENA, am 16 ani şi
sunt elevă în clasa a IXa D. Sunt o persoană
prietenoasă, visătoare
şi ambiţioasă. Talentul
meu este muzica. Am
absolvit Şcoala Populara
de Arte şi desigur, am
participat la multe concursuri unde am câştigat
diferite premii: Premiul I la Festivalul Muzicii şi
Dansului, Premiul I la Festivalul Naţional
,,Floare de castan”, Premiul II la Concursul
,,Colindăm, Doamne, colind...”, şi
multe altele. Cânt de la o vârstă
fragedă, iar atunci când sunt pe
scenă simt că toată lumea este a
mea. Pentru mine muzica este
prietena mea de zi şi de noapte , la
durere şi la fericire, şi fară ea nu
mi-aş putea imagina viaţa. Pe
lângă muzică cochetez şi cu
teatrul. Fac parte din Clubul
Veseliei al Centrului Cultural
Mioveni şi am interpretat
diverse scene de teatru
alături de colegii mei.
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- Bună, mă numesc
Bianca şi am 14 ani.
Începând cu vârsta
de 10 ani, am ales să
merg la cursurile de
dans în desfășurate la Casa de Cultură a
Sindicatelor Mioveni. Niciodată nu m-am gândit
că voi putea ajunge aşa departe cu pasiunea mea,
la asemenea performanţă. Acum sunt într-o trupa
de dans numită Aristocratique Dance coordonată
de doamna profesor Mirela Creţu. Din trupă mai
fac parte și alți elevi de la liceul nostru: Sorina,
Denis.
Îmi place dansul deoarece îl practic cu drag, mă
dezvolt mult mai repede şi ajung să am un corp
frumos. Sunt multe stiluri de dans care îmi plac,
însa, cel preferat de mine este salsa. Salsa este un
dans lejer, un stil de muzică şi dans ce îşi are
originile în America de Sud și Insulele Caraibe,
este un dans pe 8 timpi dintre care doar 6 se
dansează, 2 făcându-se pauză. Alte stiluri de dans
sunt: bachata, cha-cha, jive, samba, vals, dansuri
moderne, dubstep, reggaeton. Împreuna cu trupa
am participat la diferite evenimente (nunţi,
botezuri,
spectacole)
şi
concursuri unde
am
obţinut
numeroase
premii.
Concursurile la
care am participat
sunt:
 Latin
Spirit
Dance
Cup
2012 – locul
III,
la
individual;
 ESDU
DanceStar
Romania- locul III, la
folclor;
 Latin Dance Cup - Locul I, 3 ani la rand
impreuna cu trupa;
 Festivalul Dansului editia a II-a – locul I la
Salsa Team;
Dacă doriți să vă dezvoltați frumos și să vă
ocupați timpul într-un mod plăcut vă recomand să
practicați dansul și să vă înscrieți la cursurile de

dans de la Casa de Cultură a Sindicatelor
Mioveni, instructor Mirela CREȚU.
Din trupă
mai face parte şi
Denis Manole
(clasa a VIII-a
A). Am inceput
să dansez de pe
data de 22
martie 2010. La
început nu mă
gândeam că o să
ajung să dansez
în
concursuri
mari,
eu
credeam că o să
stăm în acea
sală şi o să învăţăm să dansăm. Cand am avut
primul concurs am fost foarte emoţionat chiar dacă
am mai avut spectacole inainte, profesoara noastră
ne spunea mereu că suntem mai buni ca toţi ceilalţi
care au dansat şi chiar așa a fost deoarece noi am
luat locul întâi. Cel mai
mare concurs la care
am participat pană
acum
este
„Romania
Latin
Dance Cup” unde
am
concurat
impotriva altor 9-10
trupe de dans care
erau formate de
dansatori
profesionişti.
Primul loc a fost
ocupat de „Salsa
Factory”, al doilea loc a fost ocupat de o trupa
formata din instructorii de salsa din tara, iar apoi
am fost noi. Surpriza a fost foarte mare, toata lumea
era surprinsa deoarece nimeni nu credea ca vom
prinde podiumul fiind doar niste copii. Noi sperăm
în continuare să avem același succes şi în
continuare și să ajungem poate să mergem la
Campionatul Mondial de Salsa.
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Salut, eu sunt
Dorobanţu
Mihai.
Am 13 ani, sunt
născut în zodia
GEMENI, pe 21 mai 2000.
Pasiunea
mea
este
DARŢUL. Practic acest sport de aproape un an.
Unii oameni spun că acest sport este foarte greu,
dar în opinia mea este foarte uşor. Prima zi când
te antrenezi este o zi foarte grea, solicitantă,

obositoare … dar după o săptămână de
antrenament este mult mai bine. După 6 luni de
antrenament am participat la Concursul de DARŢ
pentru juniori şi am luat locul întâi pe Mioveni.
Datorez acest succes profesorului meu Max
Brave, căruia îi mulţumesc şi aici - încă o dată. Nu
mă puteam lansa in acest sport dacă domnul
preşedinte al clubului, Spânu Laurenţiu nu înfiinţa
acest club în oraşul Mioveni, din anul 2013.
Prin acest sport doi oameni au ajuns vedete.
Aceşti oameni
sunt: Daniel Racoveanu campionul României și Phil Taylor campion
mondial. În viitor pote voi fi eu următorul campion
mondial sau naţional – pentru că deja am inceput
cu premiul I la juniori.
Clubul nostru se numeste ,,MYLO CLUB
SPORTIV’’ . Cine doreşte să se înscrie - poate
merge la Şcoala ,,Liviu Rebreanu’’ Mioveni în
zilele de joi între orele 18-18:30. Vă aşteptăm!
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Mă numesc Dogaru Nicolae Robert,
am 17 ani sunt în clasa a XI-a D şi
locuiesc în comuna Coşeşti, judeţul
Argeş.
La
vârsta
de 6 ani vărul meu
Dogaru
Gabriel
mi-a
dăruit
o
pereche de pui de
porumbel, de aici a
luat
naştere
pasiunea
mea
pentru porumbeii
de concurs.
La vârsta
de 10 ani, fără ca tata
să ştie am cumpărat doi porumbei de la un prieten
spunându-i că i-am prins în timp ce veneam de la
şcoală, a fost de acord şi chiar mi-a construit un
adăpost pentru ei cu condiţia de a învăţa mai bine
la şcoală. După ceva timp venind la şcoala şi
vazând note mici, mă ceartă şi mă obligă să scap
de porumbei cu orice preţ, considerând că din
cauza lor nu mai învăţ.
În anul 2009, bunicul meu îmi aduce o
pereche de porumbei de la un om din sat, tata nu
a fost de acord ca eu să mai achiziţionez
porumbei ştiind că din pricina lor nu mai
învăţ.Văzând bunicul că tata nu este de acord ca
eu să mai am porumbei îi ţine la el acasă, eu,
îndrăgostit de aceste păsări minunate şi ştiind că
cei doi porumbei sunt la bunicul acasă mă
gândesc să încerc să cresc porumbei acolo fără ca
părinţii să afle. Zis şi făcut. Am început să strâng
bani să cumpăr porumbei, aveam doar 12 ani,
banii care îi primeam de la părinţi pentru şcoală
îi strângeam şi îmi cumpăram porumbei. A fost o
perioadă grea din acest punct de vedere.
Doi ani de zile am crescut porumbei cu
ajutorul bunicului meu căruia o să-i fiu
recunoscător toată viaţa pentru că m-a încurajat
şi m-a ajutat financiar la achiziţionarea unor
păsări de mare valoare cu ajutorul cărora voi
obţine rezultate bune pe parcursul anilor.
În anul 2011 tata află că eu cresc
porumbei la bunicul acasă, nu-mi zice nimic
văzând că pasiunea mea pentru porumbei este
deja serioasă, ba chiar îmi spune să-i mut acasă.
Această veste m-a făcut foarte bucuros. Bunicul
nu a fost la fel de încântat dar până la urmă a
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înţeles cerându-mi un singur lucru: să-i las şi lui
trei perechi de porumbei.
În acelaşi an am participat pentru prima
dată la concursurile cu porumbei voiajori fără ca
părinţii să ştie. Anul 2011 nu a fost tocmai bun
fiind primul an de zbor, la primele etape porumbeii
au venit destul de bine, mărindu-se distanţa au
început să se piardă porumbeii mai puţin
inteligenţi. Am început acel sezon cu 18 porumbei
rămânând până la ultima etapă şase, aceasta fiind
în Bulgaria la Ahtopol 450 km aerieni.
Din anul 2011 am început să plătesc sume
considerabile pe porumbei vrând cu orice preţ să
obţin porumbei cu valoare, să pot participa şi la
concursuri de fond şi maraton,ţin să menţionez că
părinţii nu m-au ajutat cu nimic, totul am
făcutsingur, fără sprijinul nimănui.
Anul 2013 a fost cel mai bun din cariera
mea de columbofil, am început sezonul cu 16
porumbei, până la etapa de Babadag 360 km
aerieni nu am pierdut niciun porumbel, etapa aceea
a fost cea mai grea din acel sezon, din cauza
timpului nefavorabil am pierdut trei exemplare de
mare valoare, unul dintre eifiind porumbelul meu
preferat cu care aveam planuri mari. Si astăzi, după
un an de zile, trăiesc cu speranţa că vreodată se va
întoarce acasă unde îl aştept cu toată dragostea.
După această etapă dezastruoasă, cu
pierderi uriaşe din partea tuturor columbofililor
urmează o etapă de Slobozia unde reuşesc să obţin
locul 1 pe club cu o femelă de un caracter puternic
şi mare valoare.
Sezonul continuă cu zborurile la
categoriile fond, maraton şi AS, zboruri cuprinse
între 500-1000 km aerieni peteritoriul Ucrainei. La
acestez boruri înscriu doar doi porumbei fiind
prima dată când particip la aceste tipuri de zbor
unde participau doar columbofilii cu experienţă şi
cu păsări de excepţie. Prima etapă a fost la
Berezanka 560 km aerieni, spre seară ajungând
acasă de la şcoala, mă duc plin de emoţii spre
volieră să văd dacă a ajuns vreun porumbel acasă.
Ajuns în faţa volierei văd într-o boxă unul din cei
doi porumbei. Eram cel mai fericit, nu mă
aşteptam să-mi vină vreunul de la o asemenea
distanţă.
Au fost patru etape disputate, acel
porumbel reuşind să le parcurgă pe toate zburând
până la Donetsk 1000 km aerieni. Am încheiat
zborul cu patru porumbei pierduţi şi cu o
experienţă uriaşă.
Acum urmează sezonul 2014, sper să fie şi
mai bun decât cel precedent, să reuşesc să formez
păsări mult mai valoroase şi să ajung acolo unde
îmi doresc de mic, pe primul loc.

PAGINA DE CREAȚIE
Retevoescu Carmen,clasa a IX-a D
prof. îndrumător, Cristian Hoaghea

Tata...
Gânduri nespuse la miezul nopţii,
Chinuri grele ce îşi arată colţii,
Visând cum mă strigă,
,,Fata tatei! ”.

Îmi e dor să mă plimb,
Cu tine de mână,
Să mă ridici în sus,
Promiţându-mi că voi ajunge la
lună…

Să mă strigi uşor şi lin,
Privind în ochii tăi,
Mă îndreptam uşor
Pe covorul presărat cu petale de crin.

Te visez noaptea,
Şi mă trezesc plângând,
Am un regret, tată,
Niciodata spus…

Îţi port vina,
Care mă cuprinde
Ceas de ceas şi oră de oră,
Nespusă-n cuvinte…

Aştept, să îmi apari din nou în vis,
Să îţi sărut mâna, tată,
Să-ţi mulţumesc că exist,
Chiar dacă nu am avut parte de acel paradis promis…
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PAGINA DE CREAȚIE
HIRICĂ ALEXANDRU
CLASA A VI-A A

Primăvara s-a întors
Ca un copil timid, o adiere caldă,
gingaşă şi firavă s-a furişat pe străzi, prin
parcuri şi păduri. Copacii îngheţaţi, ca nişte
statui de piatră, au tresărit plini de speranţă.
Oare să fie adevărat ? Bătrâna iarnă e gata
de drum ? Un fior blând i-a străbătut braţele
amorţite şi trosc, trosc, şi-a îndreptat
spatele şi şi-a întins palmele către cer.
Un vuiet vesel a străbătut pădurea şi
întreg pământul vestind lumii că primăvara
a sosit. Doar ici, colo mai vedeai câte un
copil supărat că nu a apucat să se dea cu
săniuţa.
Întâi s-au ivit ghioceii veseli,
pictând în alb cărările pădurii. Apoi au
apărut brânduşele cu fustele lor albastre.
Sub mângâierea dulce a soarelui pădurea
întreagă, parcurile şi grădinile au înverzit.
Pe crengile copacilor au apărut funze,
muguri şi apoi flori. Printre firele de iarbă
s-au ivit miliarde şi miliarde de păpădii, ca
şi cum toţi sorii din Univers s-ar fi aşezat
pe pământ. După câteva zile, s-au scuturat,
umplând cerul cu un roi de paraşute. De la
o floare la alta, de la un copac la altul,
albine, fluturi, cărăbuşi şi gărgăriţe, au
început să alearge, să zboare, să se joace
sau doar să lenevesca. Urşii, vulpile şi
mistreţii, căprioarele şi iepurii, popândăii,
şoriceii şi veveriţele, toate animalele mici,
mijlocii şi mari şi-au scos boticurile de prin
scorburi, vizuini şi au plecat în explorare.
Vesele şi neobosite păsărelele s-au
grăbit să ureze bun venit primăverii. Mai
apoi, lungi şiruri, ca nişte oşti împărăteşti,
au apărut pe cer, semn că păsările călătoare

s-au întors din călătoria lor în jurul
pământului. Berzele s-au cocoţat în
cuiburile lor din vârful stâlpilor şi
rândunelele şi-au început raidurile lor, ca
avioanele de vânătoare, pe la streaşinile
caselor.
Pe cerul limpede a apărut mai întâi
un nor mic, pe care însă nimeni nu l-a luat
în serios. Supărat, şi-a chemat îndată
prietenii şi cerul întreg s-a înnegrit. Norii
s-au scuturat furioşi, o ploaie deasă a
început să cadă şi săgeţi de fulgere au fost
aruncate spre pământ. Florile speriate şiau închis petalele şi toate vietăţile au fugit,
adăpostindu-se. Dar vântul iute nu a lăsat
norii să-şi facă de cap şi i-a gonit mai
departe, dincolo de zare. În urma lor a
apărut pe cer cărarea multicoloră a
curcubeului, semn că soarele şi-a
recâstigat regatul. Plante şi animale, toate
vietăţile au salutat cu bucurie victoria
soarelui.
Dar, în tot acest timp nu vă întrebaţi
unde eram şi ce făceam eu ? Eram acolo
privind iarba, frunzele copacilor, florile şi
gâzele, păsările şi animalele, soarele şi
cerul albastru, norii, fulgerele şi ploaia,
bucurându-mă pentru că primăvara s-a
întors printre noi.
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CALITATEA DE ELEV IMPUNE

1. respectarea regulamentelor şcolare în vigoare;
2. ţinuta stabilită de şcoală cămaşa albă, cravată, eşarfă (decentă în concordanţă cu
climatul educativ);
3. folosirea unui limbaj adecvat vârstei şi locului unde se află;
4. atitudinea respectuoasă faţă de personalul şcolii;
5. frecventarea obligatorie a orelor de curs;
6. participarea la toate activităţile şcolii;
7. obligaţia de a circula numai prin locurile permise elevilor;
8. obligaţia de a nu aduce persoane străine în şcoală;
9. păstrarea în condiţii optime a bunurilor din incinta şcolii;
10. păstrarea curăţeniei în şcoală;
1l. asumarea responsabilităţilor faptelor săvârşite;
12. respectarea colegilor;
13. obligaţia de a nu fuma şi de a nu consuma băuturi alcoolice sau droguri;
14. obligaţia de a avea manuale, caiete şi alte instrumente necesare desfăşurării orelor de
curs;
15. obligaţia de a aştepta în clasă, în ordine, profesorul, pregătiţi pentru începerea orei;
16. îndeplinirea obligaţiilor ce le revin ca elevi de serviciu pe clasă şi pe şcoală;
17. obligaţia de a avea asupra lor carnete de elevi;
18. obligaţia de a informa părinţii în legătură cu situaţia şcolară;
19. interdicţia de a poseda şi de a difuza materiale cu caracter obscen şi pornografic;
20. anuntarea dirigintelui în cazul unor situatii speciale;
,

,

I

21. părăsirea incintei şcolii după terminarea programului şcolar.
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ŞCOALA MEA DIN ITALIA
- Bună! Numele meu este Dana Drăgușin, am 13
ani și sunt în clasa a VI-a. Anul acesta am decis să
mă întorc din Italia împreună cu părinții mei. Astăzi
o să vă vorbesc despre școala mea din Italia.
Clasele aveau maxim 22 de bănci de o
singură persoană. Acolo nu existau camere de
supraveghere, iar pe tablă se scria cu cretă.
Pentru fiecare grupă de învățământ era o clădire
separată.
Mergeam la școală 6 zile pe săptămână,

Scoala mea din Italia (Clasele 1-5)

de luni până sâmbătă. În fiecare zi aveam 5 ore.
Orele începeau la 8:30 și se încheiau la 13:30, cu o pauză de la 10:30 până la 10:40. Cu
un profesor puteam face mai multe materii.
Era o zi specială pentru ședințele cu părinții.
În fiecare sală se aflau mai mulți profesori.
Părintele mergea în sală unde știa că se află
profesorul de la care voia să afle situația fiului lui.
Mediile de clase 5-8 nu contau pentru admiterea
la liceu. Nivelul învățământului este mult mai
Ultima mea scoala (Clasa a VI a)

scăzut față de aici. Nu puteai pleca de la școala pe
durata cursurilor. Dacă se întâmpla să ai o

problemă de sănătate, școala anunța părinții și până venea unul dintre părinți așteptai întro sală de lectură. În Italia, odată ce ai intrat în școală, nu mai poți ieși decât la sfârșitul
orelor de curs. Daca lipsești, ai nevoie de o învoire sau de o declarație pe proprie
răspundere, chiar daca ești major.
Deși am stat mulți ani în Italia, acolo am învățat un cântecel: „Am o țară, îmi dă
putere/ Și cu asta mă mândresc/ Port cu cinste unde voi merge/ Nume românesc.“
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ŞCOALA MEA DIN SPANIA
-

Ola, numele meu este Julia Ilie

și sunt în clasa a V-a A.
M-am

născut

pe 8 noiembrie 2003, în Spania la
maternitatea spitalului Getafe. Era un
spital mare și asistentele au fost foarte
grijulii cu mine.
La numai 7 luni am mers prima dată cu avionul în România.
M-am întors din „ vacanţă” la 3 ani. Tot atunci m-am înscris la
școală, că așa era sistemul de învățământ acolo. După 2 ani am terminat clasa pregătitoare.
Spre mirarea mea, la vârsta de 5 ani am absolvit. Dar, nu liceul ci … clasa pregătitoare.
Începând clasa I, a trebuit
să învăț tabla înmulțirii,
dar nu la 7 ani, ci la 5. La 4
ani am văzut unul dintre
cele mai mari parcuri de
distracții:

Warner

Bros

Park. La 6 ani am mers la

cea mai mare grădină zoologică din Spania. Fiind foarte
mare a trebuit să închiriem un cart.În Spania am mers la
cele mai frumoase locuri: Toledo, Madrid, plaja din
Benidorn, A Coruna. La 7 ani am revenit în România
definitiv. După o zi am mers la școala nr. 15 Adrian
Păunescu din Pitești, urmând regulile din România. După
ce am terminat clasa a II-a m-am mutat la Mioveni la Liceul
„Iulia Zamfirescu”, în clasa a III-a A. Îmi place foarte mult
aici și nu m-aș mai întoarce în Spania.
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PAGINA DE CREAȚIE
Ana Ștefania Jieanu
Clasa a VIII-a A
Prof.coordonator Delia UDROIU

A TREIA LA SIMULAREA
DE LA EVALUAREA
NAȚIONALĂ

Din greşeli se învaţă
Buna educaţie a unui elev se vede nu numai prin
notele sale, ci şi prin bunele maniere.

MEDIA GENERALĂ

9,30

Cu cât elevul este mai manierat, cu atât este mai bine
etichetată familia sa de către profesori pentru educaţia
oferită. Însă nu toţi elevii au un comportament civilizat, un
exemplu fiind Danuţ, colegul nostru. Într-o zi, prietenii l-au
invitat în pauză, la joacă. Năzdrăvan din fire, Dănuţ a
acceptat şi împreună au început să cutreiere holurile şcolii
alergând şi ţipând. Un profesor le-a atras atenţia, însă
degeaba. Aceştia şi-au continuat fuga, dând ocolul şcolii,
apoi urcând scările. Chiar atunci când s-a sunat de intrare,
aceştia şi-au dat seama că erau la etajul al treilea al şcolii,
aşa că au coborât în grabă scările pe unde au de obicei acces
numai domnii profesori. Fără să îşi dea seama, Dănuţ s-a
ciocnit în fuga sa cu domnul profesor de geografie, care avea
în mână o cană de cafea şi mai multe cărţi. Când a realizat
că acesta se pătase pe cămaşă şi scăpase cărţile din cauza lui,
Dănut nu a mai stat pe gânduri şi a fugit către clasă, în spate
auzind strigătele profesorului. Crezând că a scăpat, s-a
liniştit, însă după o jumatatae de oră, profesorul de geografie
a venit cu dirigintele clasei pentru a-l sancţiona.
Comportamentul lui Dănuţ a fost unul necivilizat încă
de când a început să alerge şi să ţipe prin şcoală. Acesta nu
l-a ascultat pe profesorul care l-a atenţionat să nu mai alerge,
a coborât pe scările destinate profesorilor, pe unde elevii nu
au acces şi, după ce i-a pătat camaşa profesorului de geografie, a plecat fără să îşi ceară
măcar scuze, ignorând ameninţările acestuia. De când a fost aspru certat, Dănuţ şi-a
îndreptat comportamentul, devenind un copil cuminte. El este cel care dă acum sfaturi
legate de modul în care trebuie să te porţi povestind şi altora păţania sa.
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PAGINA DE CREAȚIE
Alina Maria Ștefan
Clasa a VIII-a A
Prof. coordonator Delia UDROIU

A CINCEA LA
SIMULAREA DE LA
EVALUAREA
NAȚIONALĂ

Un suflet cald
MEDIA GENERALĂ

Am citit undeva că ,,asemeni
lumânării care arde şi care se topeşte dăruind căldură şi lumină celor
din jur, aşa şi dascălul traieşte, munceşte şi îmbătrâneşte oferind din
sufletul şi cunoştinţele sale celor care intră pe poarta şcolii‘’
A fi dascăl nu înseamnă un oarecare ,,meseriaş’’ care lucrează
cu lemn, tablă, materiale de construcţii. Nu este o meserie oarecare
unde să-ţi permiţi rebuturi, resturi, timp pierdut. În primul rând, timpul
nu-l mai poţi întoarce, iar stricăciunile făcute nu le mai repari, oricât
te-ai strădui
A fi dascăl nu înseamnă doar omul de la catedră, omul cu
catalogul, omul care pune note şi face observaţii, pedepseşte şi iartă.
Rolul dascălului asemeni unui chinuit Sisif, este de a relua, an după an,
bătălia cu indolenţa, cu nepăsarea.
Modele de dascăli în literatura noastră sunt Pantelimon Clăiţă
sau domnul Trandafir. Şi profesorii noştri de astăzi se ridică la
integritatea morală şi modestia celor de odinioară.
Dascălul Clăiţă Pantelimon avea o familie grea formată din şase
fete, iar el trebuia să muncească pentru a întreţine această familie, iar
domnul Trandafir descărca fânul în ogradă când a primit vizita
ministrului. Meseria de dascăl este practicată ca odinioară cu mult
devotament şi modestie de către oamenii de la catedră. Cu toate
greutăţile pe care le întâmpină, ei încearcă şi reuşesc să dea din
preaplinul minţii şi sufletului lor învăţăceilor, fie ei boboci de clasa
întâi, elevi de gimnaziu, de liceu sau studenţi.
Munca unui dascăl este ca a unui grădinar care îngrijeşte
plantele. O plantă iubeşte strălucirea soarelui, alta umbra răcoroasă,
una iubeşte malul râului, alta piscul sterp al muntelui, una rodeşte în
sol nisipos, alta în pământ argilos. Fiecare necesită cea mai bună
îngrijire potrivită pentru ea. Toate au însă nevoie de lumină, iar
dascălul este un izvor de lumină, iubire, frumuseţe, armonie şi căldură
sufletească. Va gusta sau nu din rodul plantei pe care o îngrijeşte, e un lucru de puţină însemnătate.
Singurul fapt cu adevărat important e ca planta sădită şi îngrijită să rodească.
Înainte de toate, un dascăl poate fi privit ca un artist. Dascălul este un artist complet. El
modelează mintea şi personalitatea copilului precum un olar lutul, sculptează materialul brut pe care îl
primeşte pentru a obţine cele mai frumoase opere de artă, tinde mereu spre ,,coloana infinitului, spre
perfecţiune, aduce culoare în viaţa.
Nicio profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de dascăl
pentru că în niciuna nu se lucrează cu un material mai preţios, mai complicat şi mai sensibil decât este
omul. Dascălul instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă şi organizează, corectează, perfecţionează
şi evaluează neîncetat procesul formării şi desăvârşirii calităţilor necesare omului de mâine”, spunea un
înţelept. Este necesar ca viitorul dascăl să îi înţeleagă pe copii, să ştie cum să abordeze diverse situaţii
dificile. El îi învaţă pe copiii să fie oameni, îi învaţă cum să se integreze în societate, cum să se descurce
în viaţă.

9,20
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PAGINA DE CREAȚIE
Alexandra IANCU
Clasa a VIII-a A
Prof.coordonator Delia UDROIU

A sosit primăvara

A DOUA LA
SIMULAREA DE LA
EVALUAREA
NAȚIONALĂ
MEDIA GENERALĂ

Este 1 Martie, prima zi de primăvară. Printre norii de
cenusă îşi fac loc câteva raze aurii de soare care trezesc la
viată toata natura. De sub pătura pufoasă de zăpadă apar
firave firicele subţiri de iarbă. Soarele îşi adună puterile şi
alungă norii de pe cer, înseninându-l. Cea dintâi
rândunică, venită de departe, taie albastrul cerului ca o
săgeată. Din urmă apar celelalte rândunele voioase şi alte
pasări care se îndreaptă spre codru.

9,45

Din pamântul umed şi negru îşi fac apariţia micuţii
ghiocei, însoţiţi şi de celelalte flori ale primăverii. Viorelele
firave presărate din belşug prin pădure, zambilele, narcisele
şi toporaşii formează un covor multicolor. Mugurii ca
boabele de smarald încep sa plesnească de bucurie pe
ramurile copacilor. Aceştia se îmbracă şi ei de sărbătoare.
În pădure, iepuraşii ţopăie încântaţi de venirea
primăverii, căprioarele merg la pârâul care s-a dezgheţat şi
acum e limpede şi sclipitor, iar morocănosul urs a ieşit din
bârlogul său unde a hibernat toată iarna.
Peste tot locul este frumuseţe, veselie şi viaţă. Toate
vieţuitoarele au activitate. Mierla cântă în zăvoi, mieii se
joacă pe câmpul verde, rândunica îşi reface cuibul, gândăcei de toate neamurile
zboară, furnicile lucrează toata ziua, iar albinele harnice caută nectarul în proaspetele
flori.
Peste tot sunt flori, verdeaţă, pomi în floare, zumzet de albine şi ciripit de păsărele.
Toţi participă la petrecerea de bun venit a primăverii.
Privighetoarea încântă întreaga pădure cu trilurile sale. Celelalte pasărele se întrec
în cântece şi doine încercând să impresioneze copiii care aleargă în luminiş. Oamenii
curăţă în livezi pomii şi în grădini sapă ca să pună răsaduri. Pe câmp ogoarele răsună de
zgomotul provocat de tractor şi de zumzetul hărniciei.
Spre seară, o adiere caldă de primăvară umblă singură printre rămurelele copacilor. În
a noptii linişte doar o divină melodie de bucium se aude din depărtare.Cântul anunţă
venirea primăverii şi a zilelor însorite.
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Larisa Elena VOICULESCU
Clasa a VIII-a A
Prof.coordonator Delia UDROIU

O întâmplare hazlie
Eram la şcoală şi abia se sunase de ieşire. Mă

PRIMA LA SIMULAREA
DE LA
EVALUAREA
NAȚIONALĂ
MEDIA GENERALĂ

9,60

pregăteam de începerea unei alte ore de curs. Mulţi colegi
alergau în curtea şcolii şi doar câţiva rămăseseră în clasă.
M-am apropiat de fereastră şi am deschis-o larg. Am simţit
un val de aer proaspăt care m-a trezit din monotonia unei
zile obişnuite de şcoală.
Starea mea de bine a fost întreruptă de râsetele
colegilor. O văd pe colega mea, Corina, care se
împiedicase şi căzuse din cauza pantofilor cu toc pe care
îi purta, deşi mama sa o sfătuise să nu îi ia şi la şcoală
pentru că nu avea încă experienţă în a purta asemenea
încălţări. Toţi colegii făcuseră glume pe seama ei din cauza
acestora încă de dimineaţă, însă ea era tare mândră de
achiziţia făcută. I-am sărit repede în ajutor şi am ridicat-o
de pe parchetul alunecos. Glumele şi tachinările pe seama
Corinei au continuat şi la intrarea doamnei profesoare în
clasă. Când a aflat de ce ne amuzam aşa de tare a zâmbit şi ne-a spus:”Purtaţi-vă cum vă
stă bine la şcoală pentru evitarea situaţiilor neplăcute”
De atunci „curajoasa” noastră colegă a ascultat sfatul doamnei profesoare şi al
mamei sale şi a renunţat la tocuri recunoscându-şi greşeala şi zicând:”Cine-o face ca
mine, ca mine să păţească!”
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Liceul meu...gânduri de bine

PRIMA LA SIMULAREA
DE LA
BACALAUREAT

Se spune că anii de liceu sunt cei mai frumoşi ani
din viată, deoarece liceenii încă nu au cunoscut grijile
vieţii. În această perioadă nu mai suntem copii şi
începem să ne gândim din ce în ce mai serios ce drum să
Ştefania Sînziana
alegem în viaţă, dar nici nu suntem suficient de maturi
încât să luăm deciziile cele mai înţelepte.
OPRINA
Din punctul meu de vedere, şcoala are o influenţă majoră în
viaţa unui tânăr, punându-şi puternic amprenta asupra caracterului
Clasa a XII a,
său. Eu am ales Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” pentru că îl
consider o vie speranţă a sistemului educaţional românesc, chiar
dacă acum patru ani era un liceu nou înfiinţat. În momentul înscrierii,
ştiinţe ale naturii
nu am crezut că voi ajunge să mă simt mândră că fac parte din
comunitatea elevilor acestei şcoli. Odată cu trecerea timpului, am
fost surprinsă să observ că profesorii acestei unităţi de învăţământ
sunt mult mai mult decât nişte simpli dascăli, deoarece ne-au înţeles
şi ne-au îndrumat să facem alegerile pe care le considerăm cele mai
bune. Un exemplu ar fi doamna dirigintă, căreia aş vrea sa-i
mulţumesc cu această ocazie pentru că ne-a devenit a doua mamă,
ascultându-ne şi sprijinindu-ne când am avut nevoie.
De asemenea, când am intrat la liceu, nu m-am gândit o clipă
că pot să apreciez un profesor, nu doar pentru modul cum preda, ci
şi pentru comportamentul şi felul lui de a fi. În cei patru ani petrecuţi
împreună cu doamna profesoara de limba si literatura română, am
ajuns să o admir foarte mult pentru că este o persoană frumoasă atât
MEDIA GENERALĂ
pe exterior cât şi în interior. Faptul că este o femeie ambiţioasă,
onestă, corectă, m-a determinat să o transform în modelul meu.
În plus, consider că sunt o persoana norocoasă, fiindcă am avut
ocazia să am nişte colegi de clasă speciali, admirabili, care mi-au
devenit prieteni şi pe care nu o să-i uit niciodată. Cu toate că am avut
şi mici divergenţe, am realizat că sunt tineri minunaţi care mi-au întins întotdeauna o mână de ajutor. Îi
iubesc şi o să rămână mereu în sufletul meu.
Despre mine, pot spune ca sunt o fată ambiţioasă, care tinde spre perfecţiune. Din acest motiv, am
îcercat să obţin rezultate cât mai bune la concursurile la care am participat. Apogeul dezvoltării mele
educaţionale a fost anul acesta, cand am luat locul I la etapa judeţeană a „Concursului Naţional de
matematică aplicată Adolf Haimovici” şi m-am calificat la etapa naţională de la Iaşi. Pentru sprijinul
acordat la acest concurs vreau să-i mulţumesc doamnei profesoare de matematică şi Asociaţiei de Părinţi
pentru premiul acordat. Aflându-mă la sfârşitul clasei a XII-a, imi permit sa va dau un sfat: Luptaţi
mereu pentru visele voastre!, iar celor care susţin bacalaureatul le urez succes.
Nu ştiu care ar fi fost diferenţa dacă nu m-aş fi înscris la
„Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu”, însă poate nici
nu îmi doresc să o cunosc, deoarece în acest
moment nu mi pot imagina o alta desfăşurare
a lucrurilor. Orice vârstă e specială în felul
ei şi cred că dacă reamintirea acelei perioade
face sa apară un zâmbet pe faţa ta, înseamnă
că a semnificat ceva pentru tine. Iar eu ştiu că
la mine acel zâmbet apare mereu..

9,56
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ECHIPA DE MAJORETE SE PREZINTA
Echipa de majorete a Liceului
Teoretic Iulia Zamfirescu este
compusă din 11 fete cu vârsta
cuprinsă între 15 si 18 ani.
Costumele au fost achiziţionate
cu sprijinul Asociaţiei de
Părinţi. Noi ne ghidăm după citatul
„Nimănui nu-i pasă dacă nu ştii să dansezi
bine. Doar ridică-te şi dansează”, deoarece
nimeni nu se naşte învaţat iar prin muncă
se ajunge chiar şi la performanţă.
Cele 11 fete minunate care fac parte din echipă se prezintă:
fragedă. Dar am început să
practic acest sport de la varsta de
8 ani, dar nu într-un mod cursiv.
M-am decis să vin la
preselecţiile pentru echipa de
majorete, doar pentru ca m-a
rugat o colegă. La inceput am
luat-o ca pe o glumă, însă după
ce am fost aleasă în echipă, mam muncă şi nu am mai tratat
totul ca pe o „joacă”.
Mă numesc Clăpanuși
Ana Maria, sunt o fire
sociabilă, sensibilă, glumeaţă şi
copilăroasă. Îmi place să dansez,
iar muzica şi dansul mă
relaxează. Am participat la
preselecţiile pentru majorete
dintr o glumă, dar am ajuns
destul de departe si imi place
ceea ce fac.
Mă numescu Vlădescu IoanaAlexandra, am 16 ani şi fac
parte din colectivul clasei a IX-a
E.
Sunt
o
persoana
comunicativă,
prietenoasă,
ambitioasă, sensibilă şi uneori
încăpăţânată. Pasiunea de a
dansa o am de la o vârsta

oameni. Sunt o fire timidă,dar
sociabilă în acelaşi timp. Îmi
place să citesc şi să îmi petrec
timpul alături de prieteni.
Mă numesc Bianca Zamfir şi
dintotdeauna am iubit dansul dat
fiind şi faptul că de la trei ani am

Mă numesc Mirică Bianca
Elena, am 17 ani şi sunt cea mai

nouă membră a trupei de
majorete. Am intrat în această
echipă pentru că îmi place să
încerc lucruri noi şi să fiu
înconjurată de cât mai mulţi

făcut diverse cursuri de balet,
dans de societate, dans popular
şi mai apoi am continuat cu
dansul modern pe care îl practic
de un an de zile. În opinia mea,
dansul este un mijloc artistic de
exprimare a unui mesaj, este o
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Mă numesc Ciobanu Andrada
Ştefania, am 16 ani cochetez cu
dansul de la vârsta de 9 ani. Am
ajuns să dansez în trupa de
majorete a liceului datorită
iubirii mele pentru dans.Sunt o
fire foarte sensibilă, glumeaţă si
sociabilă. Îmi place să îmi petrec
timpul alaturi de prieteni si
familie.

metoda de exprimare directă a
sentimentelor. În general, eu
sunt o persoană inhibată si
cateodata timidă,si nu pot face
multe lucruri ca şi vorbitul în
public,teatrul sau cântatul, însa
atunci când sunt pe scena şi
dansez simt ca totul se opreşte în
loc
si
dau
frâu
liber
sentimentelor. Ce simt atunci
cand dansez? Este foarte
simplu,simt o explozie de
bucurie si entuziasm si îi
multumesc lui Dumnezeu ca ma înzestrat cu acest talent şi ca leam cunoscut pe fetele din echipa
de majorete,ele iubind dansul la
fel de mult ca mine. Sper ca pe
viitor să vă putem oferi dansuri
senzationale şi care sa va
uimească.

Mă numesc Florea Florentina Loredana, şi am 18 ani. Sunt o
fire foarte sociabilă, degajată,
sinceră iar uneori impulsivă.
Iubesc sportul, am cochetat cu
acesta încă de la o vârstă
fragedă, iar acum am intrat in
trupa de majorete a liceului
deoarece sunt pasionată de dans.
Dansul este lucrul ce mă
relaxează întotdeauna, atunci
când sunt nervoasă.

Mă numesc Bănica Maria
Alexandra, am vârsta de 16 ani.
Dansul pentru mine nu este doar
o pasiune, ci un mod de a trăii.
De la vârsta de 4 anişori practic
cursuri de dans. Am început cu
dansurile sportive iar în prezent
practic dans modern şi dans
popular. Dansul pentru mine
este un poem în care fiecare
mişcare este un cuvânt.

Mă numesc Mirea Maria
Larisa, am 16 ani şi sunt în clasa
a X-a D. Sunt o persoana
socialibă, ambitioasă, energică
si foarte încăpăţânată. Am
practicat nenumarate sporturi
dar întotdeuna m-am ţntors la
ceea ce iubesc cel mai mult,
dansul, îl practic de la vârstă de
8 ani. Dansul te ajută să te
exteriorizezi şi să îţi învingi
emoţiile. Te ajută să socializezi
şi să îţi îmbunătăţeşti rezistenţa
organismului. La început ma
încântat idea de a fi majoretă
însă acum îmi place la nebunie
asta, nu m-am gândit că o să fie
o treabă serioasă, îmi place
echipa din care fac parte şi faptul
că ne înîelegem foarte bine.
27

alături de prieteni şi famile.
Dansez de la vârsta de 9 ani iar
echipa de majorete mi-a oferit
şansa de a continua să fac ceea
ce-mi place şi pe parcursul anilor
de liceu. Am intrat in echipă în
urma preselecţiilor.

Bună! Mă numesc Petria
Roxana-Gergiana, am 17 ani şi
sunt elevă în clasa a XI-a D. Sunt
o fire energică, îmi place foarte
mult să glumesc, să mă distrez şi
în acelaşi timp sunt şi foarte
sensibilă. Îmi place mult să
dansez şi să imi petrec timpul cu
alături de persoanele la care ţin.

avut o mare pasiune pentru dans,
era mai mult un mod de relaxare,
însă am fost atrasă de gimnastică
de la vârsta de 12 ani şi am
încercat pe cât posibil să mă
perfecţionez. Prin echipa de
majorete am descoperit dansul
"la un alt nivel" şi o cale de a
practica gimnastică.

Mă numesc Adelina
Vişan, am 15 ani, sunt o
persoană energică,ambiţioasă şi
îmi place să încerc lucruri noi.
Nu pot spune că până acum am

Mă numesc Ionescu
Katy Mihaela şi am 16 ani. Sunt
o fire timidă, glumeaţă uneori şi
sensibilă dar mereu cu zambetul
pe buze. Timpul liber îl petrec
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ŞCOALA ALTFEL ÎN IMAGINI (clasa a V-a A)
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NE AMINTIM CU DRAG DE EI: șefii de promoții
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Elev: Andrada IVAN, Clasa a X-a D
Prof. coordonator: Georgiana VRÎNCEANU
Cine eşti tu, dar mai ales cine sunt eu?

Tot timpul în căutare de sine din ce în ce mai mulţi oameni îşi pun nenumărate întrebări în
legătură cu existenţa, ei uită cine sunt şi poartă măşti sociale pentru a juca piese de teatru în viaţa lor. Îmi place
teatrul dar trebuie sa recunosc că nu îmi place decât cel fictiv, după un scenariu imaginar şi aş vrea să cred că
oamenii nu sunt doar nişte roboţi.
Din păcate se pare că personalitatea noastră este „provocată” în fiecare zi, gândurile se îndreaptă în multe
direcţii şi ne dăm seama că nu mai suntem noi înşine nici măcar câteva minute pe zi. Chiar dacă e bine să iei
anumite lucruri pozitive de la celelalte persoane trebuie să ne păstram acel sâmbure de originalitate şi să nu ne
dăm drept ceea ce nu suntem. Dacă te setezi să trăieşti ancorat în realitatea exterioară, superficial, dacă te setezi
să dormi superficial, nu vei face niciodată cunoştinţă cu tine însuţi. Te-ai obişnuit să le faci tuturor pe plac numai
ţie nu. Toţi au impresia că ştiu mai bine cine sunt ceilalţi, au pretenţia să cunoască persoanele din jurul lor şi
sunt chiar uimiţi când realizează că nu au ajuns nici măcar la cel mai mic nivel de cunoaştere. Mă întreb cum poţi
avea pretenţia să îi cunoşti pe ceilalţi, când nici măcar nu ştii cine eşti tu, când in fiecare zi mai întâi trebuie să
faci cunoştinţa cu tine.
Cine sunt azi? Cine sunt peste câţiva ani? Nu contează perioada, important e că în fiecare clipă să conştientizez
adevărata mea natură.
Chiar aşa, cine sunt eu? Sunt si eu un om cu calităţi şi cu defecte, un om care s-ar putea mândri cu câteva
fapte măreţe, dar totodată ar trebui să se simtă ruşinat de anumite fapte care nu-i fac cinste. Un om cu greşeli,
cu experienţe de viaţă frumoase dar şi urâte. E adevărat că de câteva ori am fost un om care s-a abandonat pe
sine dar care s-a regăsit de fiecare dată. Un om care a crezut orbeşte în oameni, în fericire si în iubire şi care a
cunoscut gustul amar al eşecurilor si al dezamăgirilor. Sunt un am care a avut şi decăderi, care a minţit, care a
vorbit de rău, care a judecat fără să cunoască dar care dezgustat de aceste decăderi a încercat să evolueze spre
bine. Sunt un om care l-a cunoscut pe „geniul” Eminescu din creaţia sa şi care a înţeles că viaţa nu poate fi
perfectă pentru a fi fericit şi că fericirea nu este
condiţionată de a avea totul, ci de a fi liber şi de a avea
iubire. Sunt un om care a cunoscut binele şi răul din
basmele şi poveştile lui Creangă dar şi din realitate. Sunt
doar un om care a depins sufleteşte de alţii şi care a fost
abandonat când i-a fost cel mai greu, care a fost rănit şi
de care au depins câteva persoane pe care nu a avut tăria
să le abandoneze, fiind incapabil să facă din durere
răzbunare. Sunt un om dependent de iubire şi de frumos,
pe care îl bucură ploaia, soarele şi zăpada, care se teme
de singurătate şi care nu va uita niciodată adevărata
prietenie.
Astfel, eu sunt un simplu om ca tine şi totuşi diferit, cu
greşelile şi speranţele mele, diferite de ale tale. „Sunt
un om viu./Nimic din ce-i omenesc nu mi-e străin./Abia
am timp să mă mir că exist, dar /mă bucur totdeauna că
sunt.” (Sunt un om viu-Nichita Stănescu)

Natură statică
elev Luca Mihail HOAGHEA, clasa a II-a B
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Dămean Alexandru, clasa a X-a B
prof. îndrumător, Cristian Hoaghea

A DOUA LA SIMULAREA
DE LA
BACALAUREAT

Eseu despre artă şi lume
Arta... arta are multe rădăcini, cu toții știm asta, dar cum
ne dăm seama ce e artă și ce e un nonsens total? Asta e mai
greu.

Lavinia Elena Vâlcu
Clasa a XII a,

ştiinţe sociale
Opinia mea e că termenul de artist e supraevaluat. Un
artist e doar un om simplu care se deschide într-un fel sau
altul în fața unui public, își expune modul de gândire iar
viziunea sa asupra lumii e pur și simplu o opinie pe o anumită
temă expusă într-un mod total diferit față de oamenii
obișnuiți. Personal prefer să folosesc această modalitate
inedită de a-mi prezența părerea asupra lumii și a societății.
Este ceva aparte, gândurile mele sunt mai aliniate și mai
clare. Claritatea constă în sinceritate iar sinceritatea constă în
cunoaștere, iar mulți oameni din ziua de azi duc lipsă de
cunoaștere, și asta este motivul pentru care „arta” începe să
MEDIA GENERALĂ
dispară ușor... ușor... din societate. Când minciuna și
vanitatea sunt la ordinea zilei în societate nu mai e de mirare
9,56
de ce cei cu un mod de gândire mai deschis care nu au aceste
tendințe „meschine” ale societății devin proscriși.
Cu toate că eu mă plâng în aceste rânduri că oamenii devin din ce în ce mai puțin
deschiși din punct de vedere artistic, vreau să admit și că sunt puțin ipocrit. Orice mamifer
cu deget opozabil poate să scrie sau să deseneze ceva, dar asta nu înseamnă și că e ceva
bine făcut. Au rămas foarte puțini oameni care chiar fac treabă din punct de vedere
calitativ, în rest sunt doar niște copii, ale altor copii, ale altor copii, și tot așa. Cred că
este oarecum un lucru bun și rău în același timp că suntem puțini (nu știu de ce spun
suntem, probabil nici eu nu mă încadrez în acest grafic pe care l-am făcut), deoarece o
mare de conținut de calitate proastă nu ajută pe nimeni, însă din nou... nu e vina omului...
ci a societății... cu toate că dacă nu îți este dat să poți să te deschizi în față lumii prin ce
practici, atunci nu ai ce să faci, trebuie să treci la alt lucru
deoarece cum am mai spus conținutul prost calitativ nu își
are rostul chiar dacă artă presupune libertatea de exprimare
și expresivitate.
Închei acest mic eseu unde îmi expun gândurile cu
privire la artă și societatea aceasta anostă cu o ultima
opinie. Ca specie unul din lucrurile care ne-a separat de
celelalte ființe a fost capacitatea de a putea să ne
exprimăm liberi prin anumite manifestări, dacă îndepărtăm
acest lucru...ei bine devenim la fel ca celelalte ființe.
32

PAGINA DE CREAȚIE
Olteanu Maria Ruxandra, clasa a XI-a D
prof. îndrumător, Cristian Hoaghea
În căutarea sufletului pierdut

PRIMA LA SIMULAREA
DE LA
BACALAUREAT(XI)
Florentina

Sufletul…V-aţi întrebat vreodată ce este de fapt sufletul? Speranţă sau
Valentina POPA
certitudine? Iluzie sau adevăr? Cum am putea crede în ceva ce nu putem vedea, nu putem
simţi, nu putem atinge? ... Dar tocmai sufletul este cel care ne ajută pe noi, fiinţele
inteligente, să simţim.
clasa a XI a,
Cu toţii ne preocupăm atât de mult de bunurile materiale, de aspectul fizic, de
raţiune, de toate aceste lucruri care într-un final devin nefolositoare. Dar când vreodată
am reuşit să ne facem timp şi pentru a avea grijă de sufletul nostru care este, cred eu, cel
Științe sociale
mai important. Cum ar arăta viaţa noastră dacă într-o zi, sufletul nostru pur şi simplu ar
dispărea? Am fi doar nişte forme inerte, fără valoare, fără sentimente, incapabili de a
MEDIA GENERALĂ
simţi… de a simţi bucurie, tristeţe, furie, teamă… Toate acele sentimente pe care le trăiam
până atunci nu mai există… Şi aş îndrăzni să spun că nici noi nu am mai exista, pentru că,
până la urmă, ce înseamnă un trup lipsit de suflet, pustiit de tot ceea ce odată ne făcea să
zâmbim, fără un motiv anume, însă noi eram fericiţi pentru că sufletul nostru era împăcat.
Aşa cum spune şi Cicero, trupul nu este altceva decât Aceste întrebări mă
o „închisoare” în care ne este dat să trăim fiecărora dintre noi.
frământau şi nu mă puteam gândi la nimic altceva.Trebuia să
Sufletul este însă un dar ceresc pe care noi trebuie să îl preţuim îmi recuperez sufletul cât mai repede, însă nu aveam idee cum.
şi să avem grijă de el.
Deodata, mi-a trecut prin cap faptul că poate dacă sufletul s-a
Ei bine, iată ce se întâmplă atunci când nu îţi îngrijeşti supărat pe mine şi a plecat datorită faptului că eram leneşă şi
sufletul, atunci când îl necăjeşti şi nu faci nimic pentru a-l neascultătoare, atunci ar trebui să fac fapte bune pentru a-l aduce
bucura.
înapoi. Am alergat la bunica şi i-am spus că în acea zi eu voi
Era o încântătoare dimineaţă de vară. Păsările îmi bucurau auzul face toate treburile. Ea m-a privit cu mulţumire şi am simţit că
cu trilul lor fermecat ce mă purta parcă într-o vrajă. Deşi pe este mândră de mine pentru ceea ce urma să fac. În acel moment,
jumătate adormită, puteam simţi că prin vis parfumul îmbietor o dragoste imensă m-a cuprins şi o lacrimă caldă mi s-a scurs pe
al trandafirilor din grădina bunicii. O rază jucăuşă de soare obraz. Am îmbrăţişat-o pe bunica şi am ieşit înapoi în grădină.
pătrundea uşor prin fereastra mică, întredeschisă, tulburându- Am udat florile, care toropite de soarele dogoritor, îşi plecaseră
mi somnul dulce. Nu era tocmai devreme, însă pentru că eram
capetele în pământ. Când am terminat de udat toate florile, am
în vacanţă, îmi plăcea să mai lenevesc puţin în pat, aşa cum fac observat că grădina era din nou frumoasă la fel ca în zorii zilei.
de obicei. Şi pentru că lumina aurie a soarelui devenise din ce
Privind-o, am simţit o imensă bucurie şi admiraţie.
în ce mai insistentă, am hotărât să cobor din pat. Am ieşit în Văzând un cuib de rândunele cu pui, le-am dat cateva seminţe
grădină unde am întâlnit-o pe bunica, ce admira peisajul idilic şi înainte să plec, am observat că unul dintre puişori era lipsit de
care se înfăţişa înaintea noastră.Grădina cu flori nu îmi păruse viaţă. Am plâns din nou, însă de data aceasta de tristeţe şi de
niciodată mai rece şi în acelaşi timp mai stranie decât acum. O teamă. În apropierea stejarului l-am zărit pe motanul meu, Tom,
vedeam ca pe un tărâm magic, de poveste, în care nu mai care privea atent către cuibul de rândunele. M-am îndepărtat
păşisem nicicând până atunci.
puţin şi atunci Tom a încercat să ajungă la cuibul păsărilor,
În sfârşit te-ai trezit…, mi-a spus bunica, oferindu-mi căţărându-se pe o creangă. Atunci mi-am dat seama ce se
un zâmbet cald.Eu nu i-am răspuns. Am mers mai departe lângă
întâmplase cu puiul de rândunică şi cine era responsabil pentru
un stejar bătrân de unde am cules un trandafir roşu, înmiresmat, moartea lui. Plină de mânie, l-am alungat pe motanul Tom şi munul dintre preferaţii mei. Deodată am văzut o picătură roşie de am întors să îmi termin treaba.
sânge prelingândumi-se pe deget, însă eu nu simţeam nicio
Odată ce am terminat ceea ce îi promisesem bunicii, eram
durere. Din instinct, am vrut să îi spun bunicii, însă o forţă
foarte mulţumită şi totodată mândră de mine însămi pentru ceea
nevăzută mă oprea să scot vreun cuvânt… Dar oricum, nu mă
ce am realizat în acea zi.
durea. Nu simţeam nimic, nici măcar tristeţe, dar totodată nici Deodată, mi-am dat seama că aveam din nou toate sentimentele
nu mă puteam bucura de frumuseţea peisajului pe care îl
pe care le pierdusem în acea zi. Fericire, iubire, tristeţe, mânie,
priveam.
teamă, toate erau acum prezente, ceea ce înseamnă că am reuşit
Am privit spre bancă, însă bunica plecase, eram singură, însă nu
în cele din urmă să îmi recuperez sufletul ce îmi lipsise atât de
mă simţeam aşa… De fapt nu mai puteam simţi nimic. Aş fi vrut
mult.
să ţip, însă nu îmi era teamă. Eram poate doar puţin mirată de Astfel, mi-am dat seama că pentru orice faptă bună săvârşită în
ceea ce mi se întâmpla.
acea zi, sentimentele mele reveneau rând pe rând ca şi când nu
Eram pustiită de orice simţire şi nu ştiam ce mi se întâmplă
ar fi dispărut niciodată. Nu am fost niciodată mai recunoscătoare
şi nici cum să aduc lucrurile înapoi la normal. Deşi eram divinităţii pentru darul cel mai de preţ pe care mi l-a dat, sufletul,
incapabilă de a simţi, aveam totuşi raţiunea care trebuia să mă decât în acea zi.
ajute să găsesc o soluţie pentru ceea ce se petrecea. Şi totuşi ce De atunci, am grijă să fac întotdeauna fapte bune, chiar şi pe
se petrecea?
cele care pot părea neînsemnate pentru că astfel sufletul meu
Dacă nu puteam simţi, înseamnă că nu mai aveam sentimente
este liniştit, iar eu sunt fericită pentru că doar în acest mod mă
şi dacă nu mai aveam sentimente, atunci înseamnă că cel care
simt vie, reală şi nu doar o iluzie închisă în „această închisoare
m-a părăsit era… sufletul. Oare de ce? Şi oare unde a plecat?
a corpului”.
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ELEVII DE LA IULIA AU TALENTE
Mă
numesc
MANOLACHE VLAD,
am 12 ani și sunt elev în
clasa a V-a B. Studiez cu
plăcere matematica. În
anul școlar 2013-2014
am făcut parte din
GRUPA
DE
EXCELENȚĂ
(MATEMATICĂ).
Sub
îndrumarea domnului profesor de
matematică Voiculescu,
am
obținut următoarele rezultate la
concursurile școlare:
 PREMIUL I la CONCURSUL JUDEȚEAN ,,DAN BARBILIAN”
 PREMIUL al II-lea la CONCURSUL INTERJUDEȚEAN ,, GH. CENUȘĂ”
 PREMIUL al III-lea la CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ
,,EUCLID”
 PREMIUL III la Olimpiada Județeană de matematică




Îndrumat de doamna profesoară UDROIU DELIA am obținut:
LOCUL I la CONCURSUL BESTEDU LA LIMBA ROMÂNĂ
MENȚIUNE LA OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE LIMBA ROMÂNĂ
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CONCURSUL IN MEMORIAM ION COJOCARU
În anul şcolar 2007/2008 a fost iniţiat şi organizat de către Liceul Teoretic
„Iulia Zamfirescu”, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş şi
Societatea se Ştiinţe Matematice din România, Consiliul Judeţean Argeş,
concursul Judeţean de matematică „In Memoriam Ion Cojocaru”. Pe 24 mai
2014 se desfășoară cea de-a VII-a ediție a deja tradiționalului concurs de
matematică-informatică pentru clasele II-VIII.
Acest concurs are ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi
perseverenţă a studiului la matematică şi informatică şi promovează fair-playul
competiţional şi motivaţia;aspecte pentru care profesorul şi omul Ion Cojocaru a militat
în permanenţă pentru ele, rămânând în memoria comunităţii prin grija permanentă şi
responsabilitatea faţă de tânăra generaţie.
Om de o deosebită calitate profesională şi probitate morală, modest dar şi un mare
caracter, loial profesiei alese, profesorul Ion Cojocaru ne-a părăsit mult prea devreme în
vara lui 2007. Doi ani mai tarziu, şcoala trece printr-o altă mare suferinţă datorată,
pierderii unui alt “soldat al educaţiei”, profesorul de matematică Joiţa Eugeniu.
Profesorul Ion Cojocaru a absolvit Institutul Pedagogic din Braşov, Facultatea
de Matematică în anul 1972 şi Universitatea Bucureşti, specializarea matematică în anul
1978.
Şi-a început activitatea didactică în anul 1972 la Şcoala Albeşti din judeţul
Ialomiţa. În 1982 obţine transferul la Şcoala Cireşu-Căteasca. În perioada1985-2006 este
profesor de matematică la Şcoala Liviu Rebreanu Mioveni, iar în 2006 se transferă la
Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu Mioveni.
În cei 35 de ani dedicaţi desluşirii tainelor matematicii, de către atâtea generaţii de
elevi atraşi de dăruirea şi priceperea profesorului Ion Cojocaru, a fost permanent
preocupat de atingerea unor performanţe în domeniul matematicii. Fie că este vorba de
obţinerea unor premii la olimpiade sau concursuri interjudeţene, participări în calitate de
organizator sau membru al juriului, metodist sau coordonator al cercului pedagogic a ştiut
să ajute cu sfatul său colegii mai tineri şi să sprijine competenţa şi valoarea, atrăgând
respectul tuturor celor care l-au cunoscut.
Membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, colaborator şi autor de
probleme în Gazeta Matematică, profesorul Ion Cojocaru a lăsat colegilor şi elevilor săi
multe culegeri de matematică.
Privind în urmă, acum putem spune că “un dascăl poate străbate eternitatea şi
niciodată nu putem spune unde se opreşte influenţa lui”.
Profesorii îţi deschid uşa. De intrat trebuie să intri singur!
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Iubirea ca formă spirituală a existenţei
Ciobanu Georgiana – clasa a IX-a C
Prof. îndrumător, Gherghin Lavinia

Iubirea nu este un cuvânt oarecare, în
spatele acestuia stau o mulţime de sentimente
nobile care aşteaptă să fie descoperite încetul
cu încetul .
Dragostea este un legământ între
suflete-pereche, care în ciuda micilor
neînţelegeri, luptă pentru a demonstra că
împreună sunt ca Soarele şi Luna, două astre
ce alcătuiesc Universul. Viaţa fără dragoste
este ca un an fără primăvară. Atunci când
iubeşti, totul se transformă într-un trandafir
ce parfumează suav aerul pe care îl respiri

cu un simplu “adio”, căci sentimentul ce a
ars în inimile lor va rămâne viu pentru
totdeauna, iar atunci când se vor întalni pe
stradă, toate momentele petrecute împreună
se vor derula în faţa lor asemenea unui ecran
de cinema. Înveţi să trăieşti fără dragoste, dar
fluturii din stomac, emoţia primului “Te
iubesc “ vor dăinui mereu în suflet .
Când iubirea te răneşte, lacrimile nu
mai au nicio valoare, deoarece sufletul plânge
fără ca ochii să fie umezi, dar nici atunci nu
trebuie să regretăm că s-a terminat, ci să
zâmbim că ne-a fost dat. Cea mai mare
bogăţie a unui om este atunci când ştie să
dăruiască iubire necondiţionat, altfel este
doar un simplu ,,cerşetor’’ care nu poate să
dea înapoi ceea ce primeşte . Trebuie să fim
conştienţi doar de un singur lucru: nu putem
pierde ceea ce nu am avut niciodată.
Aşadar, iubeşte că eşti om şi fii om ca
să iubeşti!

Regret

Desenele din acest număr au fost realizate
de eleva Adelina Deaconu

doar prin sublima tremurare a unei petale.
Legătura dintre doi oameni nu se încheie doar

E toamnă târzie … perseverentă,
Căreia nu-i scapă niciodată
Ocazia de a ne despărţi încă o dată .
Iubite,visăm amândoi irascibil, dar cuminte
Pe drumuri diferite acum
Am devenit neologisme unul pentru altul
Două finite neînţelese,cu sufletele sfâşiate
de dor.
Cuvintele mă alină, dar
Regretele sunt mari…
Şi iartă-mă că nu pot fi un fulg
Să mă topesc în palma ta .
Inima mi-e testament
Încărcat cu o poveste tristă
Ce nu mă lasă noaptea să adorm ,
Iar ritmul vieţii mele
E un premiu ce rugineştencet.
Ciobanu Georgiana –IX C
Prof. îndrumător Gherghin Lavinia
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În căutarea sufletului pierdut
Olteanu Maria Ruxandra, clasa a XI-a D
prof. îndrumător, Cristian Hoaghea

Sufletul…V-aţi întrebat vreodată ce
este de fapt sufletul? Speranţă sau
certitudine? Iluzie sau adevăr? Cum am
putea crede în ceva ce nu putem vedea, nu
putem simţi, nu putem atinge? ... Dar
tocmai sufletul este cel care ne ajută pe
noi, fiinţele inteligente, să simţim.
Cu toţii ne preocupăm atât de mult
de bunurile materiale, de aspectul fizic, de
raţiune, de toate aceste lucruri care într-un
final devin nefolositoare. Dar când
vreodată am reuşit să ne facem timp şi
pentru a avea grijă de sufletul nostru care
este, cred eu, cel mai important. Cum ar
arăta viaţa noastră dacă într-o zi, sufletul
nostru pur şi simplu ar dispărea? Am fi
doar nişte forme inerte, fără valoare, fără
sentimente, incapabili de a simţi… de a
simţi bucurie, tristeţe, furie, teamă…
Toate acele sentimente pe care le trăiam
până atunci nu mai există… Şi aş îndrăzni
Ei bine, iată ce se întâmplă atunci când nu
îţi îngrijeşti sufletul, atunci când îl
necăjeşti şi nu faci nimic pentru a-l
bucura.
Era o încântătoare dimineaţă de
vară. Păsările îmi bucurau auzul cu trilul
lor fermecat ce mă purta parcă într-o
vrajă. Deşi pe jumătate adormită, puteam
simţi că prin vis parfumul îmbietor al
trandafirilor din grădina bunicii. O rază
jucăuşă de soare pătrundea uşor prin
fereastra mică, întredeschisă, tulburândumi somnul dulce. Nu era tocmai devreme,
însă pentru că eram în vacanţă, îmi plăcea
să mai lenevesc puţin în pat, aşa cum fac
de obicei. Şi pentru că lumina aurie a
soarelui devenise din ce în ce mai
insistentă, am hotărât să cobor din pat.
Am ieşit în grădină unde am întâlnit-o pe

să spun că nici noi nu am mai exista,
pentru că, până la urmă, ce înseamnă un
trup lipsit de suflet, pustiit de tot ceea ce
odată ne făcea să zâmbim, fără un motiv
anume, însă noi eram fericiţi pentru că
sufletul nostru era împăcat.
Aşa
cum spune şi
Cicero, trupul
nu
este
altceva decât
o
„închisoare”
în care ne este
dat să trăim
fiecărora
dintre
noi.
Sufletul este
însă un dar
ceresc pe care noi trebuie să îl preţuim şi
să avem grijă de el
bunica, ce admira peisajul idilic care se
înfăţişa înaintea noastră.
Grădina cu flori nu îmi păruse
niciodată mai rece şi în acelaşi timp mai
stranie decât acum. O vedeam ca pe un
tărâm magic, de poveste, în care nu mai
păşisem nicicând până atunci.
- În sfârşit te-ai trezit…, mi-a spus
bunica, oferindu-mi un zâmbet cald.
Eu nu i-am răspuns. Am mers mai
departe lângă un stejar bătrân de unde am
cules un trandafir roşu, înmiresmat, unul
dintre preferaţii mei. Deodată am văzut o
picătură roşie de sânge prelingândumi-se
pe deget, însă eu nu simţeam nicio durere.
Din instinct, am vrut să îi spun bunicii,
însă o forţă nevăzută mă oprea să scot
vreun cuvânt… Dar oricum, nu mă durea.
Nu simţeam nimic, nici măcar tristeţe,
38

dar totodată nici nu mă puteam bucura de
frumuseţea peisajului pe care îl priveam.

Privind-o, am simţit o imensă bucurie şi
admiraţie.

Am privit spre bancă, însă bunica
plecase, eram singură, însă nu mă
simţeam aşa… De fapt nu mai puteam
simţi nimic. Aş fi vrut să ţip, însă nu îmi
era teamă. Eram poate doar puţin mirată
de ceea ce mi se întâmpla.

Văzând un cuib de rândunele cu
pui, le-am dat cateva seminţe şi înainte să
plec, am observat că unul dintre puişori
era lipsit de viaţă. Am plâns din nou, însă
de data aceasta de tristeţe şi de teamă. În
apropierea stejarului l-am zărit pe
motanul meu, Tom, care privea atent
către cuibul de rândunele. M-am
îndepărtat puţin şi atunci Tom a încercat
să ajungă la cuibul păsărilor, căţărânduse pe o creangă. Atunci mi-am dat seama
ce se întâmplase cu puiul de rândunică şi
cine era responsabil pentru moartea lui.
Plină de mânie, l-am alungat pe motanul
Tom şi m-am întors să îmi termin treaba.

Eram pustiită de orice simţire şi nu
ştiam ce mi se întâmplă şi nici cum să
aduc lucrurile înapoi la normal. Deşi
eram incapabilă de a simţi, aveam totuşi
raţiunea care trebuia să mă ajute să găsesc
o soluţie pentru ceea ce se petrecea. Şi
totuşi ce se petrecea?
Dacă nu puteam simţi, înseamnă
că nu mai aveam sentimente şi dacă nu
mai aveam sentimente, atunci înseamnă
că cel care m-a părăsit era… sufletul.
Oare de ce? Şi oare unde a plecat? Aceste
întrebări mă frământau şi nu mă puteam
gândi la nimic altceva.Trebuia să îmi
recuperez sufletul cât mai repede, însă nu
aveam idee cum.
Deodata, mi-a trecut prin cap
faptul că poate dacă sufletul s-a supărat
pe mine şi a plecat datorită faptului că
eram leneşă şi neascultătoare, atunci ar
trebui să fac fapte bune pentru a-l aduce
înapoi. Am alergat la bunica şi i-am spus
că în acea zi eu voi face toate treburile.
Ea m-a privit cu mulţumire şi am simţit
că este mândră de mine pentru ceea ce
urma să fac. În acel moment, o dragoste
imensă m-a cuprins şi o lacrimă caldă mi
s-a scurs pe obraz. Am îmbrăţişat-o pe
bunica şi am ieşit înapoi în grădină.
Am udat florile, care toropite de
soarele dogoritor, îşi plecaseră capetele
în pământ. Când am terminat de udat
toate florile, am observat că grădina era
din nou frumoasă la fel ca în zorii zilei.

Odată ce am terminat ceea ce îi
promisesem bunicii, eram foarte
mulţumită şi totodată mândră de mine
însămi pentru ceea ce am realizat în acea
zi.
Deodată, mi-am dat seama că
aveam din nou toate sentimentele pe care
le pierdusem în acea zi. Fericire, iubire,
tristeţe, mânie, teamă, toate erau acum
prezente, ceea ce înseamnă că am reuşit
în cele din urmă să îmi recuperez sufletul
ce îmi lipsise atât de mult.
Astfel, mi-am dat seama că pentru
orice faptă bună săvârşită în acea zi,
sentimentele mele reveneau rând pe rând
ca şi când nu ar fi dispărut niciodată. Nu
am fost niciodată mai recunoscătoare
divinităţii pentru darul cel mai de preţ pe
care mi l-a dat, sufletul, decât în acea zi.
De atunci, am grijă să fac
întotdeauna fapte bune, chiar şi pe cele
care pot părea neînsemnate pentru că
astfel sufletul meu este liniştit, iar eu sunt
fericită pentru că doar în acest mod mă
simt vie, reală şi nu doar o iluzie închisă
în „această închisoare a corpului”.
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Cato cel Bătrân sau despre bătrânețe XXI
Nae Ruxandra Teodora, clasa a XI-a D
prof. îndrumător, Cristian Hoaghea
Fragmentul dat face parte din Cato Maior, De senectute XXI, una din operele filozofice ale lui
Cicero. Gândurile, ideile, convingerile acestuia sunt exprimate aici prin intermediul personajului Cato.
Cicero are o deosebită pasiune pentru filozofie. Se dedică întru totul filozofiei după anul 56 î.Hr., când
dezamăgit de situația politică, caută un rost al existenței sale în scris, propunându-și să dea Romei o
literatură filozofică proprie.
În Cato cel Bătrân sau despre bătrânețe XXI, Cato alias Cicero se
vede, în primul rând, îndreptățit să își exprime punctul de vedere despre
moarte deoarece este mai aproape de ea: quod eo cernere mihi melius
videor quo ab propius absum („întrucât sunt convins că o văd cu atât
mai bine ca voi cu cât sunt mai aproape de ea”).
Încă de la început punctul său de vedere este interesant, oare să
fie adevărat faptul că dacă suntem mai aproape de un eveniment
anume, dacă îl simțim pe pielea noastră îl înțelegem mai bine? Cel
mai probabil da, așa că fragmentul dat devine de mare interes datorită
acestui incipit.
Prima idee exprimată este aceea că deși Scipio și Laelius, „oameni
străluciți și foarte buni prieteni cu mine” (viros clarissimos mihique
amicissumos) muriseră, trăiau, iar existența lor era adevărata viață (vitam
quae est sola vita nominanda – acea viață care singură poate fi numită cuadevărat viață). Își expune această concepție sub forma unui dialog cu fii celor trecuți în neființă.
Este oare această idee filozofică adevărată? Dacă am sta să ne gândim asupra acestui aspect poate
că am ajunge la concluzia că da. Dar oare de ce abia după moartea unor oameni, abia aflat în apropierea
morții Cato se gândește la acest lucru? Poate că din nevoia disperată de a-și continua viața și după așa
zisele granițele ale ei sau doar din dorința de a afla adevărul despre natura sufletului.
Acest adevăr Cato îl formulează astfel: est enim animus caelestis ex altissumo domicilio depressus
et quasi demersus in terram, locum divinae naturae aeternitatique contrarium. (sufletul este ceresc, din
acest lăcaș preaînalt, el a fost trimis și coborât pe pământ, loc contrar naturii lui divine și eterne). Sufletul
este înfățișat ca fiind din altă sferă decât cea umană. Desi se află în noi este superior, divin, etern (divinae
aeternitatique). Cicero realizează o antiteză între locul unde sufletul pentru o perioadă se află și locul de
unde de fapt provine: altissumo domicilio („lăcaș preaînalt”).
O altă părere expusă este aceea că zeii oferă cu siguranță omului un strop de divinitate, pentru a-l
obliga să-i imite, să contemple armonia celor cerești (caelestium ordinem). Ideea susținută este nu numai
părerea personală a filozofului nec me solum ratio ac disputatio impulit ut ita crederem (mă fac să cred
așa nu numai rațiunea și meditația mea), dar este aprobată de gânditori de excepție: Pitagora, Platon,
Socrate.
Pitagora susține că sufletele noastre sunt particule emanate din sufletul divin universal (ex universa
mente divina delibatos animos haberemus). Această idee a sufletului divin universal este la rândul ei o
idee preluată, de la Platon. Se mai spune că despre nemurirea sufletului (immortalitate animorum) a
vorbit și Socrate.
Ca lector modern pot spune că sunt adepta ideei că sufletul este nemuritor, deși lucrurile au evoluat,
știința a făcut descoperiri care pun sub semnul întrebării multe cinvingeri ancestrale, dar măreția
sufletului se poate observa în mai multe aspecte ale vieții omului exemplificate chiar și în opera
filozofică a lui Cicero. Pentru el zborul gândului în timp și spațiu, puterea creatoare a spiritului,
capacitatea sa de a tezaurza atâtea informații sunt argumente solide, evidente pentru susținerea faptului
că sufletul este nemuritor. non posse eam naturam quae res eas contineat esse mortalem (o asemena
natură, care stăpânește toate acestea nu poate fi muritoare).
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Ramona Lazăr, clasa a XI-a D
Profesor îndrumător Cristian Hoaghea

Este sau nu este sufletul de esență
divină?
Este sau nu este sufletul de esență divină? Nici
marile religii ale lumii nu pot cădea de acord
asupra unei definiții a sufletului sau măcar a
existenței lui. Hindușii de pildă , care își ard
morții pe malurile râului Gange, vad lucrurile
într-un mod apropiat de al filozofului Platon: ei
vor sa elibereze sufletul din trup. Budiștii cred,
de asemenea, în reîncarnare, dar contestă
existența unui suflet. În opinia lor, noul corp
găzduiește o combinație variabilă de însușiri
spirituale, pe care nimic nu le ține împreună pe
termen lung.
Neurologii afirmă că sufletul nu este
decât o ,, fata morgana ” considerând creierul ca
pe o mașinărie de o incredibilă complexitate.
Procesele fizice petrecute în interiorul lui dau
naștere tuturor senzațiilor și gândurilor. Se
vehiculează că într-un viitor nu foarte înde
părtat, aceste mecanisme vor putea fi elucidate
complet. Astfel, se va dovedii definitiv și
irevocabil adevărul.
În ciuda contrazicerilor pe această temă,
eu consider că sufletul se află în trup, prin
urmare se află în lume. În trup el este
pretutindeni susținându-l ,,nu ca în spațiu, nici
ca cel ce e cuprins, ci ca cel ce îl susține, îl
cuprinde și îl face viu” Waldo
Emerson. Trupul este casa
sufletului, cămara sufletului.
Astfel, omul este suflet si trup
in același timp, compusul
celor două elemente ,,
Sufletul nu e omul, ci suflet
de om, trupul nu e omul ci
trup de om” Sf. Justin.
În primul rând , trupul
este unul însă are mai multe
mădulare sau organe, tot așa
este și sufletul (omul
dinăuntru) este alcătuit din
multe si felurite organe
precum virtuțile. Sufletul este
principiul vieții. El străbate
tot trupul, fără a suferii
mărginire sau divizare. El se

află
în
fiecare parte
a trupului,
dându-i
acestuia
putere
să
viseze, să
existe și să
se miște.
Un
alt argument
în existența sufletului este Sfânta Scriptura unde
Mântuitorul a folosit două denumiri ,,suflet” si ,,
duh”. Concepția creștină este dihotomică ,
susținând alcătuirea omului din două părți : trup
si suflet. Sufletul nu poate fi redus la materie
deoarece străbate trupul material și este legat de
el.
Pe de altă parte, sufletul provine de la
Dumnezeu, prin creația divină, personală și
intimă. Fiind o substanță reală, vie, nematerială
și nemuritoare, sufletul pătrunde tot corpul
material cuprinzându-l, depășește materialitatea
trupului dar este în același timp legat de el.
Consider, că prin suflet, omul este persoană, este
conștiință și rațiune.Acesta asigura omului
unicitate în Univers dar și
eternitate.
În concluzie, sufletul
este o substanță simplă, vie,
necorporală prin natura sa,
indivizibilă ochilor trupești,
nemuritoare, rațională, fără de
formă. Spiritul se servește de
un corp organic și îi dă
acestuia putere de viață, de
creștere, de simțire și de
naștere. Nu are spirit deosebit
de el, ci spiritul său este
partea cea mai curată. Pe toate
acestea le-am primit în chip
voit și natural, prin harul lui
Dumnezeu
prin care am
primit si existența
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Un suflet rătăcit
Nae Ruxandra Teodora, clasa a XI-a D
prof. îndrumător, Cristian Hoaghea
Te-ai întrebat vreodată ce vrea sufletul
de la tine? Adevăratul „tu” este ghidat de
suflet și există momente în viața ta în care
trebuie să te întrebi ce vrei cu adevărat iar
apoi să ai curajul să îți urmezi visele până
vor deveni realitate.
Dar câți facem acest lucru? Realizăm în
momente de plictiseală ce vrem de la viață și
chiar dacă sufletul nostru se umple de
bucurie când avem planuri mărețe de viitor
lăsăm să fie totul doar un vis...
Eu sunt încântată de ideea de a fi un om
care este dezvoltat fizic, armonios și
intelectual, care să fie un iubitor al rațiunii,
frumosului, pasionat de toate formele de
cunoaștere dar care totuși are timp să se
bucure de farmecul vieții, care deşi este
raţional se lasă învăluit de iubire, prin urmare,
un om echilibrat și de admirat.
Dar doar sufletul vrea aceste lucruri iar el
este, precum spune Cicero, închis în această
închisoare a corpului, un corp leneș de altfel,
care nu e dispus să facă nimic pentru o
schimbare, dar ce contează ? oricum sufletul
nu are nicio putere asupra noastră. Sau cel
puțin așa credeam... Ia-tă ce mi s-a întâmplat
într-o zi...
Era o zi de primăvară, extraordinar de
frumoasă, soarele strălucea încă de dimineață,
m-am trezit și eu, mi-am făcut rutina zilnică
dar diferit era că nu simțeam nimic, nu
puteam zâmbi, era ca și cum eram goală pe
dinăuntru, ceva lipsea din mine și nu știam ce,
dar pe moment nu mi-a păsat, toți avem zile
când suntem morocănoși dintr-un motiv sau
altul și uneori nu-l știm așa că nu am dat
importanță.
Însă în următoarea zi starea a persistat și
chiar primisem două vești foarte bune și nu
am simțit nimic față de ele. Am început să
realizez că ceva e în neregulă... când sunt
tristă caut motive să zâmbesc, să râd, să mă

simt bine dar atunci nimic nu mă scotea din
acea stare. Ce se întâmpla ? Stăteam uitândumă pe pereți și mă gândeam care o fi motivul
...
M-a luat somnul, desigur doar un vis miar fi putut dezvălui ce se întâmpla, aflasem că
sufletul meu era supărat pe corpul meu cel
leneș și plecă în lume. Mi se părea o aberație,
aș fi vrut să râd din această cauză dar nu am
putut, încă o dovadă că era adevărat acest
lucru.
Trezită la realitate mă gândeam ce trebuie
să fac? Încotro să o iau? Cum îmi răscumpăr
greșeala? Cui puteam să îi zic despre acest
lucru? Oricine m-ar fi crezut nebună...
Trebuia să rezolv lucrurile pe cont propriu.
Am căutat pe internet situația mea și deși
erau cazuri rare totuși existau destui care au
trecut prin acest lucru. Eram uimită de
poveștile oamenilor din întreaga lume care au
trecut prin același lucru. Alții pentru a afla ce
e cu ei s-au documentat la psihologi, chiar
vrăjitori și oameni de știință, nu există o
explicație logică pentru pierderea sufletului în
acest mod dar toți transmiteau aceași idee:
pentru a-ți recăpăta sufletul trebuie să îi
îndeplinești toate dorințele, tot ce înainte nu
făceai din cauza lenei acum erai nevoit să le
faci pentru a putea simți din nou sentimente
frumoase, pentru a putea fi împlinit.
Unii spuneau cât de greu le-a fost să afle
ce voia sufletul lor înainte să-i părăsească
pentru că niciodată nu au stat să se gândească
la ce își doreau cu adevărat. Spre beneficiul
meu știam care erau cele mai ascunse dorințe
ale mele, însă nu era ușor să le urmez, urma o
perioadă grea pentru a îmi recăpăta sufletul.
Iar lipsa de sentimente îngreuna sarcina mea
pentru că nu simțeam satisfacție atunci când
realizăm una din dorințele sufletului meu.
În viitoarele luni am evoluat extrem de
mult, am devenit omul care voiam să fiu, am
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început să studiez marii umaniști ai acestei
lumi, începuturile noastre în mai multe
domenii și nu citeam doar în aparență ci
aprofundam toate cunoștiințele de care
dădeam. Devenisem un om rațional, iubeam
frumosul și îl apreciam. Ceilalți îmi lăudau
meritele dar nu mă puteam bucura de acest
fapt...
Ce mai trebuia să fac ? Mintea îmi voia
sufletul cu disperare! Dar vedeam că nu
revine... Așa că într-o seară am renunțat la a
mă gândi că voi mai simți vreodată ceva, am
adormit fără a mai insista pe această idee.
Următoarea zi era o zi de toamnă, ploua,
dar când m-am trezit am simțit o deosebită
plăcere față de picurii de ploaie, deși o zi de
toamnă mohorâtă peisajul înfățișat la
fereastra mea era minunat, simțeam nevoia să

ies afară să inspir aerul proaspăt datorat ploii.
Și deodată am realizat că sufletul meu a
revenit, zâmbeam, aveam un zâmbet larg,
simțeam fericire, recunoștință și am realizat
cum mi-am recuperat sufletul. I-am îndeplinit
toate dorințele dar eram prea obsedată să simt
din nou, mă concentram prea mult pe acest
lucru, soluția era să las totul de la sine, să nu
mă concentrez așa de mult pe „destinație” ci
pe „călătoria” până la destinație.
În acea seară când am renunțat la idee am
făcut pasul final pentru a-mi redobândi
sufletul. După această experiență am învățat
că important era să simt recunoștință față de
tot și să continui să fac ceea ce îmi propun,
ceea ce vreau în adâncul sufletului meu, chiar
și o zi mohorâtă de toamnă avea farmecul ei.

Probleme glume
O TEMĂ PENTRU ŞCOALA ALTFEL
Problema 1
Vom considera, convenţional,că dacă omul nu mănâncă 7 zile (o zi – 24 de ore) sau nu
doarme 7 zile, atunci el va muri. Fie că un om o săptămână n-a mâncat şi n-a dormit. Ce
el trebuie să facă în primul rând către sfârşitul a 7-ei zile: să mănânce sau să doarme, ca
să rămână viu?
(Deşi problema poartă un caracter glumeţ, ea are o soluţie strictă şi unică).
Problema 2
Au fost adunate împreună 7 stoguleţe de fân şi încă 11 stoguleţe. Câte stoguri de fân sau obţinut?
Problema 3
Gândiţi-vă la un număr şi îl scrieţi. Înmulţiţi acest număr cu 2 şi adunaţi 1. Apoi
înmulţiţi cu 5 şi scădeţi 5. Numărul obţinut împărţiţi prin 10. Rezultatul scrieţi-l lângă
primul număr gândit. Ce aţi obţinut?
Problema 4
Înscrieţi în cerculeţe pe desen numerele de la 1 până la 7 astfel încât pe fiecare dreaptă
suma numerelor să fie egală cu 15. (Soluţie problemei nu-i unică.)
Probleme propuse de prof. Valerian OPRIȘOR
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PAGINA DE CREAȚIE
Prall Alexandra,
clasa a IX-a D
prof. îndrumător,
Cristian Hoaghea

În aşteptare...

Larisa Voiculescu,
clasa a VIII-a A

prof. îndrumător,
Delia UDROIU

Suflet de dascăl

Stau de vorbă cu-n bătrân
Dacă ţi-aş spune ce sunt eu?

Lângă un foc și tot vorbim.

Dacă ţi-aş spune că mă tem?

El îmi spune că prin mâini

Oare mi-ai râde în faţă?
Ori te-ai speria?
Dar dacă îţi spun?
Îţi spun ce simt…

I-au trecut zeci de copii

I-a privit cu duioșie
Și cu dragoste-n conjur

Eu simt cum stelele se sparg

Le-a creat un sânge ager

Atunci când tu nu apari.

Și-un spirit pe pământ.

Dacă îmi deschid sufletul în fata ta?

Dar o lacrimă-n văpaie

Poate te grăbeşti…

Se prelinge pe obraz

Să îţi spun? Îţi spun…că te iubesc.

Și-i șoptesc cu glas duios

Dar încă mor în aşteptare,
Şi îmi doresc răspuns.
Însă puţine stele au rămas întregi,
Iar tu tot nu apari…

Ce a fost, a și rămas.

A trecut

prin multe școli

Şi-a creat doar oameni buni
Care acum îi spun cu drag
Mulțumim „suflet de dascăl.”

44

ȘTIAI CĂ…
De prin lume adunate – Tradiţii şi obiceiuri
Radu Ana-Maria, clasa a VI-a B
Cu toţii ştim că de Paşte se ciocnesc ouă roşii şi se mănâncă friptură de
miel, acestea sun tradiţii care se menţin în cea mai mare parte a lumii, dar tradiţiile variază
de la o ţară la alta.
Britanicii au câteva tradiţii neobişnuite. Ei ţin o
tradiţie anglo- saxonă conform căreia colacii făcuţi în
Vinerea Mare nu mucegăesc niciodată şi unul dintre ei,
cel mai frumos, trebuie păstrat în casă pentru noroc,
până la Paştele viitor.
O tradiţie interesantă de Paşte pe care germanii o
respectă de foarte mult timp este aceea ca brazii care au fost împodobiţi de Crăciun să fie
stânşi într-un loc şi arşi, această datină simbolizând
izgonirea iernii şi venirea primăverii. Cu două săptămâni
înainte de Paşte, germanii aşează într-un vas cu apă o
ramură a unui copac pe care o împodobesc cu ouă frumos
încondeiate.
În Bucovina există obiceiul ca în noaptea de Înviere, fetele să meargă în clopotniţă şi
să spele limba clopotului cu apă neîncepută. Apoi, în zorii zilei de Paşte, să sespele cu
această apă ca să fie frumoase tot anul şi să aibă mulţi peţitori.
În multe sate din Moldova, tradiţia cere ca în
dimineaţa zilei de Paşte oamenii să se spele pe faţa cu
apa dintr-un vas în care s-au pus flori, bani şi un ou
roşu. Se zice că vor fi rumeni în obraji, sănătoşi şi
bogaţi. Potrivit aceluiaşi obicei, cel care se spală
ultimul din acest vas ia banii
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EXPERIMENTE AMUZANTE
Prof. Gruia Monica Gabriela

1. Focul rece
Amestecul de apa și alcool 95%, ȋn proporțiea de 1:1, este un lichid inflamabil, dar
care arde cu flacǎrǎ necombustibilǎ.
Se impregneazǎ o batistǎ cu acest lichid, se stoarce și, apucȃnd-o cu un clește, i se dǎ
foc. Se va vedea o ardere cu flacǎrǎ vie, dar batista va rǎmȃne intactǎ.

2. Ȋncǎlzirea cu …apǎ rece
La stingerea varului cu apa se degajǎ o mare cantitate de cǎldurǎ. Tocmai pe aceasta
se bazeazǎ scamatoria fierberii oului cu …apǎ rece. Se folosește un vas cu fund dublu,
cel superior fiind perforat, ȋn care se toarnǎ apa, Intre cele douǎ funduri fiind pus anterior
varul(fǎrǎ știrea observatorilor).

3. Cerneala care dispare
Un truc des folosit este acela de a pune pe cineva sǎ semneze o hȃrtie, semnǎtura care
va dispǎrea dupǎ un timp.
La baza acestei experiențe stǎ faptul cǎ “cerneala” este de fapt o soluție diluatǎ de
ammoniac ȋn care s-au pus cȃteva picǎturi dintr-o soluție alcoolicǎ 1% de fenolftaleinǎ.
Amoniacul evaporȃndu-se, fenolftaleina se decoloreazǎ, iar scrisul dispare.

4. Ȋn loc sǎ cadǎ, urcǎ!
Procurǎm douǎ eprubete, astfel ȋncȃt una din ele s ǎ aibǎ un diametru ceva mai mic
decȃt cealaltǎ. Turnǎm apǎ ȋn eprubeta mare, cam trei sferturi din capacitatea ei, apoi
introducem ȋn ea eprubeta micǎ. Rǎsturnǎm apoi cele douǎ eprubete deasupra unui vas.
Vom observa cǎ apa, pǎtrunzȃnd printer pereții celor douǎ eprubete, ȋncepe sǎ curgǎ. Ȋn
timp ce apa curge eprubete mica urcǎ ȋn interiorul celei mari. Pare cǎ mișcarea eprubetei
contrazice acțiunea gravitației deoarece deși este
ȋn situația unei cǎderi libere, totuși urcǎ.
Explicație: prin curgerea apei din eprubeta
mare se creeazǎ ȋn aceasta un gol. Ȋn acest gol
pǎtrunde eprubeta mica datoritǎ apǎsǎrii de jos ȋn
sus pe care o exercitǎ presiunea atmosfericǎ
asupra ei.

5. Flacǎra care mișcǎ paharul
Pe o masǎ, deasupra cǎreia am așezat o placǎ de sticlǎ ușor ȋnclinatǎ, vom pune un
pahar cu gura ȋn jos dupǎ ce mai ȋnainte am muiat marginea lui ȋn apǎ. Paharul va rǎmȃne
nemișcat deoarece ȋnclinarea plǎcii este mica. Se apropie de pahar flacǎra inei lumȃnǎri.
Vom observa cǎ paharul se va pune ȋn mișcare ca și cum ar fi ȋmpins de o forțǎ invizibilǎ.
Explicație: ȋn paharul rǎsturnat se aflǎ aer care prin ȋncǎlzire se dilate, dar care nu
poate ieși pe la marginea paharului deoarece acesta- prin intermediul apei- realizeazǎ o
ȋnchidere etanșǎ. Ȋn schimb, datoritǎ dilatǎrii aerului, paharul este ridicat puțin și ȋn felul
acesta el nu se mai sprijinǎ direct pe placa de sticlǎ, ci prin intermediul unui strat subțire
de apǎ. Datoritǎ acestui fapt paharul alunecǎ ușor coborȃnd panta realizatǎ de placa de
sticlǎ cu masa.
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LECȚII ALE VIEȚII
prof. Ion Dumitru VOICULESCU
Un cunoscut profesor din U.S.A si-a
inceput seminarul in fata a 200 de
studenti fluturand o bancnota de 20
de
dolari.
- Cine doreste aceasta bancnota? intreba
profesorul, iar sala se umplu de maini
ridicate.

Apoi profesorul ia bancnota si o
mototoleste apoi adreseaza aceeiasi
intrebare:
- Cine doreste aceasta bancnota?
Mainele
au
ramas
in
aer.
Profesorul ia bancnota si o arunca pe
podea o calca in picioare, o murdarese de
praf,
o
sifoneaza
groaznic.
-Cine doreste aceasta bancnota?
Mainele au ramas in continuare in aer.
- Stiti de ce doriti aceasta bancnota dupa
ce a fost mototolita, sifonata, murdarita
de praf si calcata in picioare? Deoarece
si-a pastrat valoarea.
De multe ori suntem cazuti la pamant, ne
simtim murdari de deciziile luate, suntem
sifonati verbal si fizic suntem improscati
cu noroi de diverse persoane. Important
este sa ne pastram valoarea.

Omul trebuie iubit si catalogat dupa
valoarea sa, nu dupa o anumita
circumstanta sau imprejurare.
Pastrati-va valoarea oricare ar fi ea. Este
singurul lucru ce nu va poate fi luat de
nimeni si nimic.”
Bill Gates
a tinut un discurs
la un liceu despre
cele 11 lucruri pe
care elevii nu leau învațat și nu le
vor învața la
școală. El a scos
în evidență faptul
ca sentimentul de automulțumire și
învațâturile “corecte” din punctul de
vedere al politicilor educaționale au creat
o generatie de copii care nu au deloc
noțiunea de realitate si despre felul în
care realitatea aceasta i-a destinat
eșecului
în
lumea
reală.
Regula nr. 1: Viața nu e dreapta –
obișnuiește-te
cu
ideea!
Regula nr. 2: Lumii prea puțin îi pasă de
stima ta de sine. Lumea se așteaptă să
realizezi ceva înainte de a fi mulțumit de
tine
însuți.
Regula nr. 3: Nu vei câștiga 60.000$ pe
an de îndată ce parasești băncile școlii.
Nu vei fi vicepreședintele vreunei
companii cu telefon în mașină decât
atunci când vei fi muncit pentru acestea.
Regula nr. 4: Daca crezi ca profesorul
tău e sever, stai sa vezi când o sa ai un
șef!
Regula nr. 5: A lucra într-un fast-food nu
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este ceva sub demnitatea ta. Bunicii tai
aveau o alta denumire pentru asta: o
numeau
șansă.
Regula nr. 6: Daca o dai în bara, nu e
vina parinților tăi, așa că nu te mai
smiorcai în legatura cu greșelile tale, ci
învață
din
ele.
Regula nr. 7: Înainte de a te fi născut,
părinții tăi nu erau atât de plicticoși ca
acum. Au ajuns așa din cauză că trebuie
să-ți plătească cheltuielile, să-ți spele
hainele și să te asculte pe tine spunândule cât de grozav te crezi. Așa că înainte de
a te porni să salvezi jungla de parazitii
generației parinților tăi, încearca sa-ți
despăduchezi
propriul
dulap.
Regula nr. 8: Poate că școala ta a scăpat

de învingători și învinși, însa viata NU. În
unele școli au abolit corigențele și elevul
poate încerca de câte ori vrea el să dea
raspunsul corect la o întrebare.Asta nu
seamană, deloc, cu NIMIC din viața
reală.
Regula nr. 9: Viața nu se împarte în
semestre. Nu ai verile libere și pe foarte
puțini angajatori îi intereseaza să te ajute
sa “te găsești”. Faci asta în timpul liber.
Regula nr. 10: Ce vezi la televizor NU e
viață reală. În viața reală oamenii chiar
trebuie să mai plece din cafenele și să
meargă
la
serviciu.
Regula nr. 11: Fiți amabili cu tocilarii.
Există șansa ca în viitor să lucrați pentru
vreunul dintre ei.

Desenele din acest număr au fost realizate
de eleva Adelina Deaconu
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PAGINA DE DIVERTISMENT
Youtube: Le-am vazut pe toate.
Google:Le am pe toate
Wikipedia: Le stiu pe toate
Facebook: Ii Stiu pe toti
IE: Ce-ati fi voi fara mine, ma?
Curentul Electric: Continuati, sa vorbiti fraierilor.

 Virgula s-a folosit pentru că a fost pusă de autorul fragmentului, Vasile
Alecsandri, și, prin urmare, acolo trebuie să fie.

 Verbele la timpul perfect simplu sunt prezente pentru a ne arăta
viitorul.

 Spre deosebire de tragedie, într-o comedie deznodãmântul se terminã de
obicei vesel.

 Dintre cele cinci scrisori trimise de Eminescu, prima este considerată a
treia. În "Scrisoarea a treia" se desfăşoară bătalia de la Rovinari.

 Personajele principale din povestirea “O oră din august” sunt: ofiţerul
Roşu şi avioanele nemţeşti.

 Soldaţii îi urmăreau pe nemţi şi, cum îi vedeau că se urcă în avioane,
săreau călare pe tunuri şi îi urmăreau pe tot aeroportul.

 La începutul fiecarei poezii eminesciene stă plantat câte un tei mai gros
sau mai subţire, în funcţie de câte strofe are poezia.

 Miron Costin vrea să ne arate că este bine ca din când în când să mai
deschizi o carte şi să o citeşti pentru că nu face rău.

 Podul de la Drobeta Turnu-Severin a fost construit de Apollodor din
Damasc, al cărui picior se mai vede şi astăzi.






Moromete plecase în excursie să vândă cerealele.
Ion Creangă s-a născut între anii 1887-1889.
Răscoala de la Bobâlna a început pe un deal şi s-a terminat în 1438.
Lăpuşneanu s-a ţinut de cuvânt când a zis :“De mă voi scula, pre mulţi
am să popesc şi eu!”- dovadă că azi cel mai întâlnit nume este Popescu.

 In triunghiul ABCD avem 5 unghiuri congruente.
 Triunghiul isoscel este patrulaterul cu doua laturi.
 Cea de-a doua fază a creaţiei lui Eminescu s-a deosebit de prima şi a
urmat
imediat după aceea.

 Anotimpurile care apar mai des în opera acestui mare poet al naturii sunt:
primăvara, vara, toamna şi iarna.
49

Acest număr al revistei
a apărut cu sprijinul
Asociaţiei de Părinţi din
Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu Mioveni.

Decupați acest talon, completați răspunsurile și introduceți-l în cutia
redacției, aflată la intrarea corp C, până la data de 15 iunie 2014. Prin
tragere la sorți se vor acorda 5 premii importante câștigătorilor.
1

La ce data a fost dat în folosință liceul nostru?

2

În urma rezultatelor la evaluarea națională câți
absolvenți de gimnaziu din școala noastră au fost
în primii 30 pe județ?
Care sunt prenumele elevilor care au avut cele
mai bune rezultate la simulările naționale?
La a câta ediție a ajuns în acest an concursul”In
memoriam Ion Cojocaru “?
Câte reguli le-a spus Bill Gates, elevilor?

3
4
5
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