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Argument 

Liceul nostru are o tradiţie, încă de la înfiinţare, în privinţa redactării şi tipăririi revistei 

şcolare „Orizonturi”. Revista a participat în ultimii ani la concursul revistelor şcolare la nivel de 

sector şi municipiu, unde a primit diferite premii şi menţiuni. De remarcat este în primul rând 

grafica mult îmbunătăţită a revistei, fapt ce a dus la o mai mare captare a plăcerii lecturii, 

structura bine organizată, după criterii tematice, şi nu în ultimul rând, absenţa erorilor de 

tehnoredactare. Revista este în structură de format „mozaic”, adică implică participarea 

tuturor catedrelor din liceul nostru, cu diferite articole de specialitate.  

Colectivul de redacţie îşi propune să stimuleze interesul elevilor pentru lectură, pentru 

redactarea pe calculator a acestor articole, precum şi să încurajeze creativitatea şi 

originalitatea elevilor. Îmbucurător este faptul ca s-a constatat o creştere a numărului elevilor 

care au publicat în paginile revistei, atât articole de specialitate, cât şi creaţii de poezie, proză, 

eseuri, aceştia având astfel satisfacţia recunoaşterii talentului şi efortului lor. 

Coordonator: prof. Stanciu Ioana 

 

                 

 

                „Orizonturi” este o revistă şcolară cu o vechime de 29 ani, care îşi propune 
dezvoltarea spiritului creativ al elevilor din perspectiva orizonturilor multiple ale cunoaşterii. 
Oricine doreşte şi poate să se manifeste creativ se va regăsi în paginile acestei reviste, criticat  
sau admirat , dar citit de colegi, profesori şi părin ţi. 

                 Lumea este într-o continuă schimbare, la fel şi revista noastră. Elevii scriu despre 
activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate  în şcoală şi în afara şcolii, folosesc fotografii 
realizate de ei cu aceste ocazii, realizează  compuneri şi eseuri despre lume şi experienţe 
proprii, l ăsăndu-se purtaţi de imaginaţie, devin personaje, reflectează asupra lucrurilor noi 
pe care le descoperă cu ocazia acestui act creativ, revista propunându-şi promovarea lecturii  
şi dezvoltarea socio-culturală a personalităţii. 

Prof. Ştefan Marinela 
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            Ca în mai toate liceele din lume, elevii îşi doresc  note cât mai mari, dar fără a depune 
foarte multă muncă pentru obţinerea lor. Cu acelaşi lucru se confruntă şi elevii din Colegiul Tehnic 
”Anghel Saligny”. 

            Fetele şi băieţii nu mai ţin cont de inteligenţa pe care o ai, contează hainele, încălţămintea 
sau  geanta care o posezi şi cât de scumpă e; acelaşi lucru indică şi blugii tăiaţi sau decolteurile 
exagerat de mari pentru o zi de şcoală. Nici  vulgaritatea   nu  a ocolit acest liceu, nu contează dacă 
e în clasă un profesor, cuvintele folosite pe stradă sunt vehiculate şi la şcoală. Deşi elevii sunt 
foarte constienţi că pot fi pedepsiţi cu mustrare scrisă, scăderea  notei la purtare sau muncă în 

folosul şcolii, tot nu se cuminţesc. 

  

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Un elev ar trebui 
să înveţe pentru a avea 
mai multe oportunităţi, 
atât la facultăţi cât şi la 
locurile de muncă pe 
care le vor avea în viitor. 
De menţionat un lucru 
foarte important este 
acela că elevii cu medii 
peste nouă primesc bursă 
de merit, care pentru 
mulţi înseamnă primii 
bani câştigaţi de ei înşişi 
pe meritul lor. 

Elevul din Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”Elevul din Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”Elevul din Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”Elevul din Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”    

În  timp ce unii elevi sunt 

corigenţi şi nu le pasă de viitorul 

lor,sunt şi elevi care invaţă,care 

îi respectă pe profesori şi în 

acelaşi timp îi ajută şi pe cei 

mai slabi la învăţătură.  
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           CLASE CU PROFIL SPORTIV CLASE CU PROFIL SPORTIV CLASE CU PROFIL SPORTIV CLASE CU PROFIL SPORTIV ŞI CLASE DE TEHNICI CLASE DE TEHNICI CLASE DE TEHNICI CLASE DE TEHNIC                                                                                             

                  Din nefericire sunt mulţi elevi care 
rămân corigenţi şi apoi repetenţi. Şansele 
unui elev de a scăpa de corigenţă sunt foarte 
mari, pentru că profesorii sunt foarte buni şi 
unii chiar se chinuie mai mult decât elevul să 
îl facă să promoveze, deci de trecut se poate!    

                                                                Toate aspectele prezentate mai sus 
construiesc un portret care seamănă destul de 
mult cu cel al unui elev reprezentativ pentru  
Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”.    

         A consemnat, 

Dragnea AlexandraDragnea AlexandraDragnea AlexandraDragnea Alexandra,,,,    clclclclaaaassssaaaa    a Xa Xa Xa X----a F a F a F a F     

  

În acest liceu clasele 
sunt   împărţite 

        Chiar dacă elevii au note mari sau mici, 
toţi se distrează aproape la fel, însă pentru 
fiecare distracţia înseamnă altceva. În timp ce 
unii preferă să se relaxeze ascultând muzică 
sau citind o carte, alţii preferă să iasă în  parc 
cu amicii sau să petreacă în cluburi.

      Elevii se implică şi în activităţi 
extraşcolare cum ar fi: parade, vizite 
la anumite centre,excursii. 

         Când ieşi în curtea şcolii remarci fetele şi băieţii care stau în grupuri foarte bine definite; 
de multe ori într-un grup stau persoane care ascultă aceeaşi muzică sau care simt că au ceva în 
comun cu restul elevilor care construiesc un grup. De obicei  grupurile de elevi care ascultă 
manele nu se vor amesteca cu grupurile care asculta rapp sau rock, şi nici fumătorii cu 
nefumatorii nu se vor intersecta. 

         De obicei, când cineva se gândeşte la elevi 
de la un profil tehnic, consideră că sunt copii 
care nu  învaţă sau care nu au de gând să înveţe 
prea mult, dar nu este adevărat: la profilul 
tehnic  sunt şi copii care urmează orele bazate 
pe acel profil din plăcere şi nu au vrut neapărat 
să se ducă la un liceu mai bun, dar în acelaşi 
timp sunt şi elevi problemă. Cu aceeaşi 
problemă se confruntă şi spotivii. Şi aici există 
două categorii: cea a sportivilor care chiar vor 
să facă o carieră cu sportul, dar şi cea a elevilor 
care cred că la un liceu sportiv este mult mai 
simplu decât la un liceu teoretic. 
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Platoul din faţa Sălii 

Palatului era plin, iar atmosfera una 

de sărbătoare. Dupa aproximativ 45 

de minute de aşteptare, căldur ă şi 

aclamări, parada porneşte şi 

înaintează pe Calea Victoriei. Aici 

toţi am încercat să ne promovăm 

liceul cum am ştiut noi mai bine, 

strigând şi fluturând pancartele. 

Am fost conduşi înspre: Calea 

Victoriei, Splaiul Independenţei, 

Bulevardul Unirii şi Piaţa 

Constituţiei.  

                          Parada elevilor bucureşteni 

              29 septembrie 2012. Ne îndreptăm cu 

nerăbdare înspre locul de întalnire stabilit de 

doamna dirigintă pentru a ajunge în faţa Sălii 

Palatului, unde ne vom susţine liceul la 

“Parada elevilor bucureşteni”. Întâlnirea a 

fost stabilită la ora 15:00.  

      Din cauza aglomeraţiei, a elevilor celorlalte 

licee, ne-am găsit cam greu colegii. Toţi elevii 

strigau cu mândrie numele liceului sau şcolii 

unde învăţau  - sau chiar al unor cluburi de 

dans sau canto - , ducând pancarte pe care era 

scris numele instituţiei de învăţământ. Acolo 

ne-am întâlnit cu profesorii noştri care urmau 

să ne îndrume.  
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Ajun şi în Piaţa Constituţiei, 

am avut parte de o surpriză 

plăcută când am văzut că apar 

pe scenă unii dintre cântăreţii 

cei mai îndrăgiţi de noi: Alex 

Velea, Smiley, Dj Sava şi Adela 

Popescu; mulţimea aclama 

numele artiştilor, dansând şi 

cântând versurile melodiilor 

lor, ştiute pe de rost de tinerii 

fani ai arti ştilor. 

                                                                                                                  Pamfil Mihaela,clasa a-X-aF 

 

A fost o zi plină, 

epuizantă dar plină de 

satisfacţii, un prilej de a 

ieşi cu colegii în oraş 

alături de profesori, de a 

ne cunoaşte mai bine şi 

de a socializa cu alţi 

tineri de vârsta noastră, 

dar şi de a ne bucura de 

una din ultimele zile 

însorite ale toamnei 

bucureştene ale lui 2012! 



 

                 

siguranţă, fiecărui elev, profesor,

facă parte din familia liceului nostru

                     Părerile sunt împarţite. Unora nu le plac anumi

cadrul activităţilor extra şcolare, iar al

părere au despre liceul în care au ales s

                  

         Brândușșșșa Bogdan-clasa a XI

"Este al 3-lea an al meu de când sunt 

în acest liceu șșșși credețțțți-mă că nu regret 

niciun moment petrecut aici alături 

cei mai buni colegi pe care îi po

şi de profesorii care îțțțți sunt ca ni

părin țțțți. Nu regret nicicum că am venit 

aici şi din prima zi de când am ajuns în 

locul acesta m-am indrăgostit de el

Iubesc “Anghel Saligny”, este cel mai 

tare liceu!" 

               Dabu Cătălin - clasa a X

că vor fi frumoșșșși pentru că dacă a

mei. De fiecare dată când intru pe u

face să-mi doresc să stau cât mai mult la 

face mai mare plăcere să participi la orele

mai pot spune este că îmi iubesc 

minunatului nostru liceu!"              

 

La vorb

                                                    

                Liceul Liceul Liceul Liceul nostru.nostru.nostru.nostru. Un liceu frumos, primi

amuzant, plin de energie, în care îţi face 

nu este cel mai bun liceu din Bucureş

buni profesori, poate nici cei mai buni elevi

rui elev, profesor, director, secretar sau oricărui angajat din liceu, îi face pl

in familia liceului nostru .                          

rerile sunt împarţite. Unora nu le plac anumiţi profesori, al

colare, iar alţii, pur şi simplu, iubesc acest liceu.   

rere au despre liceul în care au ales să înveţe.     

clasa a XI-a F: 

lea an al meu de când sunt 

ă nu regret 

niciun moment petrecut aici alături de 

cei mai buni colegi pe care îi poțțțți avea 

i sunt ca nișșșște 

am venit 

i din prima zi de când am ajuns în 

gostit de el. 

este cel mai 

                                                                                                       

Bratu Andrei - clasa a IX-a G: "Liceul este foarte o

sunt  de treabă, profesorii sunt foarte buni 

participi la orele lor. În fiecare oră

petrec la şcoală învăţ câte ceva nou

fascinante, cele de română sunt 

unde fără să vrei intri în lumea lor, orele de fizic

incredibil de interesante în cabinetul de fizic

trebuie, iar orele de teorie sportivă

pentru că înveţi despre istoria ş

punctul meu de vedere, ca boboc, liceul 

fost cea mai bună alegere pe care o puteam 

 

clasa a X-a G:"Din fericire, eu mai petrec încă 3 ani frumo

 dacă așșșș putea, mi-așșșș petrece mult mai mulțțțți ani ală

 când intru pe ușșșșa clasei o atmosferă caldă șșșși primitoare m

au cât mai mult la șșșșcoală. Profesorii sunt excepțțțțional

 participi la orele lor șșșși să aprofundezi cunoșșșștințțțțele pe care

îmi iubesc şcoala șșșși mă gândesc cu groază la ziua î

              

La vorbă cu elevii din ,,Anghel Saligny”!

                                                    Codreanu Robert,
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Un liceu frumos, primitor, 

ţi face plăcere să înveţi. Poate 

ucureşti, poate nu o avea cei mai 

buni profesori, poate nici cei mai buni elevi… Dar, cu 

rui angajat din liceu, îi face plăcere să 

i profesori, alţii aduc îmbunătăţiri în 

   Să întrebăm câţiva elevi ce 

                   

                                                                                                                                  

"Liceul este foarte ok. Colegii 

rofesorii sunt foarte buni şi îţi face plăcere să 

rele lor. În fiecare oră a fiecărei zile pe care o 

a nou. Orele de istorie sunt 

sunt pline de romane si poveşti 

ri în lumea lor, orele de fizică sunt 

teresante în cabinetul de fizică echipat cu tot ce 

uie, iar orele de teorie sportivă sunt de-a dreptul atractive 

i despre istoria şi dezvoltarea sportului. Din 

ca boboc, liceul “Anghel Saligny” a 

 alegere pe care o puteam face."          . 

3 ani frumoșșșși în acest liceu! ȘȘȘȘtiu 

i ani alături de colegii si profesorii 

i primitoare mă întâmpină. Parcă mă 

ional de bine pregătițțțți șșșși parcă îțțțți 

ele pe care țțțți le împărtășșșșesc. Ce 

ua în care voi pleca pe porțțțțile 

cu elevii din ,,Anghel Saligny”!  

Codreanu Robert, clasa a- X- a G 
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          Wow!  Rămân fără cuvinte când v

spus cu câteva rânduri în urmă, orice elev, profesor, director s

mândrie în suflet numele Colegiului

ExistExistExistExistă    şi un "dar"?i un "dar"?i un "dar"?i un "dar"? Acel “dar

societatea noastră sau, pur şi simp

anonimi pentru că nu vor să fie privi

urât la ei sau le-ar adresa vreun cuvâ

                  Elevă a liceului nostru 

profesori sunt prea exigenţi şi ne cer prea multe. Am venit î

uşor decât aş trece-o în alte licee. Da

scăzutul notei la purtare la doar 10 absen

Nu prea mi-a plăcut. Dar asta a fost anul trecut 

o elevă mai bună şi să trec cu bine 

                Elev al clasei a XII-a D:

cred că am făcut  o greşeală că am venit în acest 

aveam şanse mai mari să iau bacul. Acum nu

şansă să trec cu bine peste acest bacalaureat. Problema este c

pentru a ne învăţa ce trebuie pentru ne a fi mai u

               Părerile sunt împărţite. Din punctul meu de vedere, dac

contează în ce liceu eşti sau ce profe

să critic pe nimeni, deci voi încheia acest subiect. Dar

sportiv care vrei să atingi înalta performan

sportivii, este liceul nostru. Profesorii te sprijin

mai ales ca om, şi credeţi-mă că sunt foarte în

ţi-l impune sportul practicat. Din punctul meu de vedere  

şcoală a devenit un drum plăcut care te aduce spre o lume a înv

timp plăcută, primitoare şi plină de distrac

nte când văd ce laude se aduc la adresa liceului nostru. Cum v

ă, orice elev, profesor, director sau angajat al ac

numele Colegiului"Anghel Saligny’’ 

dar” vine din partea grupului de elevi care nu se integreaz

i simplu, nu agreează liceul nostru. Câţiva dintre ei au dorit s

ă fie privi ţi cu ochi răi faţă de ceilalţi colegi. Nu cred c

ar adresa vreun cuvânt jignitor. Dar aceasta este decizia lor ş

 a liceului nostru - clasa a IX-a B: "Îmi place acest liceu. Dar are 

şi ne cer prea multe. Am venit în acest liceu cu scopul de a trece clasa mai 

n alte licee. Dar se pare ca m-am înşelat şi anul trecut am r

tei la purtare la doar 10 absenţe este prea exagerată şi m-a tras foarte mult î

t. Dar asta a fost anul trecut şi sper să nu se repete şi anul acesta. O s

 clasa a IX-a’’. 

a D:"M ă gândesc cu groază că peste câteva luni va veni bacul. 

ă am venit în acest liceu. Dacă mă duceam î

iau bacul. Acum nu mai am cale de întoarcere şi trebuie s

st bacalaureat. Problema este că profesorii nu ş

e trebuie pentru ne a fi mai u

. Din punctul meu de vedere, dacă vrei să

ti sau ce profesori ai. Totul depinde de dorinţa ta de a

ncheia acest subiect. Dar pot să vă spun cu mâna pe inim

 atingi înalta performanţă, liceul cel mai bun şi cel mai potrivit pentru noi

ru. Profesorii te sprijin ă, îţi oferă sfaturi utile în formarea ta ca 

ă ă sunt foarte înţelegători când vine vorba de programul înc

une sportul practicat. Din punctul meu de vedere  - şi se pare că nu doar al meu 

ut care te aduce spre o lume a învăţăturii şi a educa

ş ă de distracţie! 
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se aduc la adresa liceului nostru. Cum v-am mai 

au angajat al acestei instituţii, poartă cu 

” vine din partea grupului de elevi care nu se integrează prea bine în 

ţiva dintre ei au dorit să rămână 

i colegi. Nu cred că cineva s-ar uita 

r şi le-o vom respecta. 

cest liceu. Dar are şi defectele lui. Unii 

u scopul de a trece clasa mai 

i anul trecut am rămas repetentă. Ideea cu 

a tras foarte mult în jos anul trecut. 

nul acesta. O să încerc să devin 

 peste câteva luni va veni bacul. Şi încep să 

 duceam într-un liceu mai bun poate 

şi trebuie să învăţ pentru a avea o 

 profesorii nu şi-au dat interesul îndeajuns 

e trebuie pentru ne a fi mai uşor la bac." 

ă vrei să înveţi şi să iei bacul, nu 

ţa ta de a învăţa. Acum nu mă apuc 

 spun cu mâna pe inimă că dacă eşti un 

cel mai potrivit pentru noi , 

n formarea ta ca sportive, dar 

de programul încărcat pe care 

ă nu doar al meu -  drumul la 

rii şi a educaţiei, dar în acelaşi 

6 
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    Zi de liceu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Căci nu poţi şti niciodată 

Când iţi cade-n braţe-o fată 

Şi după o noapte, două, 

Ajungi la spitalul nouă. 

 

Ştiu că sunteţi supărate 

Şi de mine deranjate 

Aşa că închei subiectul 

Şi schimb tema- ca poetul. 

 

Şi m-apuc de poezie 

Cu stare de veselie 

Şi-o să fac impresie bună 

Chiar la ora de română! 

 

 

 

Stând în banca mea cuminte 

Mi-a venit un lucru-n minte: 

Să vă fac o poezie 

Despre această nebunie, 

 

Să vedeti şi voi de-acasă 

Ce este la noi în clasă! 

Când se enervează vreunul 

Şi când face pe nebunul. 

 

Ştiu că vreţi de dragoste, 

Dar  n-am inspiraţie. 

Când cheful m-o apuca 

Oi colabora cu ea 

(Cu Andra, colega mea)! 

 

Căci la  fetele din clasă 

Nu vreau să le cad în plasă 

Fiindcă azi nu e ca ieri, 

Fete-apar de nicăieri.  

M-am trezit de dimineaţă 

M-am spălat pe dinţi, pe faţă 

Şi m-am îmbrăcat în grabă: 

Profa mă voia la tablă. 

 

În maşină m-am urcat, 

Spre liceu m-am îndreptat, 

Este opt şi-s supărat- 

La oră- am întârziat! 

 

Chiar la ora de română, 

Iar moral ă pentru o lună... 

Eu, intrând timid în clasă, 

Îmi cer scuze, intru-n transă... 

 

C-o privire-ucigătoare 

Profa îmi dădea târcoale. 

Poate face ca alt'dată: 

Dacă-s obosit, mă iartă. 

 

De-i arăt inteligenţa 

Şterge chiulul şi absenţa 

Şi mă scapă de un patru: 

,,Ce noroc, fir-aş al dracu!’’ 

 

Uite, pauza a venit 

Andrieş a-nnebunit 

Vrea să ne-arate la toţi 

Muşchii lui de patru coţi. 

 

De De De De ‘‘‘‘ale ale ale ale 

lui lui lui lui 

Cristi..Cristi..Cristi..Cristi..
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 clasa a X a G  

 

 

Îmbr ăcat la patru ace 

Ne salută din torace. 

De-l încurajăm niţel, 

Salutări din abdomen! 
 

A-ncercat cât a-ncercat 

Să ne-arate că-i băiat, 

Peste toţi  superior. 

Ana îl certa de zor. 

 

Banca el a ridicat 

Să lovească a-ncercat 

Dar nu s-a uitat în jur 

Şi a luat un şut în ... 

 

El mai rău s-a enervat 

Şi cu vorbe- a aruncat, 

Cuvinte din alea grele, 

Ce l-au băgat în belele. 

 

Şefa clasei enervată 

I-a sărit la gât, să-l bată. 

Se aprinde furioasă, 

Andra-i fat ă curajoasă... 

 

Tonul când a ridicat, 

Durul a r ămas blocat, 

Şi cu două-trei cuvinte 

L-a făcut băiat cuminte. 

 

Mormăind ca un nebun 

Vrea să schimbe placa-acum, 

Să scape de consecinţe, 

Fiindcă are-n cap doar fiţe. 

 

 

 

 

 

Clasa mea-i una frumoasă, 

Dar e şi periculoasă- 

De ne superi în vreun fel, 

Poţi ajunge tăieţel. 

 

Baieţi mari şi musculoşi, 

Mari sportivi, periculo şi, 

De l-ai suparat pe vreunul, 

Să fii gata să-ţi iei pumnul... 

 

Vali Gheorghe, şeful clasei 

E reprezentantul oastei 

Şi la rău, dar şi la bine 

Până la diriga ţine. 

 

        Uite, profa a venit 

Şi pe mine m-a plesnit: 

Rămănând în poezie, 

Patru mi-a pus pe hârtie 

 

N-are cu ea catalogul -  

Poate-mi surâde norocul 

Şi-oi scăpa de nota rea, 

Poezia-oi recita. 

 

Dacă vă voi încânta, 

O notă sper că voi lua... 

De va fi o notă mare, 

Voi compune-n continuare! 

 

De voi lua o notă mică, 

O să-mi cumpăr o pisică. 

Poate o să mă inspire, 

Să-i fac rime din privire 

 

 

 

 

Rime mai eficiente 

Cu vreo 20 procente. 

De nu-mi iese nici aşa, 

O să las poezia, 

 

Fiindcă ea nu e de mine, 

Deşi-mi vin în cap doar rime. 

Dar în caz de e ceva 

Nu voi renunţa la ea! 

 

Îasă-acum sunt nevoit 

Să -nchei textul negreşit. 

Fiindcă stând în poezie, 

Voi lua patru la chimie. 

 

Oboseală, mare somn -  

Eu mă retrag ca un domn, 

Poezia ataşez 

Note bune-o să visez! 
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          VALI GHEORGHE,XGVALI GHEORGHE,XGVALI GHEORGHE,XGVALI GHEORGHE,XG 

Am aşteptat cu nerăbdare 

această tabară din momentul 

aflării veştii, bucuros să ştiu 

că pot petrece timpul cu 

colegii mei pe care nu îi mai 

văzusem de ceva vreme. 

        Ziua plecării. M-am 

întâlnit cu toţi prietenii şi 

colegii de clasă dar şi de 

echipă, dar doamna dirigintă 

s-a lasat asteptată şi toţi 

începuserăm să ne îngrijorăm 

că nu mai venea, dar intr-un 

târziu a apărut. Autocarele 

veneau rând pe rând si toţi 

începeam să ne agităm 

asteptând să plecăm din acea 

caldură topitoare. Era prima 

noastră excursie de mai multe 

zile într-un an de scoală. 

 

             Am purtat o lungă discuţie în care doamna 

dirigintă ne-a avertizat care ne sunt limitele pe care nu 

trebuie sa le depăşim pentru a nu fi pedepsiţi sau, mai rău, 

trimişi înapoi acasă înainte de data de plecare. 

                                    

            La hotel am fost multumiţi de tot ce am găsit, de la 

camerele curate şi aranjate până la servirea excepţională 

de care am avut parte din partea chelnerilor.               În 

acea seară toţi eram agitaţi şi nimeni parcă nu putea să 

doarmă, în ciuda drumului lung şi chinuitor pe care îl 

parcursesem, dar într-un târziu am reuşit să adormim   - cu 

toate ca am fost mutati de la etajul 3 la etajul 2 şi din 

cameră în cameră… 

 

 

 

Mulțumim organizatorilor pentru această 

oportunitate de a ne cunoaște mai bine intr-o 

tabăra de vară! 

O VACANŢĂ DE NEUITAT 
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  .In alta zi de plaja am asistat la un eveniment neplacut unde un salvamar a lovit 

             Pe plajă oamenii fac tot 
felul de lucruri trăsnite la care nici 
un om nu se gândea că le va
de la jocul de cărţi şi stat
soare, până la mâncat şi construit 
castele. O distracţie de
fost atunci cand prinţul MARIAN 
a devenit o SIRENĂ senzaţ
aratoasă, fiind ingropată 

          La plajă. Am gasit in ap
covor verzui de alge care 
turistii la distantă. Dar 
prima zi de plajă au inceput 
primele cheltuieli, toate erau 
costisitoare, dar tentaţiile erau
mari pentru a ne putea abţ
mare era un covor crem ce f
apa sa nu se vadă, ascunzand
pe un lucru preţios, dar ş
de pe mal se confruntau cu nisipul 
fin şi încins care îţi frigea t
făcându-te să vrei să faci parte din 
acel covor superb şi interminabil

 
.In alta zi de plaja am asistat la un eveniment neplacut unde un salvamar a lovit 

nii fac tot 
snite la care nici 

ă le va face, 
i statul la 
şi construit 

osebită a 
MARIAN 

Ă senzaţional de 
 in nisip.

 

m gasit in apă un 
r verzui de alge care ţinea 

ă. Dar odată cu 
ă au inceput şi 

ate erau 
iile erau prea 

mari pentru a ne putea abţine. În 
crem ce făcea 
scunzand-o ca 

ţios, dar şi oamenii 
cu nisipul 

i frigea tălpile 
ci parte din 

i interminabil. 

       Am reuşit să o convingem pe doamna 
dirigintă să ne lase să ne s
adrenalină invitând-o să mergem 
astfel având ocazia să vedem 
COSTINEŞTI îndeaproape 
salvamarului care a avut bun
cât mai aproape de EPAVĂ

 

 

 

     Am continuat 

să ne distrăm 

mergând cu 

hidrobicicletele. 

 

 

            Au existat discuţii foarte ciudate între fete 
care doreau acelaşi băiat sau mai mul
doreau aceiaşi fată. Mai mulţ
Zgomotul chinuitor ne deranj
deschideam uşa de la balcon auzeam
muzică, dacă deschideam geamul 
alt gen de muzică, iar dacă
amândouă ne topeam datorită
şi ne oboseam jucându-ne ş
i pe colegii care doreau să se odihneasc
nouă zi de neuitat. 

 

Datorită orelor de 

masă şi programului 

bine stabilit de doamnele 

profesoare  am reuşit 

sa fim punctuali şi 

devreme acasă... 

...Dar nu sunt singur

trenul 

parcu

a facut

cread

ne vine câte o idee nebuneasc
12 

.In alta zi de plaja am asistat la un eveniment neplacut unde un salvamar a lovit  

ă o convingem pe doamna 
ne săturam pofta de 

ă mergem cu BANANA, 
ă vedem şi epava din 

ndeaproape  - datorită 
vamarului care a avut bunăvoinţa să ne ducă 

Ă.. 

ii foarte ciudate între fete 
ăiat sau mai mulţi băieţi 

Mai mulţi dintre noi au răcit. 
Zgomotul chinuitor ne deranja tot timpul. Dacă 

balcon auzeam un gen de 
deschideam geamul la baie auzeam 

iar dacă le închideam pe 
datorită căldurii ameţitoare 
ne şi vorbind, deranjandu-

se odihnească pentru o 

 

...Dar nu sunt singurele chestii ciudate:

trenul care era ca o graniţă între noi şi

parcul de distracţie, trecând la ore fixe,

a facut-o pe doamna dirigintă să

creadă că de fiecare dată când trece,

ne vine câte o idee nebunească…  
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           Pe la ora 19 te întorci

face iar duş să elimini nisipul de pe tine sau din 

buzunare, gustul de sare, algele din pantaloni,

apoi ai putea ieşi într-un parc de distrac

bineînţeles, trebuie să ai o sum

de lei în buzunar, sau la o teras

mai ieftin poţi să te plimbi pur si simplu într

parc obişnuit sau ai putea ie

destul de târzie din noapte să

moale care îţi gâdilă tălpile 

persoană destul de răbdă

până la ora 5-6 dimineaţ

mirific răsărit de soare al

parteneră\partenerul de viaţ

foarte, foarte romantic, în speran

partener\a va fi atât de entuziasmat

îmbrăţişa şi te va săruta pân

foarte, foarte sus!  

 

 

          Cum decurge o zi din via
litoralul românesc. Trezirea se face d
undeva în jurul orei 07:15 pentru a ajunge la timp 
la masă - să nu ramâi nemâncat n
nevoie de 30 de minute de odihn
lini şti mâncarea, iar apoi poţ
pentru a te bronza şi pentru a face o baie î
plină de scoici, pietre, chi
locuri, Pe plajă poţi sta pană
nu face insolaţie, pentru că
soarele arde atât de puternic în
iar apoi te intorci la hotelul unde ai 
pentru a face un duş şi pentru a te od
În jurul orei 13:30 trebuie să
masă,  după care te întorci la hotel pentru a te 
relaxa, pentru ca după ora 16
pentru a continua să te distrezi 
nisip. 

O ZI PE LITORALUL ROMO ZI PE LITORALUL ROMO ZI PE LITORALUL ROMO ZI PE LITORALUL ROMÂ

                                                   

ntorci la hotel pentru a 

elimini nisipul de pe tine sau din 

algele din pantaloni, iar 

parc de distracţii unde, 

ai o sumă de cel puţin 50 

sau la o terasă. Pentru a ieşi 

ă te plimbi pur si simplu într-un 

nuit sau ai putea ieşi pe plajă la o oră 

din noapte să te plimbi pe nisipul 

tălpile şi - dacă eşti o 

ăbdătoare-  poţi să rezişti 

6 dimineaţa pentru a prinde un 

rit de soare alături de 

partenerul de viaţă -  ceea ce este 

în speranţa că acel\acea 

entuziasmat\a încât te va 

ăruta până soarele va răsări 

um decurge o zi din viaţa unui om pe 
rezirea se face dimineaţa, 

pentru a ajunge la timp 
ncat nu de alta, apoi ai 

e de odihnă pentru a se 
iar apoi poţi merge pe plajă 

i pentru a face o baie în apa 
chiar si alge în unele 

i sta pană pe la ora 11, pentru a 
pentru că între orele 12-16 

le arde atât de puternic încât te poţi "prăji", 
e intorci la hotelul unde ai fost cazat 

i pentru a te odihni un pic. 
e să te prezinţi din nou la 

ntorci la hotel pentru a te 
ora 16 să te întorci pe plajă 

ă te distrezi .în apă sau pe  

    

 

 

          

              Diferenţele dintre litoralul 

românesc si litoralul 

noi condiţiile nu sunt a

Dacă ne-am lua dupa cât cost

noi şi unul în Bulgaria 

este că la noi se plă

puţin. Spre exemplu

foarte puţină şi uneori f

ţările străine mâncarea este îndestul

şi destul de bună. O alt

noi preţurile sunt foarte neaccesibile

suc foarte mic poţi da pân

ei un suc foarte mic cost

Această diferenţă îi afecteaz

românii nostri, pentru c

mulţi bani.    Plaja no

murdară, ambalajele,

tot pasul si te poţi î

iar în ţările străine este atâ

poţi plimba ore întregi doar din 

iată-i pe români 

vacanţele în alte ţ

prieteni…  

ÂNESCNESCNESCNESC----COSTINECOSTINECOSTINECOSTINEŞTITITITI    

NICA MARIAN, XGNICA MARIAN, XGNICA MARIAN, XGNICA MARIAN, XG    

12 

ele dintre litoralul 

i litoralul ţărilor vecine. La 

ţiile nu sunt aşa cum ar trebui. 

dupa cât costă un sejur la 

i unul în Bulgaria sau Turcia, diferenţa    

la noi se plăteşte mult şi se oferă 

in. Spre exemplu, la noi mâncarea este 

ţ ă şi uneori fără gust, pe când în 

e mâncarea este îndestulătoare 

O altă diferenţă este că la 

urile sunt foarte neaccesibile. Pe un 

i da până la 2 euro, iar la 

oarte mic costă cel mult 1 euro. 

i afectează foarte tare pe 

pentru că unii oameni nu au 

laja noastră este foarte 

ambalajele, sticlele goale sunt la 

i împiedica oricând de ele, 

ăine este atât de curat încât te 

ntregi doar din plăcere. Şi 

 alegând să-şi petreacă 

ele în alte ţări, departe de rude şi 
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          Pe malul mării agitate 
se aflau algele verzi care 
dădeau o pată de culoare pe 
nisipul fierbinte, dar asta nu 
ne-a deranjat deloc, din 
contră,  ne distram minunat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Prima ieşire prin staţiune a 
fost super, deoarece eram toţi 
împreună peste tot şi ne 
bucuram de fiecare moment. 
Colegii care practicau 
gimnastica ne-au surprins cu 
nişte mişcări în aer la 
saltelele  gonflabile, iar 
baschetbaliştii au aruncat cu 
mingea la coş, câştigând tot 
ce se putea. 

TABĂRA CLASEI A 10G  

    CAZAN ANA-MARIA , XG   

Pe data de 26 iulie 2012 am ajuns in 

staţiunea Costineşti alături de alţi 

elevi din liceul Anghel Saligny. Am fost 

cazaţi în hotelul Triumf, aproape de 

parcul de distracţii, şi pentru masă 

ne deplasam la terasa Regal. 

Mâncarea nu a săturat pe fiecare în 

parte, dar din resurse proprii am 

avut puterea de-a ne balăci în  marea 

spumoasă . Doamnele de acolo erau 

foarte draguţe cu noi şi ospătarii la 

fel,  mereu când veneau la masă ne 

spuneau "sa aveţi poftă". 

Hotelul unde eu eram cazat 
era pozi
şi lâng
distracţ
turiştii noaptea prin faptul 
că 
noaptea din parcul de 
distracţ
zgomote infernale,
această
trezeam foarte obosi
            
staţiunea 
Costineş
toate genurile înceteaz
după 
nu au voie s
liniştea ascultând muzica în 
cameră

    STAŢIUNEA TINERILOR 

COSTINEŞTI 

          DABU CĂTALIN, XG        

Ajunși pe plajă, nisipul fin si 

aurit de razele soarelui ne 

gâdila arzându-ne tălpile, 

iar marea ce părea o oază 

nesfârsită, în razele 

soarelui, se confunda cu un 

imens diamant albastru. 

Marea era invadată de alge. 

Într-un singur loc unde nu 

erau alge , era o mare de 

lume, parcă ar fi fost un 

furnicar. Ajunși la malul 

mării acoperit de scoici 

aduse de valurile 

învolburate ale mării, ne-

am distrat în apă, apoi am 

fost în "expediție" să 

cercetăm împrejurimile. 

Fiind tineri, simțeam nevoia de 

puțină adrenalină, așa că ne-

am hotărât să ne plimbăm cu 

banana. După multe rugăminți 

și promisiuni, doamna dirigintă  

a fost de acord să ne lase să ne 

luam porţia de adrenalină. 
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    Hotelurile 
în care 
oamenii se 
cazează sunt 
foarte rău 
poziţionate şi  
pot da un 
exemplu pe 
care eu l-am 
simţit pe 
pielea mea. 

lul unde eu eram cazat 
era poziţionat lângă o gară 

lângă un parc de 
distracţii, ceea ce deranja 

tii noaptea prin faptul 
treceau trenurile şi 

noaptea din parcul de 
distracţii se auzeau nişte 
gomote infernale, iar din 

această cauză dimineaţa ne 
trezeam foarte obosiţi! 
            Chiar şi în 
ţiunea tinerilor, 

Costineşti, unde muzica de 
toate genurile încetează 

 4 dimineaţa, turiştii 
nu au voie să deranjeze 

tea ascultând muzica în 
cameră! 



 

 

 

 

 

 

 

 

      KALARASCHWANI 

GEORGIANA, XG     Plini de 
entuziasm, ne-am luat costumele 
de baie, prosoapele şi am dat fug
spre plaja aglomerată de turiş
veniţi pentru câteva zile de 
relaxare. Rămânem uimiţi de 
albastrul strălucitor al mării şi de 
scoicile din nisipul fierbinte. Ca 
nişte copii, am alergat spre marea 
agitată încălzită de razele soarelui 
şi ne-am jucat în valurile 
înspumate. După câteva ore de 
bălaceală, revenim la hotel unde 
ne pregătim pentru vizitarea 
staţiunii. Am ieşit să ne plimbă
pe faleză, în largul mării văzând 
epava L`Ozana, rămânând 
impresionaţi de vechimea si de 
rezistenţa ei. Ne-am îndreptat spre 
bazarul imens plin de jocuri
făcând poze şi glume pe seama 
lucrurilor văzute. 

 

lini de 
costumele 

m dat fuga 
 de turiştii 

teva zile de 
i de 

i de 
Ca 

am alergat spre marea 
razele soarelui 

am jucat în valurile 
 câteva ore de 

, revenim la hotel unde 
vizitarea 

e plimbăm 
nd 

ămânând 
i de vechimea si de 

spre 
jocuri, 

i glume pe seama 
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       Dimineaţa, somnoroşi, 
dornici de mai mult somn
mergem la micul dejun vrăjiti de 
briza mării care ne înmiresma 
simţurile. După servirea micului 
dejun, cu paşi repezi ne-am 
îndreptat spre plajă. Ne-am 
aşezat prosoapele pe nisipul 
fierbinte şi am alergat spre marea 
de un albastru impecabil. De data 
aceasta marea era liniştită şi 
foarte limpede. Am pus cu toţii 
bani şi am cumpărat o minge 
pentru a anima atmosfera de pe 
plajă. Soarele arde, scoicile din
nisipul fierbinte ne fac sa stăm cu 
orele în marea linistită, înotând şi 
făcând tumbe cu colegii
amuzandu-ne, până când 
oboseala şi foamea îşi spun 
cuvântul, grăbindu-ne spre 
masă…. 
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Tabăra internaţională 
pentru  „Obiectivele de 

Dezvoltare ale Mileniului”  

 

 
            „Obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului” reprezint ă un proiect la care 
liceul nostru şi multe altele au lucrat. 

Anul acesta, de pe data de 23 iunie până 
pe 27 iunie, România a participat la 
Tabăra internaţională pentru Obiectivele 
de Dezvoltare ale Mileniului, care a fost 
organizată în Primorsko, Bulgaria, 
participâd din România  10 elevi de la 5 
licee şi 2 profesori. Pe lângă români, la 
această tabără au participat elevi şi 
profesori din Bulgaria, Italia şi Africa de 
Sud. 

            Elevii şi profesorii români au 
pornit la drum în diminea ţa zilei de 23 
iunie şi au ajuns în Primorsko în după-
amiaza aceleiaşi zile. După câteva ore de 
odihnă, toţi elevii şi profesorii din ţările 
participante s-au întâlnit în prima 
conferinţă din Tabăra Interna ţională 
pentru a se prezenta. 

          În decursul zilelor petrecute la 
Primorsko, elevi şi profesori din toate 
ţările prezente au participat la câte două 
conferinţe în fiecare zi, în care, în limba 
engleză, au fost prezentate diferitele 
Obiective de Dezvoltare ale Mileniului şi 
proiecte făcute de către elevi. România s-
a ocupat de două dintre obiective: 

-Obiectivul nr 1: eradicarea sărăciei şi a 
foametei 

-Obiectivul nr 7: găsirea unei surse de 
energie alternativă 

           După ce toate proiectele s-au 
prezentat, în ultima conferinţă, mai 
multe grupuri de elevi din ţări diferite şi 
cu proiecte similare s-au unit pentru a 
crea un proiect şi a face schimb de idei. 

 

         Totul a început într-o zi de şcoală, 
când doamna dirigintă m-a întrebat dacă 
pot pleca în perioada 23-27 iunie într-o 
excursie în Bulgaria, organizată în cadrul 
proiectului “O.D.M – Obiective de 
Dezvoltare ale Mileniului”. Am fost 
foarte surprinsă, deoarece până acum nu 
reuşisem să părăsesc ţara -  şi chiar eram 
curioasă cum este în afara României. 

După 3 zile pline de agitaţie, când 
mintea mea deja zbura prin toate păr ţile, 
după toate drumurile pe care le-am 
parcurs doar pentru o excursie, a venit şi 
ziua plecării. M-am trezit “cu noaptea-n 
cap”, căci la 6 dimineaţa trebuia sa fim 
deja în faţa Casei Poporului. Am căutat 
vreo 10 minute autobuzul cu care trebuia 
să plecăm, dar lângă o maşină l-am zărit 
pe Radu, colegul meu de clasă, care 
mergea cu mine, şi împreună am reuşit 
să găsim autobuzul. Doamnele 
profesoare care ne însoţeau, Buiu Simona 
şi Sava Ioana, ne-au întâmpinat foarte 
frumos.  
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 Pe uşa 

autobuzului era o listă 

cu persoanele care 

urmau să  plece, ca şi 

noi, spre Bulgaria. Locul 

meu era lângă un băiat 

pe care nu îl  

cunoaşteam, aşa că am 

schimbat locul şi m-am 

aşezat lângă Radu. 

Surpriza cea mare a fost wireless-ul gratis din autobuz care ne-a bucurat pe noi, 

copiii. Am încercat să dorm, dar toate zgomotele acumulate erau prea puternice ca să pot 

adormi. Colega din spate, o fată creolă, înăltu ţă, brunetă şi cu ochii căprui mi-a atras 

atenţia; intuind că avem multe în comun ca fel de a fi, am hotărât sa o abordez. Am făcut 

cunoştin ţă, am început să vorbim, să povestim, nu ne-au trebuit prea multe minute ca să ne 

împrietenim şi să ne mutăm pe două scaune alăturate. Am ascultat muzică, am mâncat, am 

tot vorbit, parcă ne cunoşteam de un deceniu. Am hotărât să stăm în aceeaşi cameră. 

Parcă am uitat de drum, nici nu am observat cât de repede am ajuns la graniţă. Am 

prezentat buletinele, dar o bătrânică, cu un buletin vechi, nu a reuşit să treacă graniţa şi a 

trebuit să ne întoarcem să o lăsăm în dreptul unui autobuz care o ducea înapoi în 

Bucureşti. Drumul a continuat, dar nu pentru mult timp. Am  făcut un popas la o bezinarie. 

Ne-am luat dulciuri, iar apoi ne-am intors la locurile noastre.  

După aproximativ cinci minute, copilotul a împăr ţit tuturor sticle de apă plată. 

Plictiseala deja începea să îşi facă simţită prezenţa, însă nu pentru mult timp, deoarece am 
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ajuns în Varna, unde trebuia să schimbăm primul autobuz. Nu am aşteptat deloc, 

dimpotriv ă, autobuzul ne aştepta pe noi. Am dat jos bagajele şi le-am pus în autobuzul cu 

care urma să ne continuăm drumul. Şoferul a fost cam vitezoman, deoarece nici nu am 

simţit drumul pân ă la Sunny Beach. Profesoarele au început să ne povestească despre anii 

lor de liceu, iar eu împreună cu noua mea prietenă le ascultam cu o atenţie profundă. În 

sfârşit am ajuns la Sunny Beach, unde am schimbat iar autobuzul. Aceeaşi poveste cu 

mutatul bagajelor, căldura din autobuz şi restul lucrurilor m ărunte acumulte pâna atunci, 

mă făceau să mă simt puţin stresată de drumul atât de lung şi obositor. Şoferul însă nu ne-

a lăsat să simţim aşa mult oboseala, aşa că a facut tot posibilul să ajungem cât mai repede.  

 Autobuzul ne-a lăsat chiar în faţa hotelului în care urma să stăm. Avea un nume 

foarte interesant, tradus în limba noastră înseamnă „lini şte”. Era un hotel pentru surdo-

muţi, lucru care ne-a impresionat foarte mult.  Am urcat în cameră, stăteam la etajul 7. 

Dupa ce ne-am lasat bagajele am coborât la masă.  

   Mâncarea nu a fost chiar pe gustul nostru, nu era chiar aşa bună cum ne aşteptam 

noi sa fie, aşa ca am mâncat câte puţin iar apoi am aşteptat sfaturile profesoarelor, care ne-

au pus sa alegem dintre o plimbare prin Primorsko sau o bălăceala pe cinste.  

    Majoritatea am mers la piscină, loc în care ne-am mai cunoscut între noi. Apa nu 

era aşa adâncă,  stăteam rezemată de marginea bazinului când deodată o mulţime de stropi 

de apă mi-au sărit în fa ţă. Tot strigam spre acel copil să înceteze să mă stropească, dar spre 

uimirea mea nu reacţiona. Râdea şi mă stropea. A încercat sa îmi spună ceva şi din acel 

moment am realizat că este surdo-mut. Am început şi eu să îl stropesc, apoi ne-am jucat cu 

mingea. Nu era aşa ciudat cum îmi imaginasem, şi ei sunt ca şi noi, ştiu să se distreze şi să 

îşi exprime dorinţele, chiar dacă nu o pot face prin vorbe. Uşor, ziua s-a terminat, am aflat 

programul pentru a doua zi şi am mers să ne odihnim.  

Prima dimineaţă în Primorsko a fost însorită. Patul era comod, mă odihnisem bine, 

iar mâncarea, spre surprinderea noastră a fost bună, aveam pregătit bufet suedez.  

Seminarul. Am aflat despre tabară, am ieşit pe rând în faţă, ne-am prezentat, am 
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spus despre ce sunt proiectele noastre. Eram o mulţime de copii. La sfârşit, un grup  din 

Bulgaria s-a îndreptat spre noi cu zâmbetul pe buze şi s-a prezentat. Elevii bulgari erau 

chiar foarte prietenoşi. Împreună am mers la masă, din nou mâncarea nu a fost pe placul 

nostru, aşa că după masă ne-am plimbat pe străzi căutand un magazin de unde să ne 

putem lua ceva de mâncare.  

Ne-am odihnit puţin, căci nu peste foarte mult timp începea un curs nou, probabil 

primul curs normal. Profesorul ne-a prezentat obiectivele în ordine, iar apoi fiecare grup a 

început să îşi prezinte proiectele în funcţie de primul obiectiv. Nu toţi aveau proiectele 

prezentate în limba engleză, aşa că au fost câteva proiecte care ne-au plictisit. Majoritatea 

erau bulgari, dar noi şi cei din Italia ne uitam „ca mâţa în calendar” pentru că nu 

înţelgeam nimic, iar copiii nu explicau în engleză despre ce era vorba. Cursurile următoare 

au fost la fel, proiecte peste proiecte, majoritatea prezentate în limba engleză, proiecte 

foarte frumoase. Multe grupuri aveau pe langă Power Point şi diverse planşe, fluturaşi sau 

alte lucruri despre proiectele lor, pe care le împăr ţeau printre rânduri.  

Timpul liber nu prea ne ajungea, însă am reuşit să ne cunoaştem între noi, mai ales 

în timpul prezentărilor în limba bulgar ă. Printre noi s-au format doar grupuleţe, cei mai 

cuminţi şi cei care de multe ori nu le dădeau atât de multă importanţă profesoarelor. În 

fiecare zi mergeam la piscină, ne plimbam pe straduţele Primorsko-ului sau pe lângă mare. 

Seara jucam căr ţi, spuneam bancuri, povesteam despre liceele noastre, mergeam la o 

terasă din apropierea hotelului unde aveam wireless şi puneam vorbi cu prieteni, parinţi 

sau chiar profesori, era distractiv, nu găseai timp sa te plictiseşti. Totul a fost foarte 

frumos. 

 Ultimul curs a fost unul mai special. Trebuia să ne unim cu o altă grupă care avea 

în proiect acelaşi obiectiv ca şi noi. Spre fericirea noastră, am făcut echipă exact cu 

prietenii noştri din Bulgaria. Totul a descurs foarte bine, am lucrat rapid şi ne-am şi 

amuzat. Yana, o fată foarte distractivă, din joacă, i-a desenat o mustaţă verde unui băiat, 

lucru care în timpul prezentării a f ăcut proiectul să pară mult mai amuzant pentru ceilalţi 
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copii, dar şi pentru profesori. Totul a descurs foarte agreabil. Am învaţat lucruri noi, am 

mai exersat limba engleză, iar pe deasupra ne-am şi distrat.  

Din păcate, ziua plecării s-a apropiat foarte repede. Exact când totul mergea mai 

bine, ne înţelegeam cu toţii, aveam prieteni noi, ultima noapte în Primorsko a venit. Am 

încercat să ne distrăm cât am putut în ultima seară, însă profesoarele ne-au dat stingerea. 

Chiar dacă a trebuit sa ne culcăm mai devreme, tot ne-am distrat. Dimineaţa a venit destul 

de repede, bagajele trebuiau duse jos, ora plecării se apropia cu paşi rapizi, iar 

dezamăgirea se citea pe feţele noastre.  

  Primul autocar a venit foarte repede şi am ajuns într-o clipită la Sunny Beach, însă 

aici nu am avut acelaşi noroc. Am aşteptat în jur de două ore, ca apoi sa constatăm că 

autocarul era chiar lângă noi, dar şoferul nu ştia limba engleză, aşa că nu puteam 

comunica. După ce profesoarele au sunat la agenţia de turism au aflat că autocarul pe care 

îl aşteptam de două ore era chiar acolo, la 20 de secunde distanţă de noi. În drumul spre 

Varna am împăr ţit păreri despre excursie, bineînţeles, păreri foarte bune.  

 Timpul s-a scurs printre degete şi am ajuns la Varna. Aici situaţia a fost opusă faţă 

de cea din Sunny Beach, nu noi am aşteptat autocarul, ci el ne aştepta pe noi. Bucuria 

noastră s-a citit instantaneu, cum am urcat în autocar eram toţi cu telefoanele în mână, 

intrând pe internet. Ajutorul de şofer a pus nişte filme care ne-au bucurat şi ne-au ocupat 

timpul, astfel încât după primul film ajunsesem la vamă. Ne-am sunat încântaţi părin ţii să 

îi anunţăm că am intrat în Romania, iar apoi am continuat să ne uitam la filme. Am ajuns 

foarte repede acasă, iar zâmbetele începuseră sa dispară; prienteniile se legaseră, iar acum 

urma despărţirea. A fost o excursie minunată, alături de profesoare şi colegi minunaţi. Nici 

nu ştiam dacă o să ne mai întâlnim. Cu toate acestea, nu am regretat-o nici un moment!  

Roşoga Andra & Oprina Radu, clasa a X-a G 
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  2 aprilie 2012. 

              Georgiana: ,,Este o zi obi
pentru a studia, ci pentru a face 
proiectele in power point, toate bazâ

internet, completând cu informa
mediului, enumerând diferitele moduri  în care putem sa salv
despre ce este, cum se manifestă
fereşti, dar trebuie să fii conştient de pericol.
contactezi în timpul scăderii imunit
excesivă a populaţiei, planeta nemaiputâ
miliarde de oameni şi Asia nu 
relativă, un om cu un salariu de 1000 de euro fiind considerat s
săracul  extrem în Africa şi Asia 
comparaţie între femeile din lumea a treia si femeia 
să-şi exercite drepturile. 

JURNAL

Este o zi obişnuită de luni, dar în care nu mai trebuie s
i pentru a face şcoala într-un altfel de mod. Astăzi noi

, toate bazându-se pe o tema specială: “Obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului”,  fiecare cu diferite abord
mai de care mai interesante
le prezentăm, rămânem uimi
colegilor noştri care mai m
au străduit pentru o prezentare cât mai bun
Cu cât se apropia prezentare
emoţiile creşteau. Am început s
colegii mei erau captivati de imagin
frazele pe care le scrisesem
dirigintă la final a fost 
depusă.  
           Radu: ,,Ni s-a prezentat un film despre 
activităţile desfăşurate în 
cadrul ODM şi care sunt cele 8 obiective ale 
mileniului. O parte dintre noi au 
prezentări şi slide-uri în englez
engleză Dumitrescu Ana

şi ajutându-ne să ne exprimam liber.
eu am făcut o prezentare despre 
d-na dirigintă Ştefan Marinela m
părerea mea despre cele mai importante drepturi ale 
copilului. Cazan Ana Maria a vorbit

sărace 10 ţări din lume, ajutându-
u informaţii despre România. Boroş Alina a vorbit despre

ului, enumerând diferitele moduri  în care putem sa salvăm lumea. Dabu Catalin a prezentat 
cum se manifestă virusul HIV/SIDA şi  cum se transmite.

tient de pericol. Nu se moare de SIDA, ci datorit
derii imunităţii. Ştefan Cristina si Gică Andrei au vorbit despre cre

iei, planeta nemaiputând acoperi cu resurse nevoile oamenilor.
i Asia nu se va opri. Dumitru Mihai a scos în eviden

, un om cu un salariu de 1000 de euro fiind considerat sărac in  Germania, î
i Asia trăieşte cu mai puţin de 2 dolari pe zi.

ntre femeile din lumea a treia si femeia occidentală, care a reuş

JURNAL  DE “ŞCOALA ALTFEL”

19 

mai trebuie să mergem la şcoală 
zi noi ne-am prezentat 

“Obiectivele de dezvoltare ale 
iecare cu diferite abordări, care 

i interesante. Ieşind pe rând să 
ămânem uimiţi de munca 

i care mai mult sau mai puţin s-
entru o prezentare cât mai bună. 

ia prezentarea mea, cu atât 
. Am început să prezint, 

ii mei erau captivati de imaginile şi de 
scrisesem, iar doamna 

la final a fost mulţumită de munca 

rezentat un film despre 
ăşurate în şcoala noastră în 

i care sunt cele 8 obiective ale 
O parte dintre noi au introdus în 

uri în engleză, d-na de 
Dumitrescu Ana-Maria, corectîndu-ne 

ne exprimam liber. Spre exemplu, 
ut o prezentare despre “Children’s rights” şi 

tefan Marinela m-a întrebat care este 
rerea mea despre cele mai importante drepturi ale 

a vorbit despre cele mai 
-se de un top 10 de pe 

Alina a vorbit despre poluarea 
Dabu Catalin a prezentat 

cum se transmite. Este foarte greu să te 
ci datorită bolilor pe care le 

 Andrei au vorbit despre creşterea 
nd acoperi cu resurse nevoile oamenilor. Am depăsit 7 

evidenţă că saracia este 
rac in  Germania, în timp ce 

in de 2 dolari pe zi. Georgiana a făcut o 
care a reuşit în timp să câştige şi 

ALTFEL”  



 

 3 aprilie. 

             Georgiana: ,,Marţi 
mers la şcoală pentru a viziona 2
filmuleţe si pentru a petrece mai 
mult timp împreună cu clasa ş
doamna diriginta Ştefan Marinela.
Foarte greu să stăm atâtea ore la 
şcoală, chiar mai multe ore decât 
într-o zi normală de cursuri; 
exemplu,  astăzi am avut de 
suportat 7 ore. La terminarea 
filmelor, spre sfârşitul zilei 
astăzi, am avut o activitate foarte 
interesantă împreună cu doamna 
de religie şi doamna de francez
despre sărbatoarea care urmeaz
adică: Sfintele Paşti. Ni s
prezentat amănunte esenţ
despre această sărbatoare, pe care
eu împreună cu colegii mei am fost 
foarte curioşi să le aflăm. Am 
facut şi poze, am râs şi am încheiat pr
rugaciune, toţi deodată, inclusiv
doamne profesoare care erau lâ
Chiar dacă la un moment dat am f
puţină gălăgie pentru ca oboseala si pu
plictiseală se arătau pe chipurile noastre
această zi s-a terminat cu bine.
să avem din nou ore normale de curs, de
nu eram la fel de solicitaţi”.   
            Radu : ,,Primul film vizionat î
cărui acţiune se petrece în Roma antic
sonoră de excepţie, impresionant, începe printr
strategia ţestoasei pentru ca 
Marcus Aurelius vrea să lase
pentru a prelua puterea. Îmbră
generalul Maximus să fie executat.
şi el ajunge sclav gladiator. Oamenii îl plac pentru c
va fi provocat la luptă de către împ
Dar timpurile pax romana trecuser
“Liceenii” şi cu această ocazie am putut face compara
comunistă si postcomunistă. Am vizionat si
efectele negative ale tehnologiei î
conectându-se tot mai mult la aparate,
 

 am 
 pentru a viziona 2-3 

pentru a petrece mai 
 cu clasa şi cu 

tefan Marinela. 
m atâtea ore la 

chiar mai multe ore decât 
 spre 

zi am avut de 
suportat 7 ore. La terminarea 

itul zilei  de 
o activitate foarte 

cu doamna 
mna de franceză 

urmează, 
ti. Ni s-au 

nunte esenţiale 
pe care 

cu colegii mei am fost 
. Am 
ncheiat printr-o 

inclusiv cele 3 
oamne profesoare care erau lângă noi. 

 la un moment dat am făcut 
oboseala si puţina 

tau pe chipurile noastre, şi 
a terminat cu bine. Parcă voiam 

normale de curs, deşi 

film vizionat în această zi a fost “Gladiatorul”, film de 10 Oscaruri, a 
iune se petrece în Roma antică. Unul din cele mai bune filme istorice

ie, impresionant, începe printr-o luptă între barbari şi romani, care î
 strigătul victorios să se audă la final: ,,Roma Victor”.

lase titlul de rege generalului, stârnind furia fiului, care îl asasineaz
ăţişarea de moarte aduce ascensiunea lui Comodus, care d

fie executat. Maximus reuşeşte să se salveze, dar familia lui este omorât
Oamenii îl plac pentru că ştie să lupte. Va ajunge la Roma 

ă ătre împărat, înjunghiat pe la spate, va elibera Roma de 
r timpurile pax romana trecuseră, Roma era în decădere. Colegii au insistat s

ocazie am putut face comparaţie între două
. Am vizionat si filmul ,,Surrogates”, a cărui ac

ctele negative ale tehnologiei în viitor. Oamenii vor trimite roboţi la 
se tot mai mult la aparate, renunţând din ce în ce mai mult la libertate
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film de 10 Oscaruri, a 
bune filme istorice, cu o coloană 

şi romani, care îşi foloseau 
,,Roma Victor”. Împăratul 

titlul de rege generalului, stârnind furia fiului, care îl asasinează 
ascensiunea lui Comodus, care dă ordin ca 

familia lui este omorâtă 
unge la Roma şi după ce 

njunghiat pe la spate, va elibera Roma de încă un tiran. 
. Colegii au insistat să vedem apoi 

ă moduri de educaţie: 
rui acţiune se referă la 
ţi la şcoală, la muncă, 

la libertate. 
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4 aprilie. 

              Georgiana: ,,Ziua de miercuri - o zi mai frumoasă 
decât celelalte două petrecute în  liceu, deoarece astăzi am 
avut filmări pe teren. Am mers în centru, la muzee, în parc,  
chiar la M , dar cu siguranţa totul a fost mult mai distractiv 
decât în celelalte zile. La ora 8:30 dimineaţa ne-am adunat 

cu toţii la Mc-Donald's-ul de la Piaţa Unirii şi am pornit în 
expediţia noastră de cunoaştere. Am filmat şi am vorbit 
despre fiecare clădire în parte, dar totul era distractiv, 
deoarece în fiecare loc vedeai ceva diferit care te atrăgea 
într-un fel sau altul, o experienţă palpitantă. Chiar dacă 
oamenii se uitau cu uimire şi puţin ciudat la noi, ne-am simţit în 
largul nostru deoarece eram alături, şi ce este mai bine şi mai 
frumos decât sa fim toţi colegii împreună? După o zi de filmări şi 
poze, de glume si amuzament, ne retragem pentru o gustare 
la Mc-Donald's. Ne-am retras pentru poze şi relaxare în cel 
mai vechi parc al Bucureştiului: Cişmigiu. Mireasma 
pomilor proaspăt înfloriţi şi porumbeii care zburau printre 
noi, vremea fiind una extraordinar de frumoasă, toate acestea 
îţi dădeau senzaţia de linişte şi de puritate. Ne-am îndreptat 

spre casă după o zi care a fost amuzantă, obositoare şi 
frumoasă, care ne-a făcut sa dorim să cunoaştem mai mult 
oraşul în care trăim şi ce a mai ramas din Bucureştiul de 
altădată. Aştept cu nerăbdare ziua de joi.  
            Radu: ,,În a treia zi, am lasat liceul pentru străzile 

aglomerate ale centrului vechi al Bucureştiului. Cu câteva 
zile in urmă, doamna dirigintă ne-a invitat sa căutam 
informaţii pe internet despre Bucureştiul interbelic, ocazia 
materializându-se în power-point-uri despre o anumită 
cladire sau bulevard şi ne-a pus la dispoziţie câteva texte 
despre diferitele clădiri cu o semnificaţie istorică din 
Bucureşti, pe care trebuia să le învăţăm, pentru a putea vorbi 
liber în faţa camerei de filmat în vederea relizării unui film 
didactic despre Micul Paris. În această zi, a venit timpul să 
recităm aceste texte, fiind filmaţi de doamna dirigintă când 
treceam pe langă cladirea respectivă, pe care trebuia s-o 
identificăm. Unii dintre noi au avut mai mult decât alţii de 
învăţat, dar până la urmă toată lumea a avut ceva de făcut şi 
a contribuit la acest proiect. După ce am terminat de colindat Bucureştiul, am mers la Muzeul 
Naţional de Artă al României, unde am văzut multe lucrări importante făcute de pictorii români 
si internaţionali. Alături de noi au venit si doamnele profesoare de geografie si de informatică cu 
clasele lor. 



 

5 aprilie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Georgiana: ,,Astăzi este joi. 
Vizităm Muzeul Naţional de Istorie 
şi Muzeul de Istorie a Municipiulu
Bucureşti. Ne-am uitat la toate 
frumuseţile trecutului, la toate 
scrierile în piatră şi am vă
Tezaurul istoric, care m
impresionat cu adevărat. Pe Lipscani  
(numele provine de la negustorii care 
veneau în Evul Mediu din Lipsca
Germania) şi pe axa a doua ca 
importanţă a Bucureş
Bulevardele Brătianu-Bă
Magheru, împreună cu doamna 
dirigintă şi doamna de româ
lucrăm la filmuleţe, facem 
rămânând impresionaţi de frumuse
fiecărei clădiri in parte, chiar dac
o vechime mare şi nu sunt renovate,
unele stau vizibil sa cadă la primul 
cutremur serios. Am şi râs, atmosfera 
fiind una frumoasă, alături de noi a 
fost şi clasa doamnei de român
Stanciu Ioana, tot sportivi, 
noi ne inţelegem bine…  

            Radu: ,, În a patra zi a 
înainte de a reproduce câteva texte, trebuind s
muncitorilor de pe şantier. La muzeu, a
“povesteau” despre istoria poporului româ
Traian. Când am ajuns în sala tezaurului
României, admirând sclipirea obiectelo
reuşit să intrăm în toate sălile muzeului, deoarece sunt î
Istorie a Bucurestiului am reuş
această săptămână ni se asigura intrarea 
vechiul pavaj al Bucureştiului se afl
străzile. Iluminatul electric s-a introdus prima dat

zi este joi. 
l de Istorie 

Municipiului 
am uitat la toate 

, la toate 
şi am văzut şi 

, care m-a 
rat. Pe Lipscani            

e de la negustorii care 
Evul Mediu din Lipsca-

i pe axa a doua ca 
Bucureştiului: 

Bălcescu-
ă cu doamna 

doamna de română, 
e, facem poze, 
ţi de frumuseţea 

diri in parte, chiar dacă au 
u sunt renovate, 

la primul 
atmosfera 

turi de noi a 
i clasa doamnei de română 

 cu care 

În a patra zi a “săptămânii altfel”, am vizitat Muzeul Naţional 
câteva texte, trebuind să ne sincronizăm “orele de filmare” 

a muzeu, am putut admira diferite inscripţii şi scul
u” despre istoria poporului român, cea mai impresionantă fiind o copie a Columnei lui 

n sala tezaurului, elevii au început brusc să fie mai interesa
nd sclipirea obiectelor de aur, vechi  de sute şi mii de ani

ălile muzeului, deoarece sunt în renovare de peste 10 ani.
am reuşit să intrăm fără să mai plătim, aşa cum se anun

ni se asigura intrarea gratuit -  şi chiar am putut filma.
tiului se aflau acolo, ca şi modele din vechile lă

a introdus prima dată pe celebra Calea Victoriei, în fa
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ional de Istorie, dar nu 
m “orele de filmare” cu pauzele  

i sculpturi în piatră care 
fiind o copie a Columnei lui 

e mai interesaţi de istoria 
i mii de ani. Din păcate, nu am 

n renovare de peste 10 ani. La Muzeul de 
şa cum se anunţase iniţial, că în 

i chiar am putut filma. Bucăţi de lemn din 
i modele din vechile lămpi care iluminau  

Calea Victoriei, în faţa Palatului 



 

mă bucur de această săptămână
fiecare oră de română din ziu
şcoală în general. 
             Andra: “Şcoala altfel” a avut si p
petrecute în veşnica sală de clas
zilele următoare ne-am aerisit creierele 
distracţie, cam astea sunt cuvintele potrivite pentru a
afara sălii de clasă. Mi s-a parut o idee bun
pentru a ieşi puţin din atmosfera aceea închis
          Prof. diriginte M Ştefan:
aplicată haotic. Frica de a ieşi orele
fel, disperarea de a strânge şi aduce 
împreună ore după ore, în aceea
absenţele puse la purtare,  munca special
toate au dus la epuizarea fizică
şcolii, când m-au impresionat ca
didactic ,,Bucureştiul interbelic
simţit bine, liberi si vom putea s

                                                                                      

           Georgiana: ,,În ziua de vineri a plouat, nu am putut s
avem altă plimbare în parc, aşa cum plănuisem, dar o parte din 
noi ne-am întâlnit pentru a pune cap la cap ju
noastre despre săptamana “Şcoala altfel “
Radu: ,,In a cincea şi ultima zi a ,,săptă
făcut  pe mulţi dintre noi să vrem vacanţ
întâlnit să scriem despre această săptămân
filmările.                              
                                       Ce a însemnat 

           Radu : ,,Şcoala altfel” a însemnat o metod
monotonia pe care zilele de şcoală o au spre sfâr
şcolar. “Şcoala altfel” a însemnat un mod de a ne uni

clasă, de a ne distra şi a învăţa mai multe despre i
Romaniei si a centrului vechi al Bucureştiului
           Georgiana: ,,Chiar dacă au fost zile în care plic
oboseala erau în toi, chiar dacă au fost zile î
copios, săptămâna “Şcoala altfel“ a fost pentru noi to
experienţă frumoasă de cunoaştere şi de a sta mai mult 
împreună atât între noi, cât şi cu doamna dirigint

ă ămână, dar în zilele în care mă simţeam aşa obosită
din ziua de luni sau de orele de educaţie fizică din zilele de mar

coala altfel” a avut si părţi amuzante, dar şi părţi plictisitoare. 
ă de clasă au fost parcă prelungite, păreau că nu se mai termin

aerisit creierele  plimbându-ne prin oraş. Zâmbete, emo
sunt cuvintele potrivite pentru a descrie clipele petrecute “la 

a parut o idee bună, am merita mai multe săptă
in din atmosfera aceea închisă şi monotonă din interiorul şcoli

tefan: ,,Un experiment în şcoala românească, o idee 
rica de a ieşi orele din încadrare, desi în ,,şcoala altfel” 

i aduce dovezi, ca şi cum ţi se pune la îndoială munca pe tere
, în aceeaşi încăpere, cu aceiaşi elevi, cu ochii pe ceas,

munca specială depusă pentru pregatirea şi realizarea acestor activit
ă si psihică. Singurele momente bune au fost cele p

au impresionat caţiva dintre elevii care s-au implicat mult î
tiul interbelic”, pentru lucrarea mea de gradul I. Afară, pe str

vom putea s-o luăm de unde rămăsesem, după vacanţă.

Kalarachwani Jamile Georgiana, 

Oprina Radu, clasa a X-a G 
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                                                                                      6 aprilie. 

plouat, nu am putut să 
nuisem, dar o parte din 

pentru a pune cap la cap jurnalul clasei 
altfel “. 
ăptămânii altfel,, ploaia a 

m vacanţa mai repede. Ne-am 
ă ăptămână şi să finalizăm 

Ce a însemnat “ şcoala altfel”. 

a însemnat o metodă de a scăpa de 
ă o au spre sfârşitul anului 

t un mod de a ne uni ca o 
a mai multe despre istoria 

tiului. 
 au fost zile în care plictiseala şi 
 au fost zile în care ne-am distrat 

“ a fost pentru noi toţi o 
ş şi de a sta mai mult 

i cu doamna dirigintă. Într-un fel 
şa obosită,  mi se facea dor de 
ă din zilele de marţi sau de 

i plictisitoare. Momentele 
ă nu se mai termină, însă 

ş. Zâmbete, emoţii, râsete, 
descrie clipele petrecute “la şcoală” , dar în 

ăptămâni de genul acesta, 
colii. 

, o idee  interesantă, dar 
 n-ar fi trebuit sa fie la 

i se pune la îndoială munca pe teren, statul 
cu ochii pe ceas, şantajul cu 

i realizarea acestor activităti,  
Singurele momente bune au fost cele petrecute în afara 

mult în realizarea filmului 
, pe străzi, în parc, s-au 
.                                             

Kalarachwani Jamile Georgiana,  

 



 

 

PE DRUMUL CET

 

      

 

 

 

               Este sâmbată. Soarele str

excursie cu colegii. Am plecat la ora 7:30 spre Bra

Ploieşti-Câmpina-Comarnic

a fost cam lung şi cu multe serpentine, noi am reu

profesoare ne-au vorbit despre obiectivele turistice pe care urma s

 Prima oprire a fost la pe

dată în 1949, când o explozie hidraulic

primi numele de Fundata. In 1954 un grup de tineri au p

deschidere şi treptat peştera  a fost amenajat

interes naţional şi monument al naturii,,. În

o altitudine de 790m,  are 

peşterii se ţin si concerte în  week

afla un lac, care acum a dispă

          Am  urcat pe munte întâlnind multe obstacole

umplute cu apă, scări din lemn putred gata s

stânci aluneacoase de calcar la tot pasul, pante abrupte f

îndoiţi de furtuni, cu rădă

trecerea în admiraţia noastră

posibilit ăţi şi unul dintre noi a avut curajul unei tiroliene aga

 

PE DRUMUL CETĂŢILOR MEDIEVALE

ă. Soarele străluceste pe cerul senin, iar noi am pornit într

Am plecat la ora 7:30 spre Braşov. Traseul a fost unul simplu :

Comarnic-Sinaia-Buşteni-Azuga-Predeal-Braşov. Chiar dac

i cu multe serpentine, noi am reuşit să ne distrăm în autocar Doamnele 

au vorbit despre obiectivele turistice pe care urma să le vizit

Prima oprire a fost la peştera "Valea Cetaţii". Ea a fost desch

 în 1949, când o explozie hidraulică a îndepărtat umplutura ce astupa pe

primi numele de Fundata. In 1954 un grup de tineri au pătruns în pe

ştera  a fost amenajată şi  declarată ,,Zonă na

i monument al naturii,,. În  2010 a fost deschisă spre vizitare. Se afl

o altitudine de 790m,  are lungimea de 958 m şi  o denivelare de 38,5.

n  week-end, iar cu ceva timp in urm ă, în interiorul pe

afla un lac, care acum a dispărut.  

Am  urcat pe munte întâlnind multe obstacole- frunze umede acoperind g

ări din lemn putred gata să plesnească la apăsarea noastr

aluneacoase de calcar la tot pasul, pante abrupte fără putinţă

ădăcinile pe jumătate smulse care blocau drumul coco

ţia noastră curioasă. Fiecare a urcat mai repede sau mai încet dup

i unul dintre noi a avut curajul unei tiroliene agaţate la intrarea pe
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ILOR MEDIEVALE  

luceste pe cerul senin, iar noi am pornit într-o 

ov. Traseul a fost unul simplu : 

ov. Chiar dacă drumul 

ăm în autocar Doamnele 

ă le vizităm.  

ii". Ea a fost deschisă pentru prima 

rtat umplutura ce astupa peştera.Va 

ătruns în peşteră prin acea 

ă natural ă protejată de 

ă spre vizitare. Se află la 

i  o denivelare de 38,5. În interiorul 

ă, în interiorul peşterii se 

frunze umede acoperind găuri 

ăsarea noastră, pietre si 

ă putinţă de sprijin, copaci 

tate smulse care blocau drumul cocoşându-ne 

. Fiecare a urcat mai repede sau mai încet după  

ţate la intrarea peşterii.  
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            Următoarea oprire a fost u

cetate tărănească veche din orasul Râ

păstrate cetăţi ţărăneşti din Transilvania 

locuitorii a şezării cu acelaşi nume, cu scopul principal de a se ap

tătarilor. 

 Fiind o cetate tărăneasca, ridicat

adăposti si apăra in vremurile invaziilor vr

dezvoltare istorică a populaţ

3500mp, şi a fost construită

patrulatere şi unul poligonal. 

              Cetatea nu a fost cucerit

râşnovenii au terminat rezervele de ap

blocat de Gabriel Bathory, au fost nevoi

                Pentru multă lume o peş

pietre care nu-şi au rostul, însă ea ascunde locuri misterioase 

şi stalactite  strânse în sute de ani,  peisaje sumbre care te duc cu gândul la un film de groaz

picăturile de apă condensată pe capetele noastre plecate 

deosebită din sala mare. Pentru noi, oamenii ora

pentru oamenii primitivi era considerat

cursul lin al apei pintre roci, stânci si pietre, iar momentul în care ghidul a închis lumina 

întreaga peşteră, s-a aşternut un întuneric de nedescris, sunetul apei ne

un cântec al naturii.  

toarea oprire a fost una si mai interesantă.     Am vizitat Cetatea Râ

 veche din orasul Râşnov, judeţul Braşov,una dintre cele mai bine 

şti din Transilvania şi a fost construită în secolele XIII

şi nume, cu scopul principal de a se apăra împotriva atacurilor 

neasca, ridicată în Evul Mediu de locuitorii Râşnovului cu scopul de a se 

ra in vremurile invaziilor vr ăjmase, trecutul ei este strâns legat de

 a populaţiei respective. Atestată din anul 1335 are o suprafa

i a fost construită din piatr ă şi cărămidă, cu fortificaţii încadrate de 8 turnuri 

i unul poligonal.  

Cetatea nu a fost cucerită niciodată, locuitorii au rezistat asediilor. În 1612 când 

novenii au terminat rezervele de apă şi drumul aprovizion ării la un izvor secret a fost 

blocat de Gabriel Bathory, au fost nevoiţi să cedeze cetatea şi s-o răscumpere cu 3000 de 

 lume o peşteră nu reprezintă nimic deosebit, fiind numai întuneric 

ă ea ascunde locuri misterioase şi pline de istorie, minunatele stalacmite 

i stalactite  strânse în sute de ani,  peisaje sumbre care te duc cu gândul la un film de groaz

ă pe capetele noastre plecate prin galeriile cu deschidere mic

 din sala mare. Pentru noi, oamenii oraşelor, peştera reprezintă

pentru oamenii primitivi era considerată "casa lor calduroasă".Ce ne-a fermecat cel mai mult a fost 

apei pintre roci, stânci si pietre, iar momentul în care ghidul a închis lumina 

şternut un întuneric de nedescris, sunetul apei ne-a încântat auzul si ne
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.     Am vizitat Cetatea Râşnov, 

ov,una dintre cele mai bine 

 în secolele XIII-XIV de către 

ăra împotriva atacurilor 

şnovului cu scopul de a se 

jmase, trecutul ei este strâns legat de întreaga 

 din anul 1335 are o suprafaţă de 

ţii încadrate de 8 turnuri 

, locuitorii au rezistat asediilor. În 1612 când 

ării la un izvor secret a fost 

ăscumpere cu 3000 de  

 nimic deosebit, fiind numai întuneric şi multe 

i pline de istorie, minunatele stalacmite 

i stalactite  strânse în sute de ani,  peisaje sumbre care te duc cu gândul la un film de groază, 

prin galeriile cu deschidere mică, acustica 

tera reprezintă un loc înfricoşător, dar 

a fermecat cel mai mult a fost 

apei pintre roci, stânci si pietre, iar momentul în care ghidul a închis lumina şi în 

a încântat auzul si ne-a oferit 
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florini             anul următor.Vor construi în stâncă         20 de ani o fântână care să le 

asigure apa atât de necesară şi vor săpa până la 140 de metri. 

            În prezent, turiştii, mai pot vizita mobilier de epoca, stampe, armuri, porturi 

specifice secolului, diverse fotocopii ale documentelor din acea vreme. În casele ocupate de 

vechii locuitorii ai Râşnovului, în vremuri grele, s-au amenajat buticuri de suveniruri şi nu 

ne-am putut    abţine. Oamenii îmbrăcaţi în costume     medievale cu săbii în mână şi 

pălării pe cap ne povesteau despre trecutul cetăţii şi făceau chiar si poze cu noi, încearcând 

să reconstituie atmosfera locului.  

          Râşnovul a primit titlul de cetate a filmului istoric românesc Aici au fost turnate mai 

multe cadre din peste 60 de filme( "Nemuritorii", "Dacii, "Mihai Viteazul", "Columna" şi 

în 2002 "Cold Mountain" cu Jude Law si Nicole Kidman   ).          

                

 

 

 

Partea cea m-ai fascinată cel mai mult a 
fost când i-am cerut unui cavaler 
îmbrăcat în hainele acelor timpuri să 
facă cu mine o fotografie .Acesta 
vazăndu-mă, mi-a adresat complimentul 
ardelenesc-"Imi placi, eşti faină!", 
întinzându-mi sabia ca şi cum ne-am 
duela. M-am simţit ca fiind în trecut 
împreună cu cavalerii si domniţele , eu 
fiind domni ţa şefă. 

                                   A 

fost foarte frumos, 

peisajul a fost unul 

nemaivazut,  

păduri dese şi înalte,  

creste de munţi,  albe 

din cauza zăpezii. Am 

urcat o imensă pantă 

până să ajungem la 

cetatea care este 

situată pe un deal 

stâncos,    unde o    

parte    dintre         noi         

a urcat        cu un 

titicar , acesta neavând            

viteza prea mare, şi                       

majoritatea    

a urcat pe jos cale de                

câteva                minute. 

Vali  şi-a făcut   

antrenamentul 



 

 

 

    Cei dornici să viziteze                cetatea, vor r

medievale, de atmosfera de mister ce  o inv

derulează ca un film printre ruine, ziduri 

s-o admirăm prin binoclul existent în cetate 

Braşovului şi Ţara Bârsei.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Cea mai înfricoşătoare, dar 

Bran, monument istoric şi arhitectonic, situat în pasul Ruc

Bran Vlad Ţepeş nu a locuit niciodat

Târgovişte şi la Bucureşti. Prime

nemulţumirea saşilor care au r

 viziteze                cetatea, vor rămâne impresionaţ

medievale, de atmosfera de mister ce  o invăluie şi de trecutul acesteia, care parc

 ca un film printre ruine, ziduri şi păduri. Întreaga frumuseţ

m prin binoclul existent în cetate -Mun ţii Bucegi, Piatra Craiului, Depresiunea 

 

şătoare, dar şi cea mai distractivă oprire a fost cea de la Castelul 

şi arhitectonic, situat în pasul Rucăr -Bran. Se pare c

 nu a locuit niciodată . Cetatea lui Ţepeş este Poenari ş

i la Bucureşti. Primeşte şi trecătoarea din Ţara Bârsei catre 

ilor care au rămas fără privilegii comerciale în Ţara Româneasc

politicii promovate de  domn. Povestile germane, 

exagerând cruzimea lui Ţepeş

devenit populare în  Occident. Scriitorul Bram 

Stocker a lansat romanul să

a avut mare succes. De atunci Castelul din 

Carpaţi  si personajul Dracula care era 

considerat un conte din Transilvania, au devenit  

subiecte pentru 700 de filme ş

          Cetatea din piatră a fo

1377, inţial fiind o cetate "trec

militar. Cetatea a fost transformat

Legenda pare s

puternică

27 

mâne impresionaţi de măiestria cetaţii 

i de trecutul acesteia, care parcă se 

duri. Întreaga frumuseţe a locului am putut 

ii Bucegi, Piatra Craiului, Depresiunea 

a fost cea de la Castelul 

Bran. Se pare că la Castelul 

 este Poenari şi a locuit uneori la 

Ţara Bârsei catre Ţara  

Ţara Românească, graţie 

politicii promovate de  domn. Povestile germane, 

Ţepeş au  

devenit populare în  Occident. Scriitorul Bram 

ker a lansat romanul său Dracula în 1897 şi 

a avut mare succes. De atunci Castelul din 

i  si personajul Dracula care era 

considerat un conte din Transilvania, au devenit  

subiecte pentru 700 de filme şi romane. 

ă a fost terminată in anul 

ial fiind o cetate "trecătoare" cu scop 

militar. Cetatea a fost transformată în castel in 

Legenda pare să fie mai 

puternică decât istoria 
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anul 1920 pe când Consiliul Ora

României , în semn de recuno

Regina l-a amenajat l-a iubit  ş

comunismului, o parte din mobilier si obiectele din castel au fost risipite aiurea.      

La zece ani dupa instaurarea regimului comunist, în 1957, Castelul Bran a devenit muzeu   

şi actualmente a fost restituit în natur

Dominic de Habsburg şi celor dou

unde sunt expuse colecţii de ceramic

aflat în curtea castelului. 

              Impresionaţi de  legenda contelui Dracula 

tr ăit existenţa , am hotărât cu câ

întâlnit oameni costumaţi în vampiri.    A fost foarte straniu. Înc

în şir indian  ne intâmpinau schele

sinistru. Oameni deghizati ne speriau, schele

zicându-ne să plecăm, iar la sfâr

ultimul nivel, ne-a apărut în cale o f

panicat şi am fugit impiedicându

 

                  Finalul excursiei ne

surprins în autocar, cântând,  distrându

ne.  Întreaga excursie a fost un succes 

complet . Ne-am simtit bine alaturi     de  

profesori si colegi. 

                 Asteptăm o altă excurusie cât 

mai repede   posibil, la fel de    

distractivă , prin alte locuri minunate 

misterioase ale tarii noastre     de care s

fim mândrii. 

P.S.

ştie ce înseamn

tineretului de ast

anul 1920 pe când Consiliul Oraşenesc Braşov a donat castelul Reginei Maria a      

României , în semn de recunoştin ţă  faţă de contribuţia sa la înfăptuirea Marii Uniri . 

a iubit  şi l-a lăsat moştenire Principesei Ileana, fiicei ei. În perioada                                    

comunismului, o parte din mobilier si obiectele din castel au fost risipite aiurea.      

La zece ani dupa instaurarea regimului comunist, în 1957, Castelul Bran a devenit muzeu   

i actualmente a fost restituit în natură moştenitorilor Principesei Ileana, respectiv lui 

şi celor două surori ale sale (din 2006) şi adăposte

ţii de ceramică, mobilier, arme şi armuri şi un mic muzeu al satului 

ţi de  legenda contelui Dracula şi înspăimântaţi de locurile unde 

ărât cu câţiva colegi să mergem şi în "Casa Groazei" unde am 

ţi în vampiri.    A fost foarte straniu. Încă de la intrare mergând 

ir indian  ne intâmpinau scheleţii şi totodată eram cuprinşi de fric

sinistru. Oameni deghizati ne speriau, scheleţii ieşeau din pereţi, cadavrul unui om se ridica  

ăm, iar la sfârşit 2 îndrumători ieşeau de după colţ

ărut în cale o făptur ă care întruchipa "moartea". Speria

icându-ne de scări. Ie şind de acolo inspăimânta

frica acelui om hidos, am constatat c

tr ăit o experienţă pe care o recomand tuturor 

dornici de momente insp

pline de aventură.  

                 Teama , care ne

la gură pana la sfarşit n

să nu rămână discretă. F

prezenţa, am mâncat la un restaurant 

decor rustic din apropiere.

 

MONICA IONESCU

ALEXANDRU BARBU

Clasa a

Finalul excursiei ne-a 

surprins în autocar, cântând,  distrându-

ne.  Întreaga excursie a fost un succes 

bine alaturi     de  

m o altă excurusie cât 

mai repede   posibil, la fel de    

 , prin alte locuri minunate şi 

misterioase ale tarii noastre     de care să 

P.S.: Cea mai tare dirigintă, care 

tie ce înseamnă distracţia 

tineretului de astăzi!!  
28 

ov a donat castelul Reginei Maria a      

ăptuirea Marii Uniri . 

tenire Principesei Ileana, fiicei ei. În perioada                                    

comunismului, o parte din mobilier si obiectele din castel au fost risipite aiurea.                   

La zece ani dupa instaurarea regimului comunist, în 1957, Castelul Bran a devenit muzeu   

tenitorilor Principesei Ileana, respectiv lui 

ăposteşte Muzeul Bran 

şi un mic muzeu al satului 

ţi de locurile unde şi-ar fi 

i în "Casa Groazei" unde am 

ă de la intrare mergând  

şi de frică în acel tunel 

ţi, cadavrul unui om se ridica  

ă colţuri şi ne speriau. La 

 care întruchipa "moartea". Speriaţi ne-am 

ăimântaţi si tremurând de 

frica acelui om hidos, am constatat că am 

ţă pe care o recomand tuturor 

dornici de momente inspăimântătoare şi 

Teama , care ne-a ţinut cu sufletul 

şit n-a împiedicat foamea 

 discretă. Făcându-şi simtită 

a, am mâncat la un restaurant cu 

cor rustic din apropiere.  

MONICA IONESCU  

ALEXANDRU BARBU  

Clasa a-X-aG 
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       În această frumoasă zi 
de 7 octombrie, pline de 
nerăbdare şi puţin 
somnoroase, eu şi sora 
mea, Daria, ne îndreptăm 
cu paşi mărun ţi spre 
teatru.  

Ora 10.50: ne 
adunăm în faţa Teatrului 
Excelsior, întâlnindu-ne cu 
doamna dirigintă şi încă 
câţiva colegi, împreună cu 
surorile sau fraţii mai mici 
plini de entuziasm şi 
energie, aşteptând cu 
nerăbdare să vadă cum 
arti ştii le oferă ceva inedit, 
o poveste în care dragostea 
învinge într-un final r ăul. 
Am încercat să văd 
lucrurile din perspectiva 
unui copil, să mai fiu 
copilul de altădată, cu idei 
nebuneşti, care era naiv şi 
credea în tot ce i se spunea 
fără a avea ceva de 
obiectat, să mai fiu copilul 
care credea în Moş 
Crăciun şi care era în 
culmea fericirii atunci 
când primea cadouri, care 
credea în zâne bune şi 
spiriduşi, care dădea viaţă 
când se juca acelor 
prin ţese din nemuritoarele 
poveşti pentru adormit 
copii... Astăzi la teatru o să 
mă bucur de fiecare 
moment petrecut alături şi 
printre cei mici, nişte 
îngeraşi în adevaratul sens 
al cuvântului! Vom urmări 
piesa de teatru "Mica 
Sirenă". 

  

               

 

 

               

 

 

                Sunt extrem de emoţionată la începerea piesei

retr ăind momente din copilăria mea, unde

iar noi formam o gaşcă de vreo 10 -20 de copii, vecini 

buni prieteni. Începe piesa, actorii costuma

dichisite haine încep să expună copiilor povestea mai pe 

îndelete. Eram extrem de entuziasmată

când vedeam o sală plină de pitici cum râdeau 

amuzau copios, privind foarte atent către f

a fiecărui actor . Este o senzaţie nemaipomenit

retr ăieşti unele momente ale copilăriei

mulţime de îngeraşi drăgălaşi gândindu

şi tu odată. Priveam piesa şi stăteam pe gâ

moment devenind din ce în ce mai interesant

tendinţa să uit că eu sunt cea care trebuie s

de cei mici şi mă lăsam purtată de personaje în lumea 

minunată a poveştii Arielei. Râdeam ş

temeam pentru vocea sirenei şi mă minunam de efectele 

expuse pe scenă cu ajutorul aparaturii moderne.

La teatruLa teatruLa teatruLa teatru
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ă la începerea piesei, 

, unde totul era roz, 

20 de copii, vecini şi 

, actorii costumaţi în cele mai 

ă copiilor povestea mai pe 

ete. Eram extrem de entuziasmată şi de fericită 

 de pitici cum râdeau şi se 

ătre f iecare mişcare 

ţie nemaipomenită să 

ăriei , să fii printre o 

i gândindu-te că aşa ai fost 

eam pe gânduri , fiecare 

n ce mai interesant. Aveam 

 eu sunt cea care trebuie să aibă grij ă 

ă de personaje în lumea 

Râdeam şi aplaudam, mă 

ş ă minunam de efectele 

jutorul aparaturii moderne.   

La teatruLa teatruLa teatruLa teatru 
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          Un moment unic a 

fost acela în care unul 

dintre actori a cerut 

ajutorul publicului, adic ă 

al copiilor, dorind să urce 

pe scenă câteva fetiţe din 

public pentru a-i ajuta la 

continuarea piesei. 

Vedeam şi mă amuzam 

cum o multitudine de feti ţe 

aşa de micuţe dar şi mai 

mări cele dădeau fuga spre 

scenă, neînfricate să ţină 

piept vrăjitoarei şi s-o 

pună la punct. Vrăjitoarea  

cea rea urma să fie închisă 

în dulapul cu bogăţii, şi 

pentru că prin ţul nu s-a 

căsătorit cu ea, se va 

preface în scrum. Fetiţele 

contribuiau activ la 

închiderea vrăjitoarei şi o 

ajutau pe Ariela să nu 

devină spuma mării,  

conform vrăjii pe care o 

făcuse cu viclenie cea care 

va sfârşi rău, pentru că 

răul cu rău piere şi binele 

va triumfa. 

 

Kalarachwani Georgiana, 

clasa a- X-a G 

 

 

            

               Se apropie şi sfârşitul piesei, ajungâ

la punctul culminant - atunci cand copiii au început s

i strige prinţului că nu cu vrăjitoarea trebuie s

căsătorească, ci cu "Ariel ", pe care acea

vicleană a păcălit-o, luându-i vocea cea pur

minunată şi dându-i în schimb picioare

           Se ajunge şi la sfârşitul piesei, unde

prin ţul primesc binecuvântarea ş

blestemul fiind dezlegat, iar frumoasa "siren

recăpătându-şi superba voce. Aşa cum am spus

dragostea învinge mai mereu răul

interesantă , copii au fost foarte entuziasma

la fiecare detaliu, iar eu pot spune ca sunt extre

fericit ă deoarece m-am simţit încă o dat

de tot ce se afla în jurul meu. 

                 Şi ei au trăit ferici ţi până la adânci b

cum spune vorba din poveşti, şi copii

mulţumiţi că povestea s-a terminat cu bine.

surorile şi verişorii noştri ne-au determinat pe noi cei 

mari să-i supraveghem, căci noi eram c

în grij ă şi le explicam lumea, pentru că

mai multe şi putem să-i învăţăm. 

Un moment unic a 

dintre actori a cerut 

 

e 

i ajuta la 

continuarea piesei. 

 amuzam 

ţe 

şi mai 

deau fuga spre 

ă ţ ă 

o 

ăjitoarea  

a 

torit cu ea, se va 

ţele 

contribuiau activ la 

şi o 

 

jii pe care o 

viclenie cea care 

ă 

şi binele 

chwani Georgiana, 
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, ajungând 

atunci cand copiii au început să-

ăjitoarea trebuie să se 

pe care acea femeie 

i vocea cea pură şi 

i în schimb picioare.  

itul piesei, unde prin ţesa şi 

şi se căsătoresc, 

frumoasa "sirenă" 

şa cum am spus, 

ăul. A fost o poză 

copii au fost foarte entuziasmaţi şi atenţi 

spune ca sunt extrem de 

dată copil , uitând 

la adânci bătrâneţi, 

şi copiii au aplaudat, 

a terminat cu bine. Fraţii, 

au determinat pe noi cei 

noi eram cei care îi aveam 

, pentru că noi ştim acum 
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Din culisele showbizz-ului 
Nica Marian, clasa a X-a G 

 
         

  

          Mie îmi place să cânt pentru că prin cântec mă 

descarc sufleteste şi uit pentru moment de problemele pe 

care le am, dar nu e numai asta, îmi mai place şi pentru 

că prin cântec îmi fac prietenii şi vreau ca lumea din jur 

să se simtă mult mai bine,c eea ce mă mulţumeşte 

sufleteşte.Viaţa de artist te avantajează pentru că dacă 

ajungi la un nivel destul de înalt eşti mereu plecat în 

turnee, spectacole, cluburi şi faci\vezi tot ce este mai 

frumos în viaţă, departe de monotonia unei slujbe 

obişnuite. 

            La filmări. Pentru a realiza un videoclip trebuie în 

primul rând să îţi învingi emoţiile sau măcar să le poţi 

stăpâni, pentru că dacă ai emoţii în timp ce filmezi, nimic 

nu îţi va ieşi bine. Vă spun din propria experienţă, pentru 

că am trecut şi eu prin asta şi la început am fost extrem 

de stânjenit, ceea ce m-a dezavantajat, dar uşor, uşor, 

filmând scenă după scenă, am început să mă împrietenesc 

cu ceilalţi arti şti şi să mă familiarizez cu filmările, iar 

până la urmă totul a ieşit bine,  aşa că "Totul e bine când 

nu ai emoţii", nu? - sau cum era vorba aia? Aaa, "Totul e 

bine când se termină cu bine", scuzaţi-mă, vedeţi? tot din 

cauza emoţiilor m ă încurc şi când scriu, fir-ar ele de 

emoţii... 

         Filmarea pe care eu am realizat-o în cele din urmă  

s-a desfăşurat într-un p ărculeţ numit "Crânga şi".  

       

 

 

          Showbizzul este o 

lume dură, intră cine vrea, 

dar rămâne cine poate. O 

lume pe care mulţi şi-o 

doresc, dar puţini o au. O 

lume în care astăzi poţi 

avea totul şi mâine să nu 

mai ai nimic. Rezişti dacă 

poţi şi vei avea momentul 

tău. 

           Cum intri în show-biz. 

Iată că şi aici ne lovim de 

problema banilor, că doar stiți 

vorba aia: "Ai bani stai în 

faţă”- ca de obicei în viaţă.  

              Pentru a intra în 

showbizz trebuie să ai in 

primul rând  bani , în al doilea 

rând curaj și nu în ultimul rând 

talent, iar dacă nu ai cel puțin 

două dintre aceste trei 

"calităţi" nu poți face nimic 

pentru că : nimeni nu te bagă 

în seamă, nimeni nu se uită la 

tine și nimeni nu te ajută și 

oricum... lumea este destul de 

rea în ziua de azi...   
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Pentru a duce la bun 

sfârşit acest videoclip am 

filmat mai multe scene în 

locuri diferite din acest 

parc, cu peisaje diferite, 

costumaţii diferite, ceea 

ce a durat aproximativ  

 

 

       

          Părerile prietenilor. Eu 

zic că dacă o persoană îţi este 

prieten\ă cu adevărat se 

comportă la fel indiferent de 

situația ta. Aşa că aveți mare 

grijă cum vă alegeți prietenii, 

un\o prieten\ă trebuie ales sau 

aleasă după frumuseţea lui 

interioară, după sufletul și 

inima sa, nicidecum după 

frumusețea exterioară și după 

situația materială pe care o 

are. Când prietenii și colegii mei 

de şcoală  îmi ascultă melodia 

și când încearcă să o și cânte, 

parcă dintr-o dată "crește 

inima în mine" și sunt foarte 

bucuros.  

        S-au bucurat şi le-a plăcut, 

mă ascultă pe telefon, îmi cer 

să le cânt. Încă nu pot vorbi 

liber despre această nouă 

experienţă, sunt la început. 

         Cea mai mare susținere și 

cel mai mult curaj le am de la 

familia mea, care a fost alături 

de mine în tot cea ce am 

realizat, că ştiti și voi vorba aia, 

,,Familia este sfântă,, și dacă 

nu te ajută familia, atunci cine 

să o facă? 

 

 

  

 

 

două ore, iar în aceste două ore în 

care eu filmam, după ce că  eram 

emoţionat,  lumea din parc se 

oprea pentru a privi si pentru a 

asculta ceea ce se petrece, ceea ce 

pe mine mă emoţiona şi mai tare. 

             Primul videoclip pe care   

l-am făcut a fost o experienţă 

unică şi de neuitat, videoclipul 

poate fi găsit la următoarea 

adresă  Mari- buzele când ţi le 

sărut, pe youtube. Urmează o 

serie de alte videoclipuri pe care le 

voi realiza în acest  an şi sper ca 

începând de anul vitor să îmi 

urmez impresarul la toate 

evenimentele la care va participa 

el şi formaţia sa. Versurile cântate 

de mine abordează tema iubirii, 

mai exact se referă la un băiat 

care îi declară dragostea sa 

sinceră persoanei iubite, jumătăţii 

sale, şi ar fi gata oricând să îi 

ofere şi ,,luna de pe cer,,.  Melodia 

cântată de mine se încadrează 

undeva între muzica uşoară şi 

maneaua de altădată. 

             Din punctul meu de 

vedere, pentru a te simţi bine la o 

petrecere, trebuie să încerci să 

asculţi acest gen de muzică pentru 

că el îţi oferă o stare de spirit 

foarte pozitivă, un gen preferat de 

către marea majoritate a tinerilor 

de la noi. 



 

             Într-o zi de toamnă

brusc s-a schimbat faţă de mine 

faţă de alţi prieteni de ai lui prin 

simplul fapt ca nu ne mai d

atenţia de înainte, şi pe lâng

era foarte gânditor. 

             Eu, fiind printre cei mai 

buni prieteni ai lui, l- am întrebat ce 

se intamplă cu el.  Mi-a ră

intr-un final c ă s-a îndrăgostit de 

colega lui de bancă şi nu ş

poate scoate din cap. 

             Pe atunci nu ştiam exact ce 

înseamnă dragostea, aşa ca   l

rugat să-mi explice. Era absent, 

privea într-o singură direcţ

putea să mă lămurească.  

             Am căutat informa ţ

internet despre sentimentul acesta, 

voind să ştiu dacă te modific

de mult... Dragostea unui adolescent 

este extrem de pasional

imprevizibil ă. Este cea mai special

şi plăcută perioadă din viaţă

 

  Despre dragostea adolescen
Povestea prietenului meu George

 

  

 

o zi de toamnă George 

ţă de mine şi 

i prieteni de ai lui prin 

lul fapt ca nu ne mai dădea 

şi pe lângă asta 

fiind printre cei mai 

am întrebat ce 

a răspuns 

a îndrăgostit de 

ă şi nu şi-o mai 

ştiam exact ce 

şa ca   l-am 

mi explice. Era absent, 

ă direcţie. Nu 

utat informa ţii pe 

internet despre sentimentul acesta, 

ă te modifică atât 

unui adolescent 

este extrem de pasională şi 

. Este cea mai specială 

ă din viaţă.  

Despre dragostea adolescen
Povestea prietenului meu George

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrache Victor, clasa a X –a G 

           Adoles

această dragoste lumina 

care-l ghidează

conştient de ce i se întâmpl

Adolescentului i se pare acum c

totul capătă sens.

              A iubi cât timp e

înseamnă a te expune posibilit

de a fi rănit ş

departe în speran

nimic nu te poate 

aceea persoană

                Ne devot

un curaj cu care nu ne vom mai 

întâlni pe parcursul vie

la intensitate maxim

momentele speciale si ne întrist

până în pragul depresiei când 

relaţia începe s

            Este greu de în

întâmplă şi pare firesc. Poate, 

pentru cine tră

din afară vă

întotdeauna spectacolul oferit este 

plăcut. 
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Despre dragostea adolescenţilor  

Povestea prietenului meu George 

Adolescentul găseşte în 

ă dragoste lumina vieţii, 

l ghidează, dar nu este mereu 

ştient de ce i se întâmplă. 

Adolescentului i se pare acum că 

ătă sens.   

A iubi cât timp eşti tânăr 

ă a te expune posibilităţii 

ănit şi de a merge mai 

departe în speranţa ca nimeni şi 

nimic nu te poate despăr ţi de 

ană la care ţii. 

Ne devotăm relaţiei cu 

un curaj cu care nu ne vom mai 

pe parcursul vieţii, tr ăim 

la intensitate maximă reuşitele şi 

momentele speciale si ne întristăm 

ă în pragul depresiei când 

epe să “scârţâie”. 

Este greu de înţeles, dar se 

ă şi pare firesc. Poate, 

pentru cine trăieşte dragostea, cei 

ă văd altceva şi nu 

întotdeauna spectacolul oferit este 
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            Lumea capătă culoarea ochilor colegei de bancă şi inima bate doar când  

cineva îi rosteşte numele. 

         Mi s-a părut ceva special atunci când  

mi-a mărturisit - iubea o fată, prietenă şi 

colegă . Atunci am început să înţeleg de ce  

s-a schimbat pentru o fată care, pentru el nu 

era o oarecare, era chiar cea mai specială. 

Doar el o vedea aşa, mie mi se părea o fată 

normală care nu ieşea în evidenţă atât de 

mult încât să mă îndrăgostesc de ea! 

              Deşi el ştia multe despre dragoste, 

avea o piedică care trebuia depaşită, aceasta 

fiind timiditatea. Nu avea curaj sa îi spună 

că o iubeşte. Eu am încercat să-l ajut 

spunându-i că nu are de ce să fie timid 

pentru că nu are ce pierde. El, deşi ştia acest 

lucru, nu se putea controla în prezenţa ei. 

Când o vedea în faţa ochilor se înroşea 

vizibil şi îi creştea pulsul.  

          Îi ştiam prieteni de foarte mult timp, 

unde era ea, era şi el, dar nimeni nu se 

gândea cât de în serios a luat el această 

relaţie. Ea încă îl privea ca pe un prieten, 

părea că nu observa schimbarea în 

comportamentul lui şi reacţiile acestuia.     

L-am sfătuit să îi facă un cadou şi să îi ia un 

trandafir, pentru ca această floare este 

floarea pasiunii şi o dată cu acest cadou să-i 

spună ce are pe suflet.  

          Într-o zi şi-a luat inima în dinţi 

mărturisindu-i sentimentele. Ea a fost 

impresionată într-un mod plăcut de vorbele 

acestuia, dar încă nu era pregatită pentru o 

relaţie serioasă. 

             Răspunsul era un mister care 

urma să aibă un timp de aşteptare 

nelimitat în vederea rezolvării situa ţiei.    

Ca un răpus îndrăgostit, el nu a fost 

dezamăgit chiar dacă aceastea nu i-a dat 

un răspuns, aşa că a contiunat să o 

iubească neîncetat.  

            Îmi amintesc când am avut un meci 

de baschet şi ea a venit să asiste... George 

a jucat mult mai bine decât înainte, 

motivat de gândul ca ea este în sală. De 

fiecare dată când antrenorul îl băga în 

teren, se uita la ea şi prindea încredere.  

          Am încercat sa vorbesc cu el ca între 

prieteni pentru că viaţa lui era afectată şi 

nu ştiu dacă doar în bine... Nici o şansă. 

Pot spune că a înţeles mesajul meu, dar nu 

voia să-l pună în practică. Am discutat şi 

cu ea pentru că îi voiam lui binele. 

Părerea ei era că prietenia este foarte 

important ă, şi îi este teamă să nu strice 

relaţia dintre ei dacă vor fi împreună. Eu  

i-am spus că el ţine la ea atât de tare încât 

nu se vor putea certa. Mi-a spus că se va 

mai gândi.  

                              *** 

         Într-o zi i-am văzut venind împreună 

la şcoală. Se ţineau de mână zâmbind. 

Aşteptarea lui George n-a fost zadarnică şi 

povestea prietenului meu are happy end... şi 

au fost fericiţi mulţi ani înainte!!!  
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I ubirea -  un 
cuvânt misterios, un 
sentiment frumos care la  
mulţi dintre noi se 
manifestă ciudat, ceva de 
care nimeni nu scapă 
mai devreme sau mai 
târziu… 

Din experienţele 
pe care le-am avut, pot 

spune că prima prima prima prima 
întâlnire este întâlnire este întâlnire este întâlnire este 
foarte foarte foarte foarte 
importantimportantimportantimportantă, căci 
se formează prima 
părere despre cum va 
decurge relaţia. Este o 
întâlnire emoţionantă, 
cuprinde o stare 
euforică, se-nmulţesc 
fluturaşii, iar inima 
începe să aibă câte cinci 
bătăi pe secundă! 

Într-o relaţie de 
cuplu trebuie să existe 
armonie, încredere, 
respect, sentimentul 
libertăţii de destăinuire 
emoţională, ceva ce te 
face împlinit.       

Când iubeCând iubeCând iubeCând iubeşti nu ti nu ti nu ti nu 
popopopoţi i i i controla controla controla controla 

gâgâgâgândurilendurilendurilendurile, ele sunt 
controlate de către 
inimă, de ceea ce simte 
fiecare om pentru 
persoana iubită, în 
consecinţă,  îţi poţi 
controla mai greu 
comportamentul. 

 Fiecare dintre 
noi am trăit una sau mai 
multe poveşti de iubire, 
în care şi-au facut loc 
faimoşii "fluturaşi în 
stomac", iar inima 
începea să o ia razna 
când te aflai lângă 
persoana de care te-ai 
îndrăgostit.  Ca de 
obicei,  prima prima prima prima 

dragoste nu se uitdragoste nu se uitdragoste nu se uitdragoste nu se uită    
niciodatniciodatniciodatniciodată!  

 

IIIIubirea, un cuvâubirea, un cuvâubirea, un cuvâubirea, un cuvânt misterios.nt misterios.nt misterios.nt misterios.

Câteva 
lucruri
importante: în 
primul rând, p
leg
noua rela
al doilea rând, ni se 
demostreaz
sentimentele înc
ş

unul f
dac
sentimentele nu pi

Intervin

de a sta sau de a de a sta sau de a de a sta sau de a de a sta sau de a 

vorbivorbivorbivorbi

persoanpersoanpersoanpersoan

dorindorindorindorin

pierdepierdepierdepierde
îndr
teama c
o persoan
pentru ei
prezentate mai sus 
exprim
neîncetat
persoana

 
 
 

 
         Acele clipe 
minunate de iubire din 
perioada adolescentină 
devin lucruri importante 
în vieţile noastre şi ne 
marchează viitorul. 

Prima iubire 
înseamnă pentru viaţa 
unui adolescent 
perfecţiunea, un moment 
unic, un moment ce cu 
greu poate fi uitat. Totul 
se desfaşoară foarte 
frumos, totul este numai 
”lapte şi miere”,  

cadouri, cadouri, cadouri, cadouri, 
surprize, zile de surprize, zile de surprize, zile de surprize, zile de 
neuitatneuitatneuitatneuitat….  
 
 
 

Când relaţia ia 

sfârşit,  nimic nu nimic nu nimic nu nimic nu 
mai aremai aremai aremai are    sens,sens,sens,sens, 
având în vedere că nu 
mai poţi lega iubirea de 
la început. Îngrijoraţi că 
nu vor mai găsi niciodată 
iubire ca cea precedentă, 
adolescenţii ajung să 
"cerşească" iubire, 
încercând să se 
îndrăgostească de tot 
felul de personae 
nepotrivite, minţindu-se 
că totul este bine, dar 
inevitabil, se îndreaptă 
spre un eşec. 

 

Discuţiile pe care le au doi foşti 
iubi ţi după ce s-au despăr ţit pot 
scoate la iveală sentimentele ce 
i-au apropiat sau i-au desparţit 
cu ceva timp în urmă. Acest 
lucru nu este ceva rău; cei doi 
păstrează legătura, astfel există 
posibilitatea ca unul dintre ei sa 
se reîndrăgostească, iar relaţia 

să capete un nou început. 

 

nt misterios.nt misterios.nt misterios.nt misterios.    
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Când se înmulCând se înmulCând se înmulCând se înmulţesc fluturaesc fluturaesc fluturaesc flutura

    

Când relaCând relaCând relaCând relaţia ia sfâria ia sfâria ia sfâria ia sfârşitititit    
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Câteva  
lucruri sunt  
importante: în 
primul rând, păstrarea 
legăturii poate realiza o 
noua relaţie în present; în 
al doilea rând, ni se 
demostrează că 
sentimentele încă există 
şi că cei doi nu pot trăi 
unul fără celălalt. Chiar 
dacă oamenii se despart, 
sentimentele nu pier. 

Intervine obiobiobiobişnuinuinuinuiţa a a a 

de a sta sau de a de a sta sau de a de a sta sau de a de a sta sau de a 

vorbivorbivorbivorbi    cu acea cu acea cu acea cu acea 

persoanpersoanpersoanpersoană    şi i i i 

dorindorindorindorinţa de a nu o a de a nu o a de a nu o a de a nu o 

pierdepierdepierdepierde, în inimile 
îndrăgostiţilor existând 
teama că nu vor mai gasi 
o persoană perfectă 
pentru ei. Cele  
prezentate mai sus 
exprimă dragostea 
neîncetată faţă de 
persoana iubită. 
 
 
 

esc fluturaesc fluturaesc fluturaesc fluturaşiiiiiiii    
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trebuie să mergi pe încredere de ambele parţi, dacă există 
iubire deplină între cei doi parteneri. 

Pe viitor, când îmi voi mai gasi un alt iubit, aş vrea 
ca toată iubirea noastră să fie sinceră, fără gelozii, bazată pe 

îîîîncrederencrederencrederencredere,,,,    pentru a avea un pic de pentru a avea un pic de pentru a avea un pic de pentru a avea un pic de 
libertate.libertate.libertate.libertate. 

Acum nu ştiu ce gândiţi voi despre relaţiile de lungă 
durată, dar eu rămân la părerea că trebuie să-ţi trăieşti 
de acum  "viaţa adolescentină" la cele mai înalte cote, 
fiindcă mai târziu o să-ţi pară rău că nu ai putut să te bucuri 
de minunatele momente din adolescenţă.  

Mai sunt şi cazuri în care unele persoane caută fete 
sau baieţi cu o situaţie materială foarte bună doar pentru a 
profita, de asta, iar după ce ajung să intre într-o astfel de 
relaţie imediat după două-trei saptamani aruncă cu afirmaţii 
de genul “te iubesc” şi “te ador”, fără ca prin sufletul său să 
treacă nici măcar un strop din acest sentiment. În această 

privinţă am o vorbă:““““Sufletul se mai Sufletul se mai Sufletul se mai Sufletul se mai 
hrhrhrhrăneneneneşte te te te şi cu fluturi îi cu fluturi îi cu fluturi îi cu fluturi în stomacn stomacn stomacn stomac!”!”!”!”  Dar 
cum spuneam,  rămân la convingerea că iubirea este atât de 
dulce, dar totuşi atât de amară!! 

 
       Consider că iubirea este cel mai frumos sentiment pe 
care îl putem trăi noi ca oameni, fiecare persoană care se 
îndrăgosteşte cu adevărat simte acest sentiment măcar o 

dată în viaţă: “Iubirea trebuie“Iubirea trebuie“Iubirea trebuie“Iubirea trebuie    învaînvaînvaînvaţatatatată, , , , 
încercatîncercatîncercatîncercată    şi experimentati experimentati experimentati experimentată... ... ... ... prima 
atingere nu reprezintă niciodată expresia ei desăvârşită” 
(Octavian Paler). 
          Iubirea este pentru unii ceva ce nu poate fi atins, 
deoarece se feresc să simtă acest sentiment pentru a nu fi 
răniţi mai târziu. Recunosc că şi mie mi-a fost frică de acest 
sentiment şi am refuzat să mă îndrăgostesc pentru o clipă, 
dar mi-am dat seama că dacă iubeşti eşti cel mai fericit om 
şi oricine trebuie să încerce acest sentiment.  
          Când iubeşti te simţi ca şi cum ai zbura, nimeni şi 
nimic nu te poate scoate din această stare. Iubirea este un 
sentiment de nedescris în cuvinte şi acest lucru îl poate 
confirma oricine a iubit macar o singură dată în viaţă. 
Pentru mine, iubirea este cel mai frumos sentiment pe care 
îl pot trăi, a iubi şi a primi iubire de la cealaltă persoană 
implicată în povestea de dragoste te face să te simţi ca şi 
cum nu ar mai exista limite între cer şi pământ!             
        
 

gelozia, lucru firescgelozia, lucru firescgelozia, lucru firescgelozia, lucru firesc    

 
Unii baieţi sunt 

foarte curtenitori încă 
din prima zi de relaţie şi  
oferă ceva simbolic 
persoanei iubite. Îmi 
amintesc de Radu, 
prietenul colegei mele, 
care de câte ori se 
întâlnea cu ea,  nu uita 
să-i aducă câte o floare, 
fie că era ruptă din 
grădină, fie cumparată.  

Mai ştiu o 
situaţie când o prietenă 
şi-a găsit dragostea, deşi 
totul a pornit de la o 
ceartă prietenescă. 
Aceasta s-a sfârşit cu 
scuze si sentimente 
împartăşite. Cei doi nu 
îşi puteau arăta 
dragostea în faţa lumii, 
deoarece părinţii fetei nu 
erau de acord cu o relaţie 
de la o vârstă aşa 
fragedă. Dar iată că 
legătura lor durează până 
în ziua de astăzi, într-un 
final părinţii ei 
acceptând situaţia! 

 
 
 

 
Cum nu totul este 

roz, la un moment dat 
între cei doi parteneri 
intervine şi gelozia, care 
nu este uşor de trecut cu 
vederea. După părerea 
mea, gelozia este o boală 
de care greu mai poţi 
scăpa, aşa cum am paţit 
şi eu într-o relaţie pe 
care am avut-o  cu mult 
timp în urmă. 

Persoana de 
lângă mine, un tip super 
altfel, avea acest defect 
cu care nu mă puteam 
obişnui, lucru care îmi 
displăcea,    deoarece 
într-o relaţie consider că 
trebuie să mergi pe 

ROMANTISMUL MAI EXISTROMANTISMUL MAI EXISTROMANTISMUL MAI EXISTROMANTISMUL MAI EXISTĂĂĂĂĂ    

Gelozia este boală 

    
Ionescu Monica Ionescu Monica Ionescu Monica Ionescu Monica ––––Andreea, clasa a X Andreea, clasa a X Andreea, clasa a X Andreea, clasa a X ––––a Ga Ga Ga G    
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              Cred că familiile se împart în trei categorii: 
familii organizate, cu sim ţul r ăspunderii pentru 
educa ţia copiilor s ăi, şi familii mai pu ţin 
interesate, care las ă copilul s ă se adapteze la via ţă 
fără să intervin ă prea mult.     

              A treia categorie sunt familiile real izate 
mai bine din punct de vedere material, care cred 
că ai lor copii vor reu şi peste tot pentru c ă au 
bani, pentru c ă îi răsfaţă, pentru c ă adopt ă stilul 
"s ă fie important şi să se impun ă". Aşa apar o 
parte dintre copiii problem ă, cei şmecheri, dar şi 
cei din familii dezorganizate. De fapt, pentru a 
reuşi în fa ţa celorlal ţi, aceşti copii  încearc ă să se 
impun ă, dar folosind for ţa şi limbajul neadecvat.  
Astfel, apar divergen ţele. 
             Fiind democratie, un motiv conflictual  îl 
reprezint ă hainele, deoarece nu este impus ă 
uniforma şcolar ă. Disputa începe de la valoare 
hainei, a calit ăţii, a firmei, ajungându-se la discu ţii 
despre statutul social al p ărin ţilor; de aici începe o 
răfuial ă.  
            Alt factor provocator ar fi prieteniile  care se 
formeaz ă la aceste vârste. Apar geloziile pe care 
unii le dezvolt ă cu violen ţă. Aceasta se poate 
extinde dac ă celălalt partener este în alt liceu, 
mergându-se pe ideea c ă vine cu "ga şca" şi îi pun 
pe ceilal ţi la punct.  

     
 
 
 
 
 
 
                                                    InsInsInsInsăşi i i i denumirea denumirea denumirea denumirea 

acestui titlu ne înfioaracestui titlu ne înfioaracestui titlu ne înfioaracestui titlu ne înfioară    ! ! ! !     
             Este un avertisment 
care ne duce cu gândul la 
ceva groaznic, la ceva ce ni 
se poate întâmpla chiar şi 
nou ă. Dar unde? Când ? 
              Exact în scoli, unde 
mergem pentru a ne îmbog ăţi 
spiritul, pentru a ne forma 
caracterul, pentru a accede 
la cultur ă, pentru a ne 
termina studiile. Şcoala  este 
locul unde ne putem face 
prieteni pe via ţă, locul unde 
asimil ăm noi cuno ştin ţe 
pentru viitorul nostru. În ziua 
de azi se întâmpl ă tot mai 
des  fapte de violen ţă, încă 
din scoala general ă. Dar de 
ce?   
 
         De ce un copil ar putea 
reac ţiona violent?  
 

 
 

          Totul porne şte din 
copil ărie, de la vârste 
fragede ; conteaz ă "Cei şapte 
ani de acas ă". În copil ărie 
familia şi educa ţia acesteia 
îşi pun amprenta pe viitorul 
oric ărui copil.  

 

ViolenViolenViolenViolenţa în rândul tinerilora în rândul tinerilora în rândul tinerilora în rândul tinerilor 
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            Altă consecin ţă ar mai fi stilul de via ţă de 
dup ă orele de şcoală, plimb ările în parcuri, 
petrecerile, cluburile, prietenii din alte cartiere  şi  
alte licee.  
            Toţi putem fi inclu şi în grupule ţe şi pentru 
a ne arăta suprema ţia când suntem detrona ţi de 
altii, apel ăm la grupul nostru pentru a le ar ăta lor 
cine suntem noi, f ără să realizăm că de aici se 
începe o nou ă răzbunare şi răfuial ă.  
           Noi vrem s ă fim unici. Fiecare este unic în 
felul s ău, dar trebuie s ă fim înv ăţaţi că nu prin 
răfuial ă şi nervi ne ar ătăm unicitatea şi 
independen ţa, ci prin calmarea spiritelor.  
            Lec ţiile de la orele de dirigen ţie au multe 
module cu aceast ă temă.  
        
             
 
            Violen ţa este o problem ă a lumii 
contemporane, manifest ările acestui fenomen 
duc la forme agresive cum ar fi b ătăi, violuri,  
furturi, distrugeri de bunuri, chiar unele mai 
şocante precum crime şi chiar r ăzboaie.  
 
 
                                                                          
                                                      
                                                      
                             

                              

     
 
 
            Dar nu to ţi  elevii  
înţeleg ideea de reconciliere, 
ei vor s ă fie  cei mai tari, a şa 
că, mai târziu, unii vor ajunge  
chiar s ă  facă deten ţie din 
cauza acestor 
comportamente. 
           Cum spuneam la 
începutul eseului, totul 
porneste din familie, pentru 
că şcoala ne ofer ă educa ţie 
intelectual ă şi performeaz ă 
educa ţia moral ă, dar unele 
deprinderi, obiceiuri 
elementare şi stilul de via ţă 
se deprind din familie.  
          Aşadar, să mai lu ăm un 
exemplu. Dac ă copilul î şi 
aude p ărintele c ă s-a certat 
cu şeful pentru c ă nu ajung 
la un consens, a şa va face şi 
acesta cu colegii  sau cu  
prietenii.  

 
 

          Familia este oglinda 
societ ăţii în care tr ăim , iar 
schimb ările de valori, 
sărăcia, lipsa de informa ţie şi  
de educa ţie, duc la conflicte 
şi la comportamente pe care 
copiii le reproduc  a şa cum le 
percep ei  cu  personalitatea 
lor  în formare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radu Cristina,    Clasa:  a-XI-a D 
 
 



 

                După părerea mea

afirma ţii sunt corecte. 

făcută de acei oameni excepţ

şi-au pus amprenta asupra omenirii 

prin caracterul şi abilit ăţile lor. 

personalităţi în toate domeniile au 

muncit, s-au dăruit şi au sa

pentru ca omenirea să poată

Unii şi-au dat seama, alţii nu. 

au vrut sa facă istorie şi au schimbat 

cursul ei. Lumina a pătruns 

maselor populare şi iată 

devin produsul istoriei în timp. 

masele fericite că au fost obligate s

meargă la şcoală?  

                 Şi cât de repede se poate 

schimba totul? Pentru descoperirile din 

lumea nouă a fost nevoie de

de ani de aclimatizare şi acceptare a 

noilor plante. Amerindienii au 

exterminaţi. Columb a fost omul epocii

epoca marilor descoperiri. N

rămas important pentru că 

ajuns înaintea celorlalţi eu

America. Totul se leagă 

simplu. Cât de conştienţi suntem când 

lumea se schimbă, cum îi identific

cei care vor face ceva merituos, de 

neuitat, pe care căr ţile de istorie s

menţioneze şi cât de bine apreciem ceea 

ce am devenit datorită lor? 

Oamenii fac is
    

                 Impresionant 

oameni  unul singur să

şi mai mari sunt munca ş

ajungă multipl ă campioan

acestea societatea o trata egal,

funcţionar care trebuia s

sarcini de partid şi niciodat

pe măsură financiar. 

nedreptăţea foarte mult

America unde a şi rămas.

a concurat pentru altă ţară

de bani promisă. Toţ

realizarea ei şi este foarte greu s

performanţa ei. Rămâne un nume care a f

istoria sportului. Putea exista

doar în epocile în care oamenii au putut s

întreacă în lumea sportului

şi-ar fi putut ar ăta lumii perfec

ărerea mea, ambele 

ii sunt corecte. Istoria este 

 de acei oameni excepţionali care 

supra omenirii 

ile lor. Multe 

n toate domeniile au 

i au sacrificat mult 

ă poată progresa. 

ii nu. Ilumini ştii 

i au schimbat 

ătruns în rândul 

 cum acestea 

n timp. Dar sunt 

 au fost obligate să 

t de repede se poate 

schimba totul? Pentru descoperirile din 

 a fost nevoie de câteva sute 

şi acceptare a 

Amerindienii au fost 

Columb a fost omul epocii, 

epoca marilor descoperiri. Numele lui a 

 s-a spus că a 

i europeni în 

 şi nu este 

ş ţi suntem când 

identificăm pe 

vor face ceva merituos, de 

ă ţile de istorie să-i 

i cât de bine apreciem ceea 

 

Oamenii fac istoria sau istoria îi face pe
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mpresionant este ca din miliarde de 

oameni  unul singur să se remarce prin 

talentul lui, să fie 

amintit şi respectat 

pentru ceea ce a 

oferit. Nadia 

Comăneci a fost 

prima sportivă 

care a luat nota 10 

în gimnastică, ea a 

atins perfecţiunea. 

În spatele 

perfecţiunii ei stă 

un talent mare, dar 

munca şi sacrificiile depuse să 

ă campioană olimpică. Cu toate 

acestea societatea o trata egal, ca pe orice 

care trebuia să îndeplinească 

ciodată nu a rasplatit-o 

 Regimul comunist o 

ea foarte mult, de aceea a fugit în 

mas. Niciodată Nadia nu 

ă ţară, indiferent de suma 

Toţi ne raportăm la 

i este foarte greu să fie egalată 

ămâne un nume care a făcut 

Putea exista momentul ei 

doar în epocile în care oamenii au putut să se 

în lumea sportului. În Evul Mediu nu 

ăta lumii perfecţiunea. Atunci 

face pe oameni? 



 

istoria nu era pregătit ă pentru vreo Ioana D’Arc.

 

                O altă 

personalitate a fost 

Beethoven, un compozitor 

german, recunoscut ca 

unul din cei mai mari 

compozitori din istoria 

muzicii. Era o fire solitară 

şi considerat de ceilalti 

ciudat pentru că era un 

geniu al muzicii. El a lăsat oamenilor o

nemuritoare. La 30 de ani, 

complet surd, singura modalitate de a comunica 

cu interlocutorii erau "caietele de conversa

care aceştia scriau în loc să vorbeasc

nu i-a întrerupt însă creaţia artistic

să compună pentru pian, realizeaz

Simfonia a IX-a. În ziua de 7 mai 1824

la Viena prima audiţie a Simfoniei a IX

Succesul a fost triumfal, s

revoluţionar. Beethoven a fost întâmpinat cu cinci 

rânduri de aplauze, ori, potrivit etichetei, îns

familia imperial ă era salutată

doar cu trei rânduri. Entuziasm

delirant, lumea plângea. Beethove

pe scenă cu faţa la orchestră

din cele ce se petreceau în sa

ridicat ă în picioare striga şi îş

solistă l-a întors pe Beethoven cu 

putând astfel să-şi tr ăiască triumful.

lui au venit 20000 de suflete. 

totdeauna. 

Eleva : Corliceanu Ana, clasa a X a F, c

ă pentru vreo Ioana D’Arc. 

sat oamenilor opere 

, Beethoven devine 

complet surd, singura modalitate de a comunica 

orii erau "caietele de conversaţii", în 

vorbească. Surditatea 

ia artistică, el continuă 

pentru pian, realizează sonate si 

a. În ziua de 7 mai 1824 a avut loc 

ie a Simfoniei a IX-a. 

iumfal, s-ar putea spune 

ionar. Beethoven a fost întâmpinat cu cinci 

otrivit etichetei, însăşi 

 era salutată la intrarea în sală 

ntuziasmul publicului era  

plângea. Beethoven, care se găsea 

a la orchestră, nu percepea nimic 

din cele ce se petreceau în sală, unde lumea 

şi îşi agita pălăriile. O 

a întors pe Beethoven cu faţa la public, 

triumful.  La moartea 

 El nu şi-a auzit gloria, dar istoria muzicii a fost 

Corliceanu Ana, clasa a X a F, coordonator prof.

                Aceşti oameni

făcut istorie. At

istoria să îi facă

timp, să rămâi în istorie înseamn

faptele tale măreţ

talentul şi munca ta s

marcheze timpul în care tr

aceşti oameni nu ar fi fost cine sunt acum 

dacă istoria nu îi f

să creeze acel moment unic în istorie cum 

ar fi o execuţie perfect

perfectă, fără de c

Au avut nevoie de acele momente pe care 

le-a oferit istoria, acele momente de glorie 

maximă când toţ

de ceea ce vedeau î

şansa de a avea un moment înal

Acel moment ne face sa spunem c

făcut istoria.  

               O prietenă

de ce să te chinui s

Timpul trece şi lumea te uit

răspuns că îşi vor aminti de tine cei care 

vor înţelege ceea ce ai facut

Comaneci nu î

pianist, însă toţi sportivii o vor 

îi vor înţelege munca.

uită pe Beethoven

niciodată! 
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gloria, dar istoria muzicii a fost marcată pentru 

oordonator prof. Ştefan Marinela 

şti oameni, şi alţii ca ei, au 

Atunci cum e posibil ca 

ă îi facă pe ei ? Istoria înseamnă 

ă ămâi în istorie înseamnă ca 

ăreţe să rămană în timp, 

şi munca ta să reuşească să 

marcheze timpul în care trăieşti. Însă 

u ar fi fost cine sunt acum 

istoria nu îi făcea, dacă nu reuşeau 

moment unic în istorie cum 

ţie perfectă sau o muzică 

ă de care nu ar fi fost măreţi. 

Au avut nevoie de acele momente pe care 

a, acele momente de glorie 

 când toţi oamenii au fost mişcaţi 

eau în ei. Istoria le-a oferit 

ansa de a avea un moment înalţător . 

Acel moment ne face sa spunem că ei au 

O prietenă m-a întrebat cândva: 

ă te chinui să rămâi în istorie? 

şi lumea te uită... Eu i-am 

or aminti de tine cei care 

elege ceea ce ai facut. De Nadia 

Comaneci nu îşi va aminti poate un 

i sportivii o vor aprecia şi 

elege munca. Sportivul poate îl 

 pe Beethoven, dar un pianist 
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Magia iernii 

Înainte de prima ninsoare auzeam în 

jurul meu doar glasurile înţelepte ale bunicilor 

mei:”Se anunţă o iarnă grea”. I-am crezut, iar 

odată cu primul fulg pl ăpând de nea căzut din 

cerul alb, m-am trezit prinsă în crunta 

desfătare a iernii. Fulgi mari  dansau după 

ritmul vântului, gerul t ăia nemilos tot in calea 

sa, şi fără măcar să îmi dau seama, păşeam 

deja pe un covor alb si pufos. 

Au urmat multe zile la fel de geroase, iar crivăţul stăpânitor ne obligă pe toţi să ramânem în 

case.Când sora mea mai mică m-a întrebat dacă Moşul va putea invinge iarna aceasta grea şi va 

ajunge la casa fiecărui copil, primul meu gând a fost  să o trezesc din basmul copilăros în care 

încă mai trăia.Dar apoi mi-am dat seama cât de mult mi-aş fi dorit şi eu să mai am naivitatea să 

cred in batrânul moş.Iarna aceea mi-a topit cu gerul său inima si mi-a adus aminte de copilul ce 

eram odată. 

            Am vrut să simţim cu toţii magia sărbătorilor aşa ca ne-am adunat să împodobim 

bradul falnic şi veşnic verde cu stele, mama spunându-ne că ochii noştrii strălucesc la fel ca ele, 

cu globuri roşii strălucitoare ce atârnau galeşe de vârful fiecărei crengi şi cu luminile ce ne 

vegheau somnul în fiecare seară.Eu şi cu sora mea ne-am întrecut în bucătărie, încercând să o 

ajutăm pe mama noastră să prepare cozonaci. Din joaca noastră şi îndemânarea mamei din cuptor 

au ieşit trei cozonaci pufoşi şi aromaţi.Am deschis din toată inima uşa tuturor colindătorilor, 

ascultând cu atenţie urările lor de bine şi soptind pe buze versurile cântate de ei dar ştiute şi de 

noi. 
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Cazan Ana-Maria, clasa a-X-aG 

              Am ignorat frigul şi am 

îmbrăţişat iarna în toată splendoarea ei, 

ramănând fascinate de ameţitoare horă 

argintie a fulgilor de nea , de copacii dantelaţi 

ce parcă dansau şi ei în zborul legănat al 

iernii. Nu am apucat să ne bucurăm mult de 

peisaj căci saniuţe ce plimbau copii cu obraji 

roşii şi cu cristale argintii in păr se întreceau 

in faţa noastră chemându-ne şi pe noi în jocul 

lor. Totul era de basm, iar la un moment dat 

ne-am hotărât că cineva trebuie să ne vegheze 

jocul. Aşa că ne-am adunat cu toţii puterile şi 

am pus fulg lângă fulg până ce am ridicat 

către cer un uriaş om de zăpadă.I-am pus 

ochi, nas si gură din nasturii paltoanelor 

noastre. L-am rugat să aibă grij ă de noi si să 

rămână neclinitit în faţa oricărei raze de 

soare. 

 Când noaptea s-a instalat, 

împreună cu alaiul ei de stele aurii, 

magia nopţii de dinainte Crăciunului 

plutea în casele noastre. A trecut mult 

timp de când nu am mai împăr ţit 

entuziasmul surorii mele, dar în accea 

noapte am adormit cu gândul la Moş 

Crăciun, preocupată dacă va încăpea 

oare pe hornul nostru. Dimineţa m-am 

trezit cu acceaşi curiozitate şi bucurie 

copilăroasă ce îmi reamintea de mine 

acum mulţi ani în urmă. Când am 

văzut cadourile sub bradul nostru am 

ştiut că până la urmă, moşul a încăput 

într-adevăr pe horn. 

Din fericire, iarna nu a fost doar grea, ci si lungă, iar omul nostru de zapăda ne-a 

vegheat până în ultimele zile ale lunii martie.Cel mai frumos dar de Crăciun a fost faptul că 

am reuşit să îmi reamintesc cum este să te bucuri ca un copil de această sărbatoare şi că am 

simţit cu adevărat magia de care înainte doar auzisem.  



 

ANTRENAMENTANTRENAMENTANTRENAMENTANTRENAMENT

PERFORMANPERFORMANPERFORMANPERFORMAN

DE LA DE LA DE LA DE LA 

ANTRENAMENTANTRENAMENTANTRENAMENTANTRENAMENT

LALALALA    

PERFORMANPERFORMANPERFORMANPERFORMANŢĂ
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KARATE ÎNCEPE PRIN MUNCKARATE ÎNCEPE PRIN MUNCKARATE ÎNCEPE PRIN MUNCKARATE ÎNCEPE PRIN MUNC

ŞI SE TERMINI SE TERMINI SE TERMINI SE TERMIN

               Am început practicarea acestui 
sport acum 10 ani la clubul sportiv 
SPARTACUS, club ce este afiliat la 
Federaţia Română de Arte Marţ
2001, desfăşurându-şi activitatea în cadrul 
departamentelor de karate SKDUN, ju
jutsu şi wushu. Clubul este condus de 
către SENSEI Lixandru Viorel ş
aproximativ 200 de membri. În afar
performanţă sportivă, antrenorul nostru 
încearcă să dezvolte o relaţie de prietenie 
şi respect între proprii sportivi, dar 
de cei cu care concurăm. Sunte
familie, uniţi de dragostea pentru artele 
marţiale, indiferent de stilul practicat.
                Până acum, drumul vieţ
fost plin de reuşite, atât pe plan sportiv, 
cât şi pe plan şcolar. Sunt de 12 ori 
campion naţional la toate stilurile de lupt
învăţate. Prima medalie am obţinut
ani, după numai câteva luni de la 
înscrierea mea la club.Aceasta a fost 
pentru mine cel mai bun stimul de a urma 
calea artelor marţiale. Am participat apoi 
la numeroase concursuri, cel mai 
important fiind Openul din Germania. 
Întotdeauna am reuşit să mă aflu printre 
câştigători, să fiu pe podium. 

 
              Deşi sportul îmi ocupă
am neglijat şcoala, din contră
rezultate bune până acum. M
ca prin exemplul personal s
stereotipurile şi prejudecăţ
deoarece eu sunt un băiat de etnie rom
considerat întotdeauna că din lipsa educa
ajung mult mai săraci, aceast
inegalităţi inacceptabile şi spore
               Întotdeauna am fost educat sa
să respect şcoala, sportul şi oamenii,
că şcoala conduce copilul spre via
pentru viaţă. Şcoala şi sportul te 
modelează caracterul şi intelectul.
să vrei să-ţi depăşeşti condiţ
printre înving ători, să te faci respectat prin propriile 
for ţe.  
               Nu o să uit niciodată
partici pat în aceeaşi zi la dou
stiluri de lupt ă diferite în cadrul Campionatului 
Naţional de Arte Marţiale.
categorie la ju-jutsu, obţinâ
fisurat osul de la umăr. Mi- am învi
am urmat visul; în ciuda sfaturilor date de medic
renunţ la următoarea luptă, 
mai câştigat o medalie de aur.
spital unde mi-au pus umărul în gips
sală unde am urcat pe podium ş

KARATE ÎNCEPE PRIN MUNCKARATE ÎNCEPE PRIN MUNCKARATE ÎNCEPE PRIN MUNCKARATE ÎNCEPE PRIN MUNCĂ    ŞI PERSEVERENI PERSEVERENI PERSEVERENI PERSEVEREN

I SE TERMINI SE TERMINI SE TERMINI SE TERMINĂ    PRIN MODESTIE PRIN MODESTIE PRIN MODESTIE PRIN MODESTIE ŞI RESPECTI RESPECTI RESPECTI RESPECT

                
dori în primul rând s
mulţumesc antrenorului 
clubului SPARTACUS 
deoarece m
ajung un bun sportiv,  iar în 
al doilea rând a
tuturor ce înseamn
sport 
presupune practi

Am început practicarea acestui 
sport acum 10 ani la clubul sportiv 
SPARTACUS, club ce este afiliat la 

 de Arte Marţiale din 
i activitatea în cadrul 

departamentelor de karate SKDUN, ju-
l este condus de 

tre SENSEI Lixandru Viorel şi numără 
n afară de 

, antrenorul nostru 
ţie de prietenie 

i respect între proprii sportivi, dar şi faţă 
ăm. Suntem o mare 

i de dragostea pentru artele 
iale, indiferent de stilul practicat. 

 acum, drumul vieţii mele a 
ite, atât pe plan sportiv, 
colar. Sunt de 12 ori 

le de luptă 
ate. Prima medalie am obţinut-o la 7 

 numai câteva luni de la 
înscrierea mea la club.Aceasta a fost 
pentru mine cel mai bun stimul de a urma 

iale. Am participat apoi 
la numeroase concursuri, cel mai 

nd Openul din Germania. 
ă ă aflu printre 
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i sportul îmi ocupă foarte mult timp,  nu 
din contră, şi aici am reuşit să am 

Mi-am dorit întotdeauna 
personal să pot diminua din 

i prejudecăţile legate de romi, 
ăiat de etnie romă. Am 

in lipsa educaţiei oamenii 
această situaţie creează 

şi sporeşte tensiunile sociale.  
totdeauna am fost educat sa preţuiesc şi 

şi oamenii, am fost învăţat 
coala conduce copilul spre viaţă, prin via ţă şi 

şi sportul te formează ca om, îţi 
şi intelectul. Nu trebuie decat 

şti condiţia, să vrei să te numeri 
ci respectat prin propriile 

uit niciodată anul 2010, când am 
şi zi la două categorii şi două 

 diferite în cadrul Campionatului 
ţiale. Am câştigat la prima 
ţinând locul I, dar mi-am 

am învins durerea şi mi-
n ciuda sfaturilor date de medic să 

 am intrat pe saltea şi am 
tigat o medalie de aur. Imediat am fost dus la 

ărul în gips, am revenit în 
um şi mi-am luat medalia. 

I PERSEVERENI PERSEVERENI PERSEVERENI PERSEVERENŢĂ    

I RESPECTI RESPECTI RESPECTI RESPECT 

                Prin acest articol aş 
dori în primul rând s ă 

ţumesc antrenorului şi 
clubului SPARTACUS 
deoarece m-au ajutat să 
ajung un bun sportiv,  iar în 
al doilea rând aş dori să arăt 
tuturor ce înseamnă acest 
sport – KARATE - şi ce 
presupune practicarea lui. 
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Atunci când îţi doreşti ceva cu adevarat nu ai cum 
să nu reuşeşti. Oameni care să te susţină se găsesc, 
numai că trebuie să-i faci să creadă în tine şi în 
idealurile tale. 

                 

           Mi-aş dori foarte mult să ajung un 
antrenor de Karate, deoarece este o 
activitate care mă pasionează. Dorinţa mea 
de a ajunge ce vreau  mă întăreşte chiar şi 
în momentele în care sunt pe cale să pierd 
în meciuri. Aş vrea să am la fel de mulţi 
elevi la club ca şi antrenorul meu, să îi 
antrenez, să avem şi alte activităţi în afara 
antrenamentului zilnic pentru că aşa ne 
putem uni, pot afla mai multe despre ei, 
despre calităţile lor, pentru a le înlătura 
defectele de caracter. 

               Sunt foarte mândru că fac parte 
din clubul SPARTACUS, club ce obţine 
anual peste 150 de medalii la nivel naţional 
şi interneţional, cum ar fi: Balcaniada, 
Open-uri, Europene şi Mondiale. 
 
  

 

                Sunt un norocos deoarece karatele m-
au ajutat să-mi găsesc drumul în viaţă şi depinde 
numai de mine să-l urmez până la capăt. Mi-a 
prins foarte bine acest sport, este foarte bun 
pentru păstrarea calmului în faţa unui pericol. 
Întotdeauna un karateka foloseşte pacea în faţa 
violenţei.  

              Atuul meu au fost parinţii mei care au 
ştiut să mă îndrume, să-mi descopere talentul 
pentru arte marţiale, m-au ajutat şi m-au crescut 
în spiritul credin ţei, al dreptaţii, al respectului 
faţă de oameni şi de muncă. 
             De asemenea, antrenamentul bazat pe 
disciplină, respect şi perseverenţă mi-a dezvoltat 
calităţile naturale, m-a făcut mai puternic, mai 
sănătos, mi-a educat voinţa, m-a obişnuit cu 
eşecurile şi satisfacţiile. Acest sport este pentru 
mine mai mult decât o pasiune, este un mod de 
viaţă ce mi-a oferit siguranţă, o provocare, mai 
mulţi prieteni, o atmosferă plăcută ce m-a ajutat 
să depaşesc mai uşor problemele. 

                 Sportul pe care l-am ales 
poate fi practicat de toate categoriile de 
vârstă, începând la 4 ani. Nu folosesc 
acest sport pentru a mă bate sau 
pentru a arăta celorlalţi că pot, ci 
pentru autoapărare, performanţă în 
competiţiile sportive, întreţinere, 
relaxare. M-a ajutat să mă abţin de la 
un comportament violent, să cultiv 
spiritul de perseverenţă, sa fiu cinstit şi 
sincer, să mă străduiesc să-mi modelez 
continuu propriul caracter în scop 
benefic, m-a învaţat că prin muncă şi 
perseverenţă voi ajunge la perfecţiune. 

Alături de Sensei şi de colegii de club şi de şcoală. 

MANDACHE BOGDAN, CLASA a-X-a G 
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Sportul meu. Atletismul Sportul meu. Atletismul Sportul meu. Atletismul Sportul meu. Atletismul  

Orban Silviu, clasa a X a GOrban Silviu, clasa a X a GOrban Silviu, clasa a X a GOrban Silviu, clasa a X a G    

          M-am apucat de atletism fiindcă mi-a 

plăcut mult de când l-am văzut prima oară 

la tv. După ce m-am înscris la un club 

sportiv am fost foarte fericit şi îmi doream 

să ajung la performanţă. Părea că atunci 

când alergi mai ai puţin şi zbori, că nu te 

mai poate opri nimeni după ce ţi-ai luat 

avânt. Îmi plăcea din ce în ce mai mult, 

chiar dacă n-a fost uşor de la început şi am 

trecut prin mai multe încercări. 

            După ce am mers timp de şase luni 

în fiecare zi la antrenamente, am participat 

la primul meu concurs. Chiar dacă am ieşit 

pe locul 7 din 8, acest lucru m-a ambiţionat 

să trag mai mult la antrenamente pentru ca 

la urmatorul concurs să ocup un loc 

frunta ş. 

           Dupa două luni de la participarea la 

concurs am avut o problemă medicală şi nu 

am mai fost la antrenament timp de două 

săptămâni, fapt care s-a văzut în 

rezultatele mele la concursul următor.  

           Dar  ambiţionându-mă, am muncit mai 

tare la antrenamente pentru a câştiga prima 

medalie.   Apoi, la urmatorul concurs, am reuşit 

să obţin prima mea medalie, cea de locul al 

treilea, dar nu conta ce loc am obţinut, 

important era faptul că dobândisem prima mea 

medalie câştigată. Bucuria primei medalii nu a 

ţinut prea mult deoarece reprezenta locul al 

treilea şi îmi doream să ajung pe locul întâi, ceea 

ce s-a şi întâmplat după ceva timp. Antrenoarea 

m-a felicitat pentru performanţa atinsă în scurt 

timp,  dar acest fapt nu m-a făcut să mi se urce 

la cap victoria şi să mă cred cel mai bun, 

dimpotriv ă, am vrut să câştig din ce în ce mai 

multe medalii pentru a mă mândri cu rezultatele 

mele. 

            După o perioadă, doamna antrenoare m-

a înscris la campionatul naţional de alergare 

viteză, trecându-mă la alt nivel. 
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         Mă  bucur de fiecare 

dată în timpul 

alergării, îmi pun 

ordine în idei şi, în 

plus, sportul 

acesta îmi dă 

foarte multă 

energie. 

Atunci 

când alerg 

am 

senzaţia de 

libertate, mă simt cineva important şi atunci 

simt într-adevăr că sunt apreciat la 

adevarata mea valoare. Ştiu că locul meu 

este acolo. Şi e minunat! 

        La competiţii toţi spectatorii ne 

urmăresc cu emoţii, la sfârşitul cursei se 

ridic ă în picioare şi aplaudă pentru a 

încuraja sportivii care au câştigat locul pe 

podium, dar şi pe cei de pe ultimul loc. 

Aceşti spectatori sunt formaţi din: prieteni, părin ţi, uneori colegi de clasă. Sunt 

apropiaţi ai sportivilor şi tr ăiesc intens momentele competiţiei. 

          Doamna antrenoare mă încurajează mereu, indiferent de rezultat, este 

întotdeauna alături de mine şi asta îmi dă senzaţia de siguranţă, lucru care mă face 

să mă simt foarte bine. 

              Proba la care mă pricep mai bine este de viteza pe 60 m, dar reuşesc să fac 

faţă şi pe 100 m. Aş vrea să ajung la Jocurile Olimpice pentru a arăta tuturor de ce 

sunt în stare, chiar dacă la şcoală nu mă descurc prea bine, deşi îmi doresc. 

             Fiind foarte emoţionat, nu 

am alergat la viteza maximă, prin 

urmare am ieşit pe locul al patrulea 

din opt şi eram foarte dezamăgit de 

mine, pentru că ştiam că pot mai 

mult de atât.  

             M-am ambiţionat şi mai 

mult, iar acest lucru s-a văzut în 

toate concursurile care au urmat, 

câştigând numai locuri pe podium. 

Am aşteptat cu nerăbdare următorul 

campionat naţional pentru a dovedi 

de ce sunt în stare. În timpul 

concursului emoţiile au năvălit peste 

mine, dar m-am gândit că este un 

concurs oarecare, ceea ce m-a făcut 

să mă simt mai bine şi acest lucru s-a 

observat la sfârşitul probei, 

terminând pe locul întâi. M-am 

simţit foarte fericit şi am fost 

mândru cu rezultatele obţinute în 

acel concurs. 
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 În cazul dansului sportiv, pregătirea artistică 

are o importaţă la fel de mare ca dansul în sine, 

motiv pentru care necesită multă atenţie, consumă 

multă energie şi îţi poate asigura starea de spirit. 

Toate aceste motive au dus la începerea pregatirii cu 

o zi înaintea competiţiei.  Competiţiile de dans 

se ţin într-o sală asemanatoare uneia  de bal, cu 

candelabre şi lumini scenice care te duc cu gândul la 

vremurile vechi, pe când se ţineau 

balurile la castel. 

 Din pricina luminilor, 

dansul fiind privit de la o distanţă 

de caţiva metri, pielea se albeşte şi 

nu dă un aspect foarte profesional. 

Motiv pentru care se folosesc substanţe 

pentru colorarea intensă a pielii, iar 

machiajul este foarte strident şi 

profesional, asemenea celui de scenă. 

Coafura trebuie să arate impecabil şi 

pentru a realiza acest lucru e nevoie de 

produse de păr cum ar fi gel, fixativ şi 

spumă, agrafe si plasă de coc. 

                                ÎÎÎÎn spatele culiselorn spatele culiselorn spatele culiselorn spatele culiselor        

                                                                                      Boroş Alina, clasa a X a G 

          Pentru orice sportiv, 

pregătirea de dinaintea unei 

competiţii este unul dintre cele mai 

frumoase momente ale întregului 

program competiţional. Fiecare 

sportiv are un obicei în ceea ce 

priveşte pregătirea morală şi 

artistică de care este nevoie în orice 

sport. Această introducere în 

spiritul competiţional încarcă 

persoana cu emoţii pozitive, dându-

i încredere în propriile puteri.  
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  Dansul sportiv impune o anumită ţinută, atât la 

fete cât şi la băieţi. Costumaţiile sunt de două feluri. Unul 

dintre ele se aseamană cu cele din patinajul artistic, iar 

celălalt seamănă cu hainele purtate de prinţi si prinţese la 

balurile regale. Pantofii de asemenea sunt speciali. O 

pereche pentru 

fiecare secţinue, 

standard şi latino.  

 Aceste 

lucruri fiind 

perfecte, te simţi 

ca şi intrat în 

competiţie cu un spirit de învingător. Însă există şi 

alţi factori care te influenţează, precum antrenorul, 

arbitrii, partenerul şi - cel mai periculos factor - , 

concurenţa. Toate acestea te pot doborî psihic şi 

moral, ceea ce le dă un avantaj enorm celorlalţi 

concurenţi.  

  În final, dansul este o artă, o poveste, 

o lume diferită în care tuturor ne place să ne lăsăm 

absorbiţi.   

           Ca la orice sportiv, se 

simte nevoia de energie, iar 

dansatorii apelează la 

energizante. Sunt sportivi care 

apelează la doping-uri chiar dacă 

acestea sunt interzise, 

asumându-şi riscul de a fi 

suspendaţi pe o perioadă lungă 

de timp, in funcţie de cantitatea 

de substanţă luată. 

Odată cu experienţa, 

înveţi să faci faţă tuturor acestor 

presiuni care ajung să nu te mai 

afecteze, ci, dimpotrivă să aibă 

efect invers, adică să te ajute şi 

să îţi dea energia de care ai 

nevoie. Şi in final, când păşeşti 

pe ringul de dans, parcă intri 

într-o lume de vis, o lume din 

care nu ai mai vrea sa ieşi, în 

care dăruieşti lumii întregi, în 

cazul nostru publicul, tot ceea ce 

ai mai frumos, dăruieşti bucurie, 

armonie şi o călătorie prin lumea 

dansului, din care foarte greu îi 

poţi scoate.  
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VisVisVisVisând...ând...ând...ând...    

Se aprinde cerul Se aprinde cerul Se aprinde cerul Se aprinde cerul şi începe si începe si începe si începe să    ningningningningă,,,,    

Fulgi  mari seFulgi  mari seFulgi  mari seFulgi  mari se----aaaaştern pe fetern pe fetern pe fetern pe feţe de copiie de copiie de copiie de copii    

ÎnfierbântaÎnfierbântaÎnfierbântaÎnfierbântaţi de dor de joaci de dor de joaci de dor de joaci de dor de joacă    încîncîncîncă....    

Visând  Visând  Visând  Visând  ----        o clipo clipo clipo clipă    doar de fantezie doar de fantezie doar de fantezie doar de fantezie ----    ,,,,    

MMMMă    pierd în lumea mea uitatpierd în lumea mea uitatpierd în lumea mea uitatpierd în lumea mea uitată        de copilde copilde copilde copil,,,,    

Cu o emoCu o emoCu o emoCu o emoţie,  cu bucurie,ie,  cu bucurie,ie,  cu bucurie,ie,  cu bucurie,    

Având în minte cântec de colind.Având în minte cântec de colind.Având în minte cântec de colind.Având în minte cântec de colind.    

Cancea Geanina, 

Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny,, - clasa a-IX-aG 

Profesor  îndrumător: Stanciu Ioana 
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Privesc îPrivesc îPrivesc îPrivesc în timpn timpn timpn timp    

           Privesc în timp, gândindu-mă la 

tot ce a fost, atunci demult. Lucruri 

vechi, dar totuşi atât de noi pentru 

mine, puţin în noi, în fiecare şi  mai 

mult în cărţile de istorie. 

         Stau şi mă gândesc că tot ce a 

fost dispare şi tot ce va fi noi facem să 

fie. Suntem un produs al istoriei, gata 

să facem alta. Confund cu ce-i real 

gânduri şi imagini ce mi-au rămas în 

minte. Străbat cu viteza gândului 

epocile si pot să văd durere, curiozitate 

şi credinţă.  

         Este mult mai bine să decizi 

lucruri pentru tine, să creezi un 

adăpost de cunoştinţe fără să fi 

constrâns să faci lucruri fără de voie, 

să nu ai voie să gândeşti. 

         În vremea în care oamenii credeau 

că totul este bine, răspunsurile 

întârziau să apară. Urma ca totul să 

devină mai rău, ca toţi să ajungă la 

disperare. Apoi se întâmpla o minune. 

Aşa era atunci... 

               Privesc în timp şi poate că 

istoria se va repeta şi orice durere 

poate reveni oricând. Aud şi văd în 

continuare durere de miliarde de ori, 

şi, deşi suntem mai mulţi şi mai fericiţi 

ca niciodată, fără să ne dăm seama, 

este inutil... 

                Undeva, spre limita 

disperării, totdeauna vei găsi speranţa. 

Trecând peste orice durere, există 

motivul de a spera.  

               Tot ce ştiu azi,mâine nu mai 

contează ,vom şti mereu altceva. Ei au 

ştiut, dar nu mai contează. Venim şi 

plecăm... cu adevărurile noastre.             

              Ceasul măsoara viaţa, iar noi 

trebuie să continuăm să trăim.Mai bine 

acum şi mai bine mâine, tot timpul. 

Cancea Nicoleta & Cancea Adina , Clasa a IX-a G 

Profesor coord: Mari Stefan 
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În impulsul de a ucide fără motive

Ura-i hranită 

Numai de gânduri obsesiv –

 

Manifestare absolută şi completă

De extremă violenţă, gratuită

De milioane de oameni  împă

Dar inutilă, grotescă, incorectă

 

Piesele pe tablă se vor muta

Dar catastrofa se va relua; 

Cu aceeași morbidă etichetă

Multe vieţi nevinovate va lua

 

Indiferent de repercusiune,

Istoria se va tot repeta... 

Ea dă cursul vieţii 

... 

Evoluez şi văd 

Totul e scăldat în ură. 

CaptivCaptivCaptivCaptiv    

 

 

motive, 

– negative. 

absolută şi completă 

, gratuită, 

împărţită... 

scă, incorectă. 

se vor muta 

 

ă etichetă 

i nevinovate va lua. 

, 

Poezii de Cancea 

Desenat de Cancea Adina

Clasa a IX –a G

Poezii de Cancea Nicoleta 

Desenat de Cancea Adina 

a G 
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Deosebită prin 

Propria-mi divergenţă 

Faţă de tot, 

Nu percep, 

Nu înţeleg, 

Nu simt, 

Ci trăiesc. 

 

Văd lumea-n culori, 

În sunete, 

Emoții şi gânduri. 

Văd lumea fară contur, 

Văd timpul 

Și universul. 

 

 

VVVVăd  
 SSSSă    depinzidepinzidepinzidepinzi

SSSSă    nu ai dreptnu ai dreptnu ai dreptnu ai drept

SSSSă    vrei svrei svrei svrei să    

FFFFărrrră    nicionicionicionicio

Femeile nFemeile nFemeile nFemeile n----auauauau

Se simt mereu inferioareSe simt mereu inferioareSe simt mereu inferioareSe simt mereu inferioare

SSSSclavi chinuiclavi chinuiclavi chinuiclavi chinui

TrTrTrTrăinduinduinduindu----şi viai viai viai via

Neputând sNeputând sNeputând sNeputând s

Mereu de cineva sMereu de cineva sMereu de cineva sMereu de cineva s

ÎndurÎndurÎndurÎndură    umilinumilinumilinumilin

LângLângLângLângă    bbbbărbarbarbarbaţiiii    cu cu cu cu sentimente sâsentimente sâsentimente sâsentimente sâ

Lasând îLasând îLasând îLasând în urmn urmn urmn urmă

BatjocurBatjocurBatjocurBatjocură    și sentimente amarei sentimente amarei sentimente amarei sentimente amare

ÎÎÎÎşi închid minteai închid minteai închid minteai închid mintea----n dor n dor n dor n dor 

Pentru cPentru cPentru cPentru caaaa    în finalîn finalîn finalîn final

Înlănţuit
depinzidepinzidepinzidepinzi    silitsilitsilitsilit    de cinevade cinevade cinevade cineva,,,,    

nu ai dreptnu ai dreptnu ai dreptnu ai drept    la libertatela libertatela libertatela libertate,,,,    

    pleci pleci pleci pleci altaltaltaltundevaundevaundevaundeva    

nicionicionicionicio    modalitatemodalitatemodalitatemodalitate............    

    

auauauau    nici un dreptnici un dreptnici un dreptnici un drept,,,,    

Se simt mereu inferioareSe simt mereu inferioareSe simt mereu inferioareSe simt mereu inferioare,,,,    

clavi chinuiclavi chinuiclavi chinuiclavi chinuiți pe nedrepti pe nedrepti pe nedrepti pe nedrept    

i viai viai viai viaţa a a a     în în în în ororororooooareareareare,,,,    

Neputând sNeputând sNeputând sNeputând să    deciddeciddeciddecidă,,,,    

Mereu de cineva sMereu de cineva sMereu de cineva sMereu de cineva să    tot tot tot tot depinddepinddepinddepindă,,,,    

umilinumilinumilinumilinţe e e e numeroasenumeroasenumeroasenumeroase    

sentimente sâsentimente sâsentimente sâsentimente sângeroasengeroasengeroasengeroase....    

    

ă    nnnnumai fum umai fum umai fum umai fum și scrumi scrumi scrumi scrum,,,,    

i sentimente amarei sentimente amarei sentimente amarei sentimente amare,,,,    

n dor n dor n dor n dor şiiii    sufletul sufletul sufletul sufletul îîîîn ghean ghean ghean gheață    

în finalîn finalîn finalîn final, totul , totul , totul , totul ssssă    fie...fie...fie...fie...    ceaceaceaceață    ....    

Înlănţuite  
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La vorbă cu elevii din AS – 

Codreanu Robert, clasa a-X-aG 

  5 

Elevul din Colegiul Tehnic “Anghel 

Saligny” – Dragnea Alexandra, 

clasa a-X-aF 

  7 

Zi de liceu  - Stoian 

Cristian, clasa a X-a G 

O vacanţă 

de neuitat   

Gheorghe Valentin, Nica 

Marian, Cazan Ana-Maria, 

Dabu Cătălin, Kalarachwani 

Georgiana, clasa a-X-aG 

  9  14 

Tabăra internaţională pentru 

“Obiectivele de Dezvoltare ale 

Mileniului”-Roşoga Andra & 

Oprina Radu, clasa a-X-aG 

 24 

Pe drumul cetăţilor medievale – 

Ionescu Monica & Barbu 

Alexandru, clasa a-X-aG 

La teatru - Kalarachwani 

Georgiana, clasa a-X-aG 

 29 

41 

Magia iernii – Cazan Ana-Maria,  

clasa a-X-aG  

44 

Karate – Mandache  

Bogdan, clasa a-X-aG 

 46 

Sportul meu. Atletismul – 

Orban Silviu, clasa a-X-a G 

În spatele culiselor  

Boroş Alina, clasa 

a-X-aG 
 48 

Visând – Cancea 

Geanina, clasa a-IX-aG 

51 53 

Poezii - Cancea Nicoleta & 

Cancea Adina, clasa a-IX-aG 

Violenţa în rândul tinerilor – 

Radu Cristina, clasa a-XI-aD 

 37 

Din culisele showbizz-ului 

Nica Marian, clasa a-X-aG 

 31 

Jurnal de “Şcoala altfel” - 

Kalarachwani Georgiana 

&Oprina Radu, clasa a-X-aG 

 19 

Privesc în timp – Cancea 

Nicoleta & Cancea 

Adina, clasa a-IX-aG 

52 

Parada elevilor bucureşteni - 

Pamfil Mihaela, clasa a-X-aF 

  3   1 

Elevul din Colegiul Tehnic “Anghel 

Saligny” – Dragnea Alexandra, 

clasa a-X-aF 

  1 

Despre dragostea 

adolescenţilor – Petrache 

Victor, clasa a-X-aG 

 33 

Corliceanu Ana, clasa a-X-aF 

Oamenii fac 

istoria sau istoria 

îi face pe oameni?  

 39 

 Când se înmulţesc fluturaşii - 

Ionescu Monica, clasa a-X-aG 

 35 
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               Revista şcolii te ajută să te 

deschizi, să arăţi ce eşti în stare, să fii 

capabil să demonstrezi  celorlaţi că te 

poţi ridica la un alt nivel şi mai ales să  le 

oferi  ocazia să-ţi afle poveştile. 

                Am decis să scriu în revista 

liceului pentru a arăta tuturor că oricine 

poate scrie, oricine poate avea idei  şi 

imaginaţie dacă se străduieşte puţin. 

Trebuie să ai curaj să povesteşti orice 

întamplare vrei, mai ales atunci când 

doreşti să impresionezi pe cineva sau să 

atragi atenţia. 

Kalarachwani Georgiana, clasa a X-a G 
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