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Anotimpuri, anotimpuri... 

Un nou început, pentru mari şi mici, pentru cei care se-ntorc pe 

drumuri bătătorite, dar şi pentru cei care au în privire seninul cerului de 

septembrie.  

       Ne dorim să putem creiona culori de toamnă aurie, să surprindem 

iarna albă a copilăriei, dar şi să zugrăvim albastrul visurilor din sufletele atât de 

profunde. Unde găsim lumina de care avem nevoie, în ce lăcaş al fiin ei noastre 

vom aşeza soarele şi cântecele ce ne inundă inima la fiecare pas ? 

      Avem gânduri care ne 

frământă ra iunea, ne intersectăm 

privirile cu tăcerea, credem în puterea 

cuvântului şi sperăm în victoria binelui şi 

a credin ei, pentru că trebuie să mergem 

mai departe, în încercarea noastră timidă 

de a cuceri piscurile vie ii. 

      Speran a de a fi ferici i, de a 

ne sim i împlini i, de a câştiga lupta cu 

temerile noastre, nevoia de mai bine sunt 

alia ii noştri care ne motivează când ne sim im debusola i, in marea de tenta ii 

şi de mreje. 

      Noi, revista Primii paşi, vă regăsim cu for e proaspete, vă dorim un 

an liniştit, gânduri frumoase, realizări şi vă aşteptăm în casa primitoare a 

paginilor care prind via ă, prin dorin a de a dărui. 

Prof. Irina o an 
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Spune legenda că Dumnezeu, după ce a zidit lumea, cerul şi pământul, după ce 
a creat toate vietă ile, s-a gândit să le dea un rost şi celor patru fiice ale anului. 
 

- Voi sunte i cele patru fiice ale anului, grăi 
Dumnezeu, când surorile s-au aşezat smerite 
înaintea sa. Să îmi aminti i ce nume v-am dat 
vouă, data trecută? 
- Eu sunt sora cea mare şi m-ai botezat Iarna. 
- Mie mi-ai dat numele Toamna, Doamne, şi sunt 
a doua fiică a anului. 
- Iar pe mine m-ai numit Vara şi sunt a treia soră. 
- Eu sunt mezina, Doamne! Mă numesc 
Primăvara. 
Dumnezeu le privi cu bunătate şi apoi le zise: 
- Poruncesc să se împartă cele douăsprezece luni 
ale anului în păr i egale, urmând ca fiecare dintre 
voi să ia câte o parte. 

Auzind acestea, fiica cea mare, Iarna, se întunecă la fa ă şi vorbi cu 
îndrăzneală: 
- Doamne, eu sunt fiica cea mare şi, având drepturile primului născut, trebuie să 
primesc partea cea mai mare din moştenire. 

Atunci, Dumnezeu se încruntă şi hotărî să împartă celor patru surori lunile 
anului, după firea fiecăreia. 

Aşa că Iarna, fiind atât de rea şi de îmbufnată, primi lunile cele mai reci, urâte 
şi posomorâte: decembrie, ianuarie şi februarie. 

Toamnei îi dărui lunile cele mai bogate: septembrie, octombrie şi noiembrie. 
Însă, după cum şti i, Dumnezeu îi dădu tot atâta triste e, câtă bogă ie, deoarece nici 
Toamna nu se arătase total mul umită la împăr eală. 

 Cele două surori mai mici, Vara şi Primăvara, fiind cele mai bune, mai blânde, 
mai cumin i şi mai mul umite de ce le-a dat Domnul, au avut norocul de cele mai 
frumoase luni. Vara a primit lunile iunie, iulie şi august, iar Primăvara – martie, 
aprilie şi mai. 

Tot atunci a hotărât Dumnezeu ca Primăvara să vină după Iarnă, ca să se 
vadă bunătatea şi frumuse ea celei dintâi, fa ă de răutatea şi urâ enia celei de-a 
doua. Aşa că, Primăvara este atât de aşteptată de către oameni, mai ales de către 
copii. 

 
VLĂDUȚ NEGREA, clasa IX-a MI 



3 
 

 

 

 

 
"Creativitatea este o floare atât de delicată,  încât elogiul o face 

să înflorească,în timp ce descurajarea o înăbuşă adesea, chiar înainte ca ea să se poată 
transforma în floare. "  

Thomas Carlyle 
 

Dacă în ţări ca USA, prin anii 60-70 creativitatea, ideile inovatoare au devenit 
politică de stat, în România s-a subliniat necesitatea dezvoltării creativităţii la elevi 
doar în ultimii ani, conceptul devenind un deziderat al învăţământului românesc: 
”Dezvoltarea liberă, integrală i armonioasă a individualităţii umane, în formarea 
personalităţii autonome şi creative.”(Legea învăţământului, nr.85/1995,Art.3; Legea 
Educa iei Na ionale, nr.1/5.01.2011, Art.2) 

     De ce se impune atât de imperios dezvoltarea, cultivarea şi exploatarea 
creativităţii nu numai la copii, ci la toate vârstele? Cauzele sunt multiple: explozia 
informaţională şi, în acelaşi timp, perimarea ei rapidă, problemele majore cu care se 
confruntă omenirea, a căror rezolvare reclamă eforturi creative fără precedent. 

Termenul de “creativitate” îşi are originea în cuvântul latin “creare”, care 
însemnă“a zămisli”, “a făuri”, “a crea”, “a naşte”. Însăşi originea cuvântului ne 
demonstrează că termenul de creativitate defineşte un proces, un act dinamic care se 
dezvoltă, se desăvârşeşte şi cuprinde atât originea, cât şi scopul. Capacitatea creatoare 
este greu de definit, din cauza complexităţii sale. Expresia evocă puterea de a inova, 
de a fi original în gândire şi realizări, de a manifesta un spirit flexibil, o tendinţă spre 
prospectare activă. Ar fi, deci, mai corect să vorbim de aptitudini creatoare.  

Aşadar, la elev nu se poate vorbi de creativitate, dacă o evaluăm după criteriile 
de validare ale actului creator. Creativitatea ca act finalizat într-un produs de mare 
originalitate este valabilă doar pentru cazurile de copii excepţionali. 

Creativitatea elevului trebuie privită diferit de cea autentică. Produsul realizat 
de elev este nou şi valoros pentru el şi beneficiază de atributul originalităţii. 
Mihailevici susţine că orice act care solicită din partea elevului folosirea unor 
procedee euristice şi conduce la concluzii inedite, descoperite prin efort  individual, 
este un act creator.  Cu cât se oferă mai mult posibilitatea elevului de a fi spontan şi 
independent, cu atât şansele ca acesta să devină o persoană creativă, cresc. 

 Prin urmare, dascălii sunt nu numai îndreptăţiţi ci chiar obligaţi să educe 
creativitatea specifică a elevilor. Cred cu toată convingerea în existenţa atitudinii 
pozitive a acestora faţă de educarea creativităţii, chiar dacă cercetările realizate de 
UNESCO  relevă faptul că educatorii (cadrele didactice) se numără printre 
profesioniştii care se opun noului cu mai mare înverşunare decât specialiştii din alte 
domenii. 

 În şcolile româneşti, potenţialul elevilor trebuie dezvoltat în două sensuri:  
acumularea de informaţii, structuri, deprinderi, priceperi, competenţe, tehnici de 
învăţare şi aplicare a lor în cotidian şi dezvoltarea potenţialului creator, a capacităţii de 
a formula şi rezolva probleme, cultivarea interesului faţă de domeniul descoperirilor şi 
inovaţiilor. 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Thomas+Carlyle
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  Prin educarea intelectului şi a unor procese intelectuale (imaginaţia, gândirea, 
memoria) se realizează educarea creativităţii. Viaţa, în toate domeniile ei, necesită ca 
aproape fiecare individ să realizeze unele operaţii noi, ca urmare a unor combinări şi 
recomandări, asocieri a datelor elementelor existente, care se obiectivează în anumite 
soluţii (metode) utile şi mai eficiente. Creativitatea propriu-zisă necesită înzestrări şi 
capacităţi intelectuale deosebite, care să se obiectiveze în produse noi, originale, 
nemaiîntâlnite până în acel moment şi care determină schimbări calitative (de valoare 
şi eficienţă) într-un domeniu anumit. 
  Fiecare individ posedă o doză de creativitate. Marii pedagogi: Jean Piaget, 
Comarova, Nicola susţin că, de la naştere, copilul posedă doar o anumită potenţialitate 
creativă, care sub influenţa procesului educativ şi a mediului se dezvoltă noi nivele ale 
creativităţii exprimate prin originalitate şi inventivitate. 

Creativitatea, fiind dimensiunea principală a omului contemporan trebuie să 
constituie o problemă centrală a şcolii. Aspiraţia spre dezvoltarea spiritului creativ a 
dus la conceperea unor metode care, pe de o parte, să combată blocajele, iar pe de altă 
parte, să favorizeze asociaţia cât mai liberă a ideilor, considerându-se că astfel se pot 
utiliza la maximum resursele inconştientului. 

Dezvoltarea unei personalită i creative este un deziderat al societă ii moderne, 
deziderat regăsit în documentele de politică educa ională. 

Unele studii arată că o caracteristică a indivizilor creativi ar putea fi toleranţa 
faţă de ambiguitate. Persoanele creative pot să accepte mai uşor excepţiile, 
flexibilitatea abordărilor, non-rutina. Din această cauză, şcoala ar trebui să încurajeze 
şi programe de acest tip. Folosirea creativităţii poate fi un mecanism util chiar în 
procesul învăţării. 

Efectul Zeigarnik – oamenii sunt tentaţi să reţină mai uşor lucruri care au rămas 
incomplete decât pe cele complete. Cadrele didactice pot folosi acest efect dacă 
gândesc  secvenţele didactice astfel încât curba de tensiune să nu fie finalizată în 
interiorul unei singure ore, lăsând anumite elemente interesante pentru data viitoare. 

Tehnologia Informaţiei şi comunicaţiei (TIC) este utilizată pentru a comunica 
şi pentru a crea, difuza, stoca şi gestiona informaţia destinată procesului educativ. 
Noile tehnologii utilizate la lec iile de TIC oferă reale posibilită i de organizare şi 
desfăsurare a unor multiple activităţi menite a dezvolta capacitatea de creaţie a 
elevilor. Dintre acestea pot fi amintite: desene pe anumite teme, prezentării 
multimedia, softuri educaţionale, biblioteci virtuale pun la dispozitie colecţii de 
reviste, ilustraţii, cărţi, scheme, poze, picturi, modele tridimensionale (3D), animaţie, 
documente de referinţă, dar şi informaţii specifice precum ghiduri pentru elaborarea 
programelor de învăţământ, programe analitice de cursuri şi activităţi, comunicare prin 

poşta electronică sau grupuri de discuţii pe 
teme pedagogice între elevii interesaţi, sau prin 
existenta grupurilor de ştiri, conferinţe asistate 
de calculator sau diverse soft-uri specializate. 

Un profesor care va reuşi să se deschidă 
odată cu ei spre creativitate, ieşind din tiparele 
învăţământului formal va avea cea mai mare 
satisfacţie sufletească atunci când, peste ani, îşi 
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va vedea “copiii” mari creatori ai societăţii omeneşti. 
Informatica oferă posibilitatea de a-şi crea propriul program informaţional 

pentru a rezolva o gamă largă de probleme. Elevii sunt puşi în situaţia de a examina 
soluţiile diferitelor 
probleme, scriindu-le cu 
ajutorul limbajelor de 
programare, iar 
imaginaţia le este 
dezvoltată cu ajutorul 
activităţilor predate prin 
soft-ul  A.E.L. Învăţarea 
la calculator devine 
centrată pe elev, acesta 
fiind implicat într-un proces interactiv cu calculatorul, dar în acelaşi timp având un 
aspect intrapersonal. Exemple creative,  din experien a noastră de profesori de 
informatică pot fi site-urile realizate de elevii no tri în cadrul proiectelor pentru 
ob inerea atestatului profesional. 
 Creativitatea este darul cel mai de preţ al omului, care i-a permis să făurească 
primele unelte, să stăpânească o parte din natură prin ştiinţă şi tehnică, să modifice 
mediul înconjurător, să pătrundă în spaţiul cosmic. 

Imaginaţia implică interacţiuni cu toate componentele sistemului psihic 
umancum ar fi: dorinţele, aspiraţiile, profunzimea înţelegerii, trăirile profunde ale 
evenimentelor, experienţa proprie de viaţă, dinamica temperamentală, într-un cuvânt, 

întreaga personalitate. Acest potenţial latent, dacă este exersat şi educat de către cadre 
didactice profesioniste, îndrăgostite de meserie, poate fi valorificat la maximum ca 
vectori ai acţiunii eficiente şi novatoare în orice domeniu. 

Activitatea didactică solicită, dar şi generează creativitate. Cadrului didactic nu 
trebuie să-i fie teamă să iasă din rutină în fiecare moment al procesului instructiv-
educativ! 

 
      "Creativitatea este să faci legătura între lucruri." Steve Jobs 

 

 
Prof. Elena Peticilă  i prof. Manuela Corina Magla  
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28 noiembrie... O zi de toamnă târzie, cu raze 

palide de soare printre norii plumburii. Un grup 

de elevi ai liceului ce poartă numele poetului, 
însoțit de doamnele profesoare Țoțan )rina, Vișean 
Gabriela, Catea Flavia și de doamna bibliotecar 
Anghelache Mihaela, s-a deplasat la Bănești, la 

mormântul artistului. Aici s-a curățat locul de veci, 
s-au depus flori, s-au aprins lumânări, iar preotul din comună a 
ținut o slujbă în memoria poetului. S-au prezentat viața și 
activitatea poetului, s-au citit versuri care să ilustreze creația lui S. 

Stolnicu.  

      Pentru că cel mai bine ilustrează această activitate versurile 
poetului, amintesc câteva dintre ele, din poezia Peisaj, din volumul 

Noi șerpuiri-Inedite- 

Sunt singur, scriu versuri și-am uitat 

                De vreme, de oameni, plăceri 

                Ninge de ieri 

                Cu alb, drum-ntre mine și totul e-nfundat. 

 

                Compasul tristei solitudini 

                Brăzdatu-mi-a pe ochi câte un cearcăn 

                Ca negre roți de dric ce-noată parcă-n 

                Decepțiile toamnei și-a vieții platitudini. 

                 Ca pe nebuni m-obsedă funerarul 
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                 Prea bine-o știu și număr nărăvaș 

                 Inima mea hornuri ce se-ntrec peste oraș 

                 Să-ntindă –un popas corbului ce taie bolți cu zborul... 

                          Prof. )rina Țoțan 
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Incursiune în lumea scriitorilor Pasiuni 
Născut Mihail Eminovici  este cunoscut ca 
fiind unul dintre cei mai de seamă poeți 
romani. S-a născut la Botoşani la 15 ianuarie 
1850 într-o familie de boiernași  și ș-a 
petrecut copilăria la moșia Ipoteștii deținută 
de familie începând cu anul 1848. Începând 

cu vârsta de 9 ani urmează şcoala la Cernăuţi. Termină clasa a IV-a, 
după care face 2 clase de gimnaziu, dar renunța la şcoala în 1863. În 
toamna anului 1864 practicant la Tribunalul din Botoșani, dar în 
primăvara anului următor demisionează și dispare cu o trupa de 
teatru.Anul 1866 este anul primelor manifestări literare ale lui 
Eminescu care, marcat fiind de moartea profesorului său, Aron 
Pumnul, scrie poezia “La mormântul lui Aron Pumnul”. Debutează 
la 9 martie 1866  în revista "Familia” a lui Iosif Vulcan, cu poezia 
"De-aş avea”. Iosif Vulcan îi schimbă numele în Mihai Eminescu, 
adoptat apoi de poet şi, mai târziu, şi de alţi membri ai familiei 
sale. 

Începând cu 1869 este student la Viena in cadrul Facultății de Filozofie şi Drept. 
Activează în rândul societăţilor studenţeşti unde se împrieteneşte cu Ioan Slavici 
și o cunoaşte la Viena pe Veronica Micle de care se îndrăgostește. Tot în aceea 
perioadă începe colaborarea la "Convorbiri Literare” și debutează ca publicist în 
ziarul "Albina” din Pesta. 

Între 1872 şi 1874 este student la Berlin, Junimea  acordându-i o bursă cu 
condiţia să-şi ia doctoratul în filozofie. Urmează cu regularitate două semestre, 
dar nu se prezintă la examene. 

Se întoarce în ţară, trăind la Iaşi până în 1877. E director al Bibliotecii 
Centrale, continuând să publice în "Convorbiri Literare” și devine bun prieten cu 
Ion Creangă pe care îl introduce la Junimea.  
În 1877 se mută la Bucureşti, unde până în 1883  ocupă postul de redactor, apoi 
este promovat redactor-şef la ziarul "Timpul“. Desfăşoară o activitate publicistică 
excepţională când scrie și marile sale poeme, tot atunci i se ruinează însă 
sănătatea.  

Poetul se îmbolnăveşte grav și este  internat la spitalul doctorului Şuţu, 
apoi la un institut  în Viena. Mihai  Eminescu se stinge din viaţă în condiţii incerte 
la 15 iunie 1889. E înmormântat la Bucureşti, în cimitirul Bellu. 
În decembrie 1889 îi apare primul și singurul volum de poezii care include: 
“Luceafărul”, “Adio”, “Ce te legeni?...”, “Calin”, “Fiind băiet păduri cutreieram”, 
“La steaua”, “O, mama…”, “O, ramai”, “Oda ( in metru antic)”, “Trecut-au ani…” 
etc.  

LuȘruri mai puțin tiute șespre Mihai Eminescu: a scris poezii 
până în ultimele momente ale vieții; a urât matematica; la 33 de ani a vrut să se 
călugărească; citea cu voce tare poeziile care îi plăceau; se refugia în camera sa 
zile întregi pentru a citi; fiind un patriot adevărat, Eminescu își saluta cunoscuții 
cu formula “Trăiască nația!”.    

 
                                             Beatrice Adriana erbănoiu  

                            i 
Mihaela Elena Merliță, clasa XII-a MI 
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S-a ăs ut la  a tie  la Hu uleşti. Pă i ii lui au 
fost Ştefa  a Pet ei Ciu ota ul şi “ a a da C ea gă. A ai a ut 

î ă şapte f a i. 
Î   i epe ş oala de pe lâ gă ise i a di  satul atal, Hu uleşti, 

u de opiii e au î ă a i de das ălul satului. Mai ta ziu este t i is la u i ul 
din pa tea a ei, Da id C ea gă. A esta îl du e la ş oala di  ţ oşte i. Î   
este î s is la Ş oala Do eas ă de la Tâ gu Nea , su  u ele de Ştefă es u 
Io . A olo, el îl a e a p ofeso  pe pă i tele Isaia Teodo es u 
(Popa Duhu).Smaranda, o femeie foarte a i ioasă, do ea a 
fiul ei să aju gă p eot şi de a eea il î s ie la Ş oala atiheti ă 
di  Fălti e i. La a eastă ş oală apa e su  u ele de Io  
C ea gă, u e pe a e il a păst a toată ia a. Ş oala di  
Fălti e i se desfii ează, aşa ă Io  C ea gă plea ă la Iaşi şi se 
înscrie la cursul inferior al Seminarului teologic. 
 Di   pâ ă î  , C ea gă u ează u su ile 
seminarului, iar apoi, luând atestatul, revine în satul natal, 
pe care l-a iu it atât de ult şi de a e u a ut i iodată 
să se despa tă. “e î soa ă ai tâ ziu la Iaşi, u Ilea a, fii a 
p eotului Ioa  G igo iu de la ise i a Pat uze i de sfi i di  Iaşi, de e i d 
diacon al acestei biserici. 
 Î   C ea gă il î tâl eşte pe Titu Maio es u, a e îl u eşte 
î ă ăto  la Ş oala p i a ă .  di  Iaşi. Ti p de  a i este das ăl şi dia o  
pe la dife ite ise i i di  Iaşi, da  deoa e e u espe tă a u ite eguli i puse 
de ise i ă este e lus defi iti  di  â du ile le ului.I   il u oaşte pe 
Mihai E i es u, de a e îl a lega o f u oasă şi du a ilă p iete ie. A esta, 
dându-şi sea a de tale tul de po estito  al lui C ea gă, îl î dea ă sa pu ă pe 
hârtie ceea ce povestea cu atâta haz. 

Î   pu li ă po estea „“oa a u t ei u o i , a e este foa te i e 
p i ită de itito i şi iti ii lite a i. Cola o ează pe la dife ite zia e şi e iste, la 
s ie ea u o  a uale. Apa i ia sa la dife ite e a lu i lite a e t a sfo a 
intâlnirile respe ti e î  ade ă ate e e i e te, a ele po estito  euşi d să 
i p esio eze u po estile si po esti ile sale pli e de haz. Î t e  şi  
s ie ele ai i po ta te ope e ale sale. Î t e  şi  a fost ai tot 
ti pul ol a . “ufe ă foa te ult la oa tea lui E i es u, astfel ă, în ultima zi 
a a eluiaşi a  î  a e oa e E i es u  oa e şi a ele po estitor în 

ojdeu a sa de la i ău. Ră â e î să e u ito  p i  ope a pe a e a s is-o.  
 

George Vlad Găgean clasa IX-a U 
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Năs ut la 1/13februarie 1852 Haimanale, județul 
Prahova, Ța a Ro â eas ă, astăzi I. L. Caragiale, județul 

Dâ o ița, România decedatpe 9 iunie 1912, Berlin, Imperiul German, a fost 
un  dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, 
o e tato  politi  și ziarist o â . Geo ge Căli es u îl o side a a fi el ai 

mare dramaturg o â  și u ul di t e ei ai i po ta ți scriitori români. A fost 
ales membru post-mortem al Academiei Române. 

Începutul activității jurnalistice a lui Caragiale poate fi datat, cu 
p o a ilitate, î  lu a o to ie , la zia ul Teleg aful, di  ţu u ești, u de 
a  fi pu li at u i a de a e dote i titulată Cu iozități. Ap opie ea de zia isti ă 
este o fi ată, u e titudi e, odată u ola o a ea la e ista Ghi pele, u de 
și-a  fi se at u ele di t e o i i u pseudo i ele: Ca  și Poli a , î  a e su t 

izi ile ioi iu ea și e a de u ă alitate. Nu ele î t eg îi apa e la pu li a ea 
de la 1 octo ie  a poe ului Ve su i î  Re ista o te po a ă. Î  

u ă ul di  lu a de e ie  al e istei, u ele lui Ca agiale a apă ut 
t e ut p i t e u ele s iito ilo  a e fo au „ o itetul eda țio al . U  

o e t ese țial l-a constituit colaborarea la Re ista o te po a ă, la  
o to ie , u t ei pagi i de poezie se ate I. L. Ca agiale. Gazetă ia 
propriu-zisă și l-a e e di at î să de la apa iția isăptă â alului Alegăto ul 
li e , al ă ui gi a t espo sa il a fost î  a ii  - 1876. În lunile mai și iu ie 

, Ca agiale a eda tat si gu  șase u e e di  „foița hazlie și popula ă , 
Clapo ul. Î t e a ii  și  a fost o e to  la U i ea de o ati ă. De la 
de utul său î  d a atu gie  și pâ ă î  , Ca agiale s-a bucurat de 
sprijinul Juni ii, deși î  î t egul p o es de afi a e a s iito ului, Ju i ea 
î săși a fost, pâ ă p i   - , ți ta ata u ilo  o e t ate ale 
ad e sa ilo  ei. P i a piesă a d a atu gului, O oapte fu tu oasă, i e p i ită 
de Ju i ea și pu li ată î   î  Co orbiri literare (în care au fost publicate 
toate piesele sale , a e efi iat, la p e ie ă, de ata u i delo  eglija ile. După 
trei ani de colaborare, Caragiale s-a retras în iulie 1881 de la Timpul, dar 
Co itetul Teat ului Națio al de la Iași, p ezidat de Iacob Negruzzi, l-a numit 
di e to  de s e ă, post pe a e d a atu gul l-a refuzat. A participat frecvent la 
ședi țele Ju i ii, ia  la î tâl i ea di  a tie , î  
p eze ța lui Ale sa d i, și-a ă tu isit p efe i ța pe t u 
poeziile lui Eminescu. La 6 octombrie a citit la aniversarea 
Ju i ii, la Iași, O s isoa e pie dută, a ă ei p e ie ă a 
a ut lo  la  oie ie u a e su es, î  p eze ța 
reginei.  

 

 

Vlădu  Negrea, clasa  IX-a MI 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1_februarie
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Ni hita“tă es u (n. 31martie 1933, Ploiești, România – d. 13 

decembrie 1983, ţu u ești, Ro â ia  a fost u  poet, s iito  și 
eseist român, ales post-mortem membru al Academiei Române. 

Co side at atât de iti a lite a ă ât și de pu li ul la g 

d ept u ul di t e ei ai de sea ă s iito i pe a e i-a avut 
limba româ ă, pe a e el î suși o de u ea du ezeies  de f u oasă , 
Ni hita “tă es u apa ți e te po al, st u tu al și fo al, 
poeziei moderniste sau neo-modernismului românesc din anii 1960 -
 .Ni hita “tă es u a fost o side at de u ii iti i lite a i, 
precum Alexandru Condeescu și Eugen Simion, un poet de o amplitudine, 
p ofu zi e și i te sitate e a a ilă, fă â d pa te di  atego ia foa te a ă a 
i o ato ilo  li g isti i și poeti i. 

În 1952, s-a ăsăto it u Magdale a Pet es u, da  ei doi se o  despă ți 
după u  a . Î   s-a ăsăto it u poeta și eseista Doi a Ciu ea, di  a ă ei 
d agoste se a plă ădi te a olu ului O viziune a sentimentelor . Ulterior, 
fii d î p eu ă u poeta și autoa ea Ga iela Meli es u, se o  i spi a e ip o  
î  a s ie și a o st ui u i e su i a st a te. Î   se ăsăto ește u Todo ița 
Do a  Tă âță. 

Tatăl poetului, Ni olae H istea “tă es u, s-a ăs ut la  ap ilie . 
Li ia sa ge ealogi ă a e la o igi e ță a i p aho e i e iți la o aș, î  Ploiești, la 
începutul anilor 1800. Mai apoi, foștii ță a i p aho e i au de e it eșteșuga i 
și o e ia ți ploiește i, p e u  u i ul poetului, H istea “tă es u, spe ializat 
î  p odu e ea și o e ializa ea u o  țesătu i g ele de tipul a alei. 

1964 Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul de poezii O viziune a 
sentimentelor 

1969 Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul de poezii Necuvintele 
1972 Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul de eseuri Cartea de 

recitire 
 P e iul U iu ii “ iito ilo  pe t u a tologia de poezie “ta ea 

poeziei  sele ție de auto  
 P e iul I te ațio al „Gottf ied o  He de  
 P e iul „Mihai E i es u  al A ade iei Ro â e pe t u olu ul de 

poezii Epica Magna 
 P e iul „Cu u a de Au  al Festi alului i te ațio al Serile de 

Poezie de la Struga Ma edo ia iugosla ă   - Trei 
olu e ale sale su t tipă ite: Roșu e ti al, a tologia Alfa și 

volumul de poezii Oul și sfe a. 
 

Vlăduț Negrea, clasa IX-a MI 
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ZIUA  MONDIALĂ  
A SCRISULUI  DE MÂNĂ 

  
În fiecare an pe data  de 23 februarie se  

a i e sează  Ziua Mo dială a Scrisului de 
Mâ ă. Nu a  putut lăsa p ilejul să t ea ă și a  a i e sat și oi a eastă zi î  
liceul nostru. Activitatea s-a desfășu at î  la o ato ul de i fo ati ă al ș olii, 

de doamna p ofesoa ă de i fo ati ă Peti ilă 
Ele a,  doa a p ofesoa ă de li a și lite atu a 
o â ă A io  Mo i a și doa a i liote a ă 

A ghela he Mihaela; i itată- doamna director 
adju t Pi io ea A uța, ia  audito iul a fost 
fo at di  ele i ai laselo  VI A și VII A. La 
î eputul a ti ității, d- a p of Peti ilă Ele a a 
fă ut o i u siu e a s isului, material prezentat 

pe calculator, marcând diverse stiluri de scris, apoi d-na prof. Arion Monica a 
făcut o incursiune prin istoria scrisului.  

În paleolitic au e istat iște ep eze tă i pi tu ale, de o i ei a i ale, 
pe t u ă p i ipala o upație a lo uito ilo  
e a â ătoa ea, da  care nu pot fi clasificate 
ca scrieri proprii. Mai târziu în Mesopotamia, 
primele dovezi de s ie e au fost tă lițele 
de a gilă a e aveau gravate pe ele imagini 
simplificate de animale, plante , 
unelte, numite pi tog a e. Pe t u ă 
ele nu puteau reda prea bine ceea ce 
voiau, grafia semnelor s-a modificat continuu,semnele ducând la scrierea 
u eifo ă. 

În Egiptul antic  s-a folosit scrierea 
hie oglifi ă a e este ase e ea u o  e zi 
dese ate. Dato ită  papi usului,pla tă e 

eștea di  elșug î  laști ile Nilului și a 
cernelurilor naturale, egiptenii au putut folosi 
a eastă s ie e ult ai ușo , decât scrierea 
cuneiformelor mesopotamice care erau 
zgâ iate pe tă lițele de a gilă.  

Mai târziu, fe i ie ii au des ope it alfa etul, eea e a ușu at foa te 
ult s ie ea,p i  u ă ul ult ai edus al a a te elo . “e ede ă alfa etul 
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fe i ia  a dus la apa iția alto  alfa ete p e u  el a a , e ai , g e , lati  și 
chirilic. 

În Europa, cele mai vechi scrieri sunt datate în jurul anului 4000 î.Hr., se 
u es   Tă lițele de la Tă tă ia 

și au fost des ope ite laTă tă ia 
î  județul Al a, Ro â ia. Î ai te 
de apa iția tipa ului ă țile e au 
scrise de â ă, se u eau 

a us ise și î  ța a oast ă  
primele manuscrise au fost 
ealizate î  ă ăsti i de ălugă i. 

Î  fi alul a ti ității, 
doamna i liote a ă A ghela he 
Mihaela, concluzionând cele 
spuse, a ugat ele ii să-și  a ate 

ăiest ia p op iului lo  s is de 
â ă, s ii d fie a e pe o u ată 

de hâ tie pă e ile lo  desp e 
scrisul o â es  o i o st ofă a 
unei poezii care i-a încântat mai 
mult, realizându-se ulterior un 
panou cu acestea. 

 
Bibliotecar, Mihaela Anghelache  
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           Şi acum zic vouă: Feri i-vă de oamenii aceştia şi lăsa i-i, căci dacă 
această hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici; 
            Iar dacă este de la Dumnezeu, nu ve i putea să-i nimici i, ca nu cumva 
să vă afla i şi luptători împotriva lui Dumnezeu.(Faptele Apostolilor 5,38-39). 
           Aceste vorbe înțelepte, rostite de învățatul Gamaliel,sunt un exemplu de 
toleranță religioasă, a unui evreu față de creștini. Cuvinte și atitudine rar 
întâlnite în istorie, dar surprinzător, nu și unice. Un altfel de exemplu poate fi 
atitudinea musulmanilor față de Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai. 
         Astfel, în anul 626 ,în al doilea an de la celebra sa fugă din Mecca în 
Medina, profetul Mahomed emite un act cunoscut sub numele de Ahtiname 
(tradus aproximativ drept Carte a Păcii). Acesta prevedea măsuri de toleranță 
religioasă față de creștini și, în 
special, față de Mănăstirea 
Sfânta Ecaterina. Documentul 
păstrează imprimată mâna lui 
Mahomed , fapt rarisim, și 
precizează drepturile și 
privilegiile călugărilor din 
această mănăstire creștină. De 
atunci, Mănăstirea Sfânta 
Ecaterina se află sub protecția 
califilor și a celorlalți 
conducători musulmani, până 
astăzi. Interesant, în secolele 
VII-VIII, când în Constantinopol icoanele erau arse din ordinul împăratului, la 
Mănăstirea Sfânta Ecaterina, aflată sub protec ia califilor, cinstirea icoanelor nu 
a încetat nici o clipă. 
 Aşezată la poalele Muntelui Sinai, Mănăstirea Sfânta Ecaterina se înal ă chiar 
pe locul de unde Dumnezeu i-a vorbit lui Moise dintr-un rug cuprins de o flacără 
nepământeană - în același loc de unde Sfântul Prooroc a pornit pentru a se 
ruga lui Dumnezeu și a primit tablele legii cu cele zece porunci. 
Fugind din calea prigoanelor din Imperiul Roman, mulți dintre creștinii primelor 
veacuri au găsit adăpost pe Muntele Sinai, iar din secolul al III-lea în locurile 
sfinte din jurul Muntelui Horeb și din sudul Sinaiului s-au creat mici comunități 
monahale. 
În anul 330, Sfânta Elena a construit în locul Rugului Aprins o mică biserică, 

 

Pagina rel ig ioasă  

Există toleranță religioasă? 



15 
 

prof. oțan Marian 
 
 

închinată Născătoarei de Dumnezeu și un foișor care să servească ca adăpost 
pentru monahi. 
În secolul al IV-lea, pelerina occidentală Egeria consemna faptul că Rugul la 
care se închinase Moise încă exista, fiind cinstit de către credincioşi, dar 
men iona şi existența, în Sinai, a unei comunități monahale semnificative și 
înfloritoare. 
O etapă importantă în istoria acestui loc sfânt începe în secolul al VI-lea, când 
împăratul Iustinian (527-565) a ordonat construirea unei cetăți mari și puternice, 
care să împrejmuiască construcțiile Sfintei Elena, adică biserica mare și chiliile 
pentru monahi. Ctitoria Sfântului Împărat Iustinian a fost numită ini ial „Sfânta 
Mănăstire Împărătească de pe Muntele Sinai, unde a păşit Dumnezeu”. Pentru 
a-i apăra pe călugări de repetatele raiduri ale triburilor arabe, împăratul a adus 
aici câteva detaşamente de solda i valahi, care trebuia să apere așezarea. Aşa 
se face că, timp de sute de ani, strămoșii noştri şi-au adus o contribu ie 
importantă la protejarea mănăstirii. 
Timp de câteva secole, Mănăstirea Sfânta Ecaterina a fost un puternic centru 
de pelerinaj pentru creştinii dornici să se închine la moaştele Sfintei Muceni e 
Ecaterina. După o perioadă dificilă de ocupa ie mamelucă, a urmat cucerirea 
Egiptului și a Sinaiului de către otomani, în anul 1517. Noii stăpânitori au 
respectat drepturile mănăstirii. 
Când Napoleon a cucerit Egiptul (1797-1804), a luat mănăstirea sub protecția 
sa și a reconstruit peretele de nord al acesteia, care se prăbușise în anul 1798, 

în urma unor ploi torențiale. 
La începutul secolului al XX-lea, Sinaiul 
devenise o destinație greu accesibilă, încât pe la 
marea mănăstire nu treceau mai mult de o sută 
de pelerini anual. Din 1950, statul egiptean a 
ini iat un amplu proces de consolidare a 
infrastructurii. Datorită noilor drumuri, pelerinii au 
început să vină în număr tot mai mare pentru a 
se închina Sfintei Ecaterina. Astăzi, chiar și o 
mie de vizitatori trec zilnic pragul mănăstirii. 
Mănăstirea Sfânta Ecaterina este deschisă de 
luni până sâmbătă, doar între orele 9-12. 
Duminica ea este închisă pe toată perioada zilei. 
În prezent, în Mănăstirea Sfânta Ecaterina se 
nevoiesc 25 de monahi de mai multe 
naționalități, iar slujbele se oficiază în greaca 
bizantină. 

            Desigur , acest fapt nu împiedică fanatismul și fundamentalismul radical 
să producă masacre oribile, dar este o sclipire de speranță, într-o lume  din 
care toleranța religioasă pare să dispară. 
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Sărbătoarea Nașterii Domnului 
Iisus Hristos sau Crăciunul reprezintă 
una dintre cele mai importante 
evenimente ale creștinătății celebrate în 
fiecare an la 25 decembrie. Este 
momentul cel mai frumos din an când 
are loc reuniunea de familie la masade 
Crăciun, dar consider că este prilejul 
pentru a face fapte bune, a ne ajuta 
aproapele.                                                                                                            

Printre ‘’protagonistii’’ acestei mari 
sărbători sunt: bradul împodobit cu 
globulețe, beteală, ghirlande, luminițe, steaua din vârf, etc. Prin prezența lui, a zăpezii, 

a fulgilor de nea conturează tabloul iernatic, al caselor 
acoperite de zăpadă din coșurile cărora iese fum și copiii 
care se bucură, mergând la săniuș. În Ajunul Crăciunului, 
conform tradițiilor și a obiceiurilor românești, copiii merg să 
colinde pe la case, prin aceste cântece este anunțată 
Nașterea lui Iisus, iar colindătorii sunt primiți și răsplătiți de 
gaze cu covrigi, nuci, portocale, bomboane, ceai cald, etc. 
Adesea, copiii sunt îmbrăcați în port popular având la ei 
steaua ca simbol al Naşterii Mântuitorului. Un lucru specific 
sărbătorii, este mirosul de cozonac, de portocale, de ceai 
sau de vin fiert, de cârnați sau sarmale ce se îmbină 

armonios în casa fiecărui gospodar.  
Conform tradiției, în noaptea de Ajun își face prezența 

Moș Crăciun, ce lasă sub brad cadouri fiecărei persoane, fără 
a fi văzut asemenea Sfântului Nicolae ce vine mai devreme, 
pe 6 decembrie, lăsând cadouri la ghetele frumos lustruite. 
Copiii sunt cei mai fericiți când descoperă cadourile primite 
indiferent că au fost cuminți sau neastâmpărați. Existența lui 
Moș Crăciun este un pretext pentru a face sărbătoarea și mai 
frumoasă, mai dorită și mai așteptată. În opinia mea, orice 
persoană poate fi Moș Crăciun, atât timp cât dăruiește un 
cadou, oricât de mic din suflet, cu mult drag în dorința de a 
vedea acea persoană fericită,  împlinită.                                                                      

Așadar, sărbătoarea Nașterii 
Domnului, Crăciunul reprezintă cel 
mai deosebit moment din an, ce se 
remarcă atât prin spiritul acesteia, prin prezența celor dragi, a 
decorațiunilor, a cadourilor, a zăpezii cât și prin faptele bune 
pe care le facem, a dorinței de a ne ajuta aproapele, acestea 
reprezentând esența acestei sărbători, a bucuriei. 

 
Vlad Găgean, clasa  IX-a U 
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 Colțul  creației 
Cum am descoperit iubirea? 
Pentru că nu sunt la ora de română sau la o oră specială pentru a intra în 

amănunte, îmi permit să încep direct. 

Acum doi ani credeam că sentimentul de iubire, este un sentiment fals, un 

sentiment care duce doar la suferință şi dezamăgire. Trăiam cu impresia că 
toate gesturile de iubire vor deveni la un moment dat gesturi de trădare. Eram 
sigură că într-o zi toată lumea va pleca lăsându-mi un gol în suflet. Pur și 
simplu îmi era frică să iubesc, îmi era frică de ziua când voi rămâne dezamăgiă 
și singură. 
 Tot acum doi ani a murit bunica mea, 

bunica care m-a crescut și învățat cum să fiu 

om. Pentru că știa faptul că nu mai are mult 
de trăit m-a pregătit sufletește. Mi-a povestit 

si m-a învățat până și pe patul de spital cum 
trebuie să cresc frumos și să devin ceea ce ea 
nu a reușit.  
 Simțeam că sentimentele mele se 
amplifică, atunci am înțeles iubirea, am înțeles că noi, oamenii, suntem făcuți 
pentru a iubi. De ce să urâm când viața e atât de scurtă? De ce să ne ferim de 
iubire când e singurul sentiment ce aduce fericirea pe chipul nostru? De ce să 
ne prefacem că suntem bine când putem fi?  Poate că ziua respectivă în care 
bunica mea m-a părăsit definitiv a fost dureroasă şi plină de lacrimi pe care nu 
le pot uita, dar tot în acea zi am învățat să iubesc. Să apreciez omul cât timp 
există, pentru a nu-i aprecia absența mai târziu.  

Iubirea este cel mai frumos sentiment trăit pe pământ, doar iubind 
trăiești frumos. Dedic aceste cuvinte unei persoane importante din viața 
mea, bunico...tu esti aceea! 

 

Andreea Cîrneci-clasa IX-a U 

Să ne să ne cunoa tem 
aptitudinile! 
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Born in autumn 
 

    Ha e ou e e  ead Bleak House , written by 

Charles Di ke s? ţelie e e, it’s a good o e, ou ust 
try it. But why am I talking about it? Well, look at this 

little fragment from chapter 1: 

Implacable November weather. As much mud in the streets 

as if the waters had but newly retired from the face of the earth, 

and it would not be wonderful to meet a Megalosaurus, forty feet 

long or so, waddling like an elephantine lizard up Holborn Hill. 

Smoke lowering down from chimney-pots, making a soft black 

drizzle, with flakes of soot in it as big as full-grown snow-flakes — 

gone into mourning, one might imagine, for the death of the sun. 

Dogs, undistinguishable in mire. Horses, scarcely better; splashed to their very blinkers. 

Foot passe ge s, jostli g o e a othe ’s u ellas i  a ge e al i fe tio  of ill-temper, 

and losing their foot-hold at street-corners, where tens of thousands of other foot 

passengers have been slipping and sliding since the day broke (if the day ever broke), 

adding new deposits to the crust upon crust of mud, sticking at those points 

tenaciously to the pa e e t, a d a u ulati g at o pou d i te est.’’ 
Do ’t ou thi k e a e all o plai i g a out autu ? We a e all disgusted  

the cold, the fog, the rain. But what about finding the beautiful part of its defects? I 

was born in October and, coincidence or not, autumn is one of my favourite seasons. I 

do ’t a e ho  sad o  ei d it sou ds, I lea ed to lo e this seaso  e ause life is too 
sho t to e sad o  dep essed a out so ethi g. I’  ot a positi e pe so , a little it of 
realism can save you from disappointments, but try to make your life easier by 

enjoying every moment of the every day of the every season.  

First, everybody is complaining about the rain. I personally love the sound of the 

rain, it makes me feel safe and confortable. I know, running to solve your problems in 

the rain is not the best idea, but you can have an umbrella and enjoy the nice 

at osphe e. A tuall , that’s hat I like a out ai : it sou ds so pea eful. 
No od  likes the old, is ’t it? Well…I like it. I pe so all  p efer the cold than hot 

temperatures and a sweater, jeans and a pair of boots are the perfect outfit for me.  

The fact that the leaves are dying and are leaving the trees naked  and alone 

can be a little bit sad, but we are all getting old, even leaves. They must die because 

nothing in this world is immortal. Neither are we. They will grow up again healthier 

and ou ge .  I  fa t, ou a ’t eje t a little alk i  the pa k, ad i i g the az  
mess of colors. Autumn is such a brave and talented painter.  
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            The only thing I regret is the fact that autumn is putting the birds to flight. I 

a ’t fi d so ethi g good to sa  a out that. The  a e looki g fo  o e food a d 
warmer temperatures, leaving us alone with the gloomy atmosphere. No more chitter 

for us, looks like they are scared to disturb the sound of silence.  

    I  fa t, I do ’t thi k autu  is that ad. The e is eaut  i  the ai , i  the falli g 
of the leaves and in the unique atmosphere it brings.  

  

                                                        Bunghez Daria Ruxandra, clasa VIII-a B 

                                        La Francophonie  
              La F a e a toujou s i p esio  pa  l’o igi alit , 
l’histoi e u i ue ou la o lesse de la la gue. Elle a u e histoi e 
plei e d’a e tu es, elle a o t i u  à l’histoi e et a a e  da s 
les li es d’histoi es les o s t s i po ta ts: de Napoléon par 

e e ple, ou e o e Jea e d’A . 
             Les français ont eu une grande contribution culturelle 

aussi, elle est le pays où les grands ecrivans ou peintres étaient 

nés, par example Jules Verne ou Claude Monet. 

             La France a les uns des plus importants musées: le Louvre ou le Château de 

Versailles. Le symbole national, la Tour Eiffel, est unique dans tout le monde.  

             Le français est la deuxième plus parlée langue en Roumanie, donc nous 

célébrons La Journée de la Francophonie depuis 1993.   La Francophonie désigne 

l’e se le des pe so es et des i stitutio s ui utilise t le f a çais o e la gue de 
p e i e so ialisatio , la gue d’usage, la gue ad i ist ati e, la gue d’e seig e e t 
ou langue choisie.  

             La Journée de la F a opho ie est l e le  Ma s. L’O ga isatio  
internationale de la Francophonie est une institution dont les membres (des États ou 

gouvernements participants) partagent ou ont en commun la langue française et 

certaines valeurs (comme, notamment, la diversité culturelle, la paix, la gouvernance 

démocratique, la consolidation de l'état de droit, la protection de l'environnement).                

Elle réunit 77 états: 57 états membres et 20 observateurs. Dans Roumanie, 25% de la 

populatio  pa le le f a çais, u  e o d pou  u  où da s le f a çais ’est pas la langue 

oficielle. Même dans Comarnic, les enfants apprennent le français dès la cinquième 

jus u’à  la douzi e me au Bac). 

Bunghez Daria Ruxandra, clasa VIII-a B 
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PRIMAVARA,  

ANOTIMPUL  RENAŞTERII ŞI  AL BUCURIEI 
       Iarna cu zilele ei geroase a plecat de 
la oi lăsâ d lo ul u ui ou a oti p ai 
cald, colorat la inceput în verde crud ce 
se t a sfo ă î et, î et i t -o paletă 

ulti olo ă, adu â d o lu e i u ată,  
pli ă de ia ă. 
       P i ă a a este a oti pul florilor, al 
opa ilo  î e zi i,  al po ilo  î flo i i, al 

păsă ilo  e soses  di  ou la oi  şi e 
î â tă p i i ile şi auzul. 

       Este a oti pul î  a e se se ează ziua a ei, fii a ea ai u ă şi d agă, pe t u 
oi to i, da  şi Î ie ea  Do ului, atu i â d fie a e p i i   lu i ă di  lu i ă , 

pe t u a î p eu ă să fo ă  o lu e d eaptă, u ă î  a e lu i a să e ălăuzeas a 
paşii. 

Oa cea Mihaiţă, Clasa  III-a B 

 

Primăvara 

Primăvară, primăvară, 

Te-ai întors din nou în  ară, 

După-o iarnă îndelungată 

De noi to i e ti a teptată! 

 

Toată natura  a prins via ă 

Rând pe rând, zâmbind în fa ă, 

Ghiocei i viorele, 

Zambilu e i lalele. 

 

Cristian Drăgoi,  Clasa III-a B  
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Desenul între pasiune  şi talent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

STANA THEA –clasa XI-a  MI 

IORDACHE BIANCA -clasa IX-a MI 
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DARIA BRÎNZI-clasa III-a B 

BIANCA IORDACHE –clasa IX-a  MI 

SÂRBU SEBASTIAN–clasa V-a A 
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 Hobby-uri 
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Terecoasă Mihai clasa X-a U 

 

Fotografia-un nou hobby al tinerilor 
Fotografia a î eput să fie u ul di  ho -urile tinerilor foarte des întâlnite.  

Fotografia a e u  ol foa te i po ta t î  iața fie ă ui o  deoa e e este o 
ade ă ată plă e e să ole tezi i agi i supe e e pot î â ta pe o i i e da  și di  
si plul fapt ă p i t -o fotog afie o iș uită pot fi t a s ise u  u ă  e ă gi it de 
t ăi i și e oții.         

 

O i i e poate fa e fotog afii, este e oie de a iție și pe se e e ță. Un fotograf 

pasio at î  ade ă atul se s al u â tului  își poate e p i a u ușu i ță sentimentele, 

t ăi ile și e oțiile p i  fotog afii. 

 

„O i agi e valorează cât o ie de cuvi te.”-Fred Barnard 

Fotografia este o pasiu e pe a e ulți aleg să și-o dezvolte încetul cu încetul. 

Pozele, i dife e t ă su t fă ute u telefo ul o il sau fă ute u apa atul, păst ează î  
i te io  o po este a e u ează să fie î pă tășită elo  di  jur. Cine nu ar aprecia o 

fotog afie f u oasă? Pă e ile dife ă de la o pe soa ă la alta da  o i e o  se egăsește 
în fotografii. 

Andreea Vîjeu-clasa IX-a U 
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Ce este un film? 

U  fil  este atât o î ățătu ă, ât şi u  od de a p i i altfel iața. 
Printr-un fil  poți p i i p i  o hii egizo ului, poți afla la e se gâ dea î   o e tul î  
care regiza. 

Î  ge e al, fil ele au fost eate pe t u a alu ga pli tiseala u ei pe soa e şi 
pe t u a  îi o upa ti pul, asta se î tâ pla a u  ulți a i. Da , u t e e ea e ii, au 

e oluat atât fil ele, ât si odu ile de gâ di e ale oa e ilo . De e e plu, da ă î  
trecut filmele erau realizate într-un format alb- eg u si de doa  o o ă, a u  fil ele au 
aju s sa fie p etuti de i fii d olo ate şi pli e de iață, iar durata unui fil  depășește 
două ore. 

Di  fil e poți desp i de aptitudi i pe so ale, da  îți poți s hi a şi pe epția 
asup a u o  lu u i. Da ă u ă ești u  fil  psihologi , poți afla u  gâ des  oa e ii, 

a ai ult, poți edea ât de ușo  este o pe soa ă de itit. 
Filmele sunt de toate 

genurile, de la comedii, de a țiu e 

şi azate pe psihologia u a ă, 
pâ ă la fil e de g oază a e 
eușes  să te i spăi â te î ă di  

primele minute de vizionare. 

Deşi ajo itatea fil elo  
sunt realizate după ă țile unor 

scriitori celeb ii, u eușes  să 
relateze in detaliu tot ceea ce 

auto ul gâ dea. To ai de a eea, t e uie ap e iată u a egizo ilo , deoa e e 
a eştia o  să p ezi te pe i ile e a e o î t eagă a țiu e la a e atât ei, ât şi a to ii 
au muncit un timp îndelungat. 

Nu tot ceea ce vedem în filme trebuie luat 

a ata e si e pe i e tat î  iața de zi u zi. 
Fil ul, î  ge e al, t e uie u ă it u a e 
ate ție pâ ă la apăt şi este e esa  să 
o știe tiză  ă u e eu fil ul e î  st â să 

legătu ă u ealitatea. 
 

Glesnea  Laura-Ştefania clasa X-a U 
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Gheorghe Hagi (Gheorghe Hagi (n.5 februarie 1965) este un fost fotbalist 

român, considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi în Europa anilor '80 și 
'90și cel mai mare fotbalist român din toate timpurile. Fanii lui Galatasaray l-au numit 

"Comandante" (Comandantul) și românii l-au numit "Regele". 

 Supranumit "Maradona din Carpați", Hagi este considerat un erou în România. 
A fost numit fotbalistul român al anului de șapte ori, și este privit ca unul dintre cei mai 

buni fotbaliști ai generației sale. Ca un constructor de joc avansat, a fost recunoscut 
pentru dribling, tehnică, viziune, pase și finalizare. 

Hagi a jucat pentru naționala României la trei campionate 

mondiale în 1990, 1994 (unde a fost numit în World Cup All-Star Team) și 1998, cât și 
în trei campionate europene în 1984, 1996 și 2000. A avut 125 de prezențe pentru 
România, al doilea după Dorinel Munteanu, și este pe prima poziție a marcatorilor 
(alături de Adrian Mutu) cu 35 de goluri. 

Echipa națională de fotbal a României este prima reprezentativă a României și 
se află sub controlul Federației Române de Fotbal (FRF). România a fost una dintre 

cele patru țări care au participat la primele trei campionate mondiale de fotbal, alături 
de selecționatele Braziliei, Franței și Belgiei. Totuși între edițiile 1950 și 1986, 
România a reușit să se califice numai la un singur turneu final. Între 1990 și 2000, 

selecționata României s-a calificat în șaisprezecimile sau chiar optimile a trei 
campionate mondiale consecutive. Această perioadă prielnică și-a atins culmea în 

cadrul turneului final al Campionatul Mondial din 1994, când România, avându-l 

căpitan pe internaționalul Gheorghe Hagi, a ajuns în sferturile de finală 
învingând Argentina cu scorul de 3-2. Ulterior a pierdut cu Suedia la penaltiuri. 

România a făcut de asemenea o figură bună la Euro 2000, când a obținut un 1-1 

cu Germania și a învins Anglia cu 3-2 în grupe, trecând mai departe în sferturile de 

finală, unde a fost învinsă de Italia. 

Antrenată între 2003 și 2009 de Victor 

Pițurcă, România s-a calificat la turneul final 

al Campionatului European din 2008, 

din Austria și Elveția, terminând pe primul 
loc în grupa G a turneului de calificare, 

grupă din care au făcut parte echipa 

națională a Olandei și vecinii săi sud-est-

europeni, Bulgaria, Slovenia și Albania. La 

acest campionat european, România a 

terminat grupa de calificare pe locul al 

treilea din patru echipe, după două remize cu Franța și Italia, și o înfrângere în fața 
Olandei. România s-a calificat la turneul final al Euro 2016, după ce a terminat pe 
locul 2 în grupa F de calificare, în spatele Irlandei de Nord, dar în 

fața Ungariei, Finlandei sau a Greciei. 
 

Petre Bogdan clasa X-a U 
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Moda i  î ă ă i te ep ezi tă u i  ulti ul â d g ijă pentru corectitudinea 

hai elo , a gustului, a atitudi ii. Moda este o " i ută , este u  "stil . La o  totul 
trebuie să fie frumos: şi fa a, î ă ă i tea, gâ dul şi sufletul. Moda este şi ea o a tă, 
la fel ca pictura, muzica.  

Moda este u  o i ei, o dep i de e ole ti ă, spe ifi ă la u  o e t dat u ui 
mediu social.  Te e ul de "la odă" se apli ă de o i ei u ei pe soa e a e poa tă 

hai e sau a eso ii a e fa  pa te di  te di țele 
odei a tuale, hia  da ă oda i lude mai multe 

ramuri. Desigur, noi femeile vrem să fim elegante, 

delicate, mature şi ai ales foa te t e d ! Şi e istă 
odă pe t u fie a e di t e oi, o fe eie 

i telige tă ştie să se î a e, dupa posi ilități, 
conform siluetei, vârstei si ocaziilor, filtrând si 

alegând cu discernămâ t eea e i se pot i ește, 
ceea ce-i dă fa e ! 

Moda pe t u u ii di t e oi î sea ă u  
si , ăsu ă şi echilibru, dar î  egală ăsu ă u aj 
şi ultă i agi ație  să e defi i  p op iul stil şi să 
î ăță  să-l includem în toate aspe tele ieții 

oast e, să fi  u i i a â d do i țe dife ite, şi totul 

se azează pe i spi ație!  
 Î  fie a e a  se dese ează o uloa e a e 

i spi ă desig e ii di  î t eaga lu ea, eea e du e ia  la o ouă odă, la alt stil pe a e 
îl egăsi  la majoritatea persoanelor, acel stil care ne face iar să e s hi ă  
garderoba! 

“ă u uita  şi faptul ă î  fie a e zi e alege  hai ele 
î  fu ție de uloa e, pa tofi, sta ea de spi it, hia  şi 

anotimp pentru că şti  destul de i e ă a a fă ă o z 
este ca înghețata fară arome! 

 

Cocă Silvia-Minodora clasa X-a U 

 

Modă și  tendințe 
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Romanul  “Fata din tren”  de Paula Hawkins 
„Tu nu o cuno ti, dar ea te cunoa te.” 

 

Conturată de mister, suspans, iubire și trădare, Fata din tren , căci despre 
ea e vorba, înfățișează un puzzle al lecturii ce te ține cu piesele în mână până la 
sfârșitul cărții.  

Acțiunea romanului este prezentată din trei perspective narative - Rachel, 

Megan și Anna, trei dintre personajele cheie, care nu se cunosc între ele, dar ale 
căror destine sunt strâns legate și gata de a da peste cap fiecare părticică a 
poveștii prin misterul lor. Rachel Watson este personajul principal al romanului, 

o fată care face naveta zilnic spre Londra dintr-o localitate mică folosind ca mijloc 
de transport trenul. Pe parcursul călătoriei, trenul se oprește într-o stație unde se 
află casa unui cuplu pe care ea obișnuiește să o privească într-un mod deoebit: îi 

numește pe cei doi Jess și Jason, îi  vede ca pe un cuplu fericit, imaginându-și 
viața lor așa cum a ei n-a putut fi niciodată. Într-o zi, Rachel citește un articol în 
presă despre o persoană dispărută, Jess mai precis, al cărei nume real este Megan. 
De aici se ivește oportunitatea lui Rachel de a se implica în elucidarea misterului 

din spatele dispariției, chiar dacă își pune în joc propria-i viață. Fata din tren  
este un roman psihologic care ține cu sufletul la gură cititorul, fără să-i permită să 
se plictisească și presărând indicii despre criminal printre rânduri, dar 
dezvăluindu-ți adevărul pe ultima sută de metri.  

Paula Hawkins este autoarea 

acestui roman care la doar 44 de ani 

reușește să intre atât în sufletul 
cititorului, cât și în mintea lui prin 
intermediul unui adevărat mister, 
menit să captiveze atenția și celor mai 
pretențioși cititori. Ea reușește să 
surprindă aspecte dure ale vieții, 
adevăruri crunte și lucruri pe care 
oamenii încearcă să le ascundă, 
romanul accentuând faptul că 
oamenii nu sunt ceea ce par și că încrederea în ei trebuie pusă la îndoială mai des 
decât ne așteptăm.  

 Recenzie de carte 
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Romanul Fata din tren  a fost ecranizat în anul 6  și are în rolul lui 
Rachel pe Emily Blunt, Megan interpretată de Halley Bennett și Rebecca Ferguson 
în rolul Annei.  
 

 

 

 

 

Raluca Comșa-clasa X-a MI 

Romanul “Labirintul” de James Dashner 
~Evadarea~ 

           Cartea Labirintul  Maze Runner  este scrisă 
de către James Dashner, un scriitor american născut în 
statul Georgia în 26 noiembrie 1972. S-a mutat în 
partea vestică a statelor unite pentru a-şi finaliza 
studiile, tocmai în statul Utah. Are un master ca scriitor şi momentan trăieşte împreună cu so ia sa şi cei patru 
copii undeva în Mun ii Stâncoşi. 

Cartea  con ine multă ac iune avându-l ca 
personaj principal pe Thomas. Aceasta relatează un 
experiment realizat pe tineri adolescen i de nişte 
savan i. Astfel au creat Labirintul, care avea în mijloc o 
Poiană, unde erau trimişi băie ii, din trei în trei 
săptămâni, cu memoria ştearsă, amintindu-şi doar 

numele şi câteva lucruri de baza pentru supravie uire.  Aceştia primeau noi colegi, 
mâncare, haine prin intermediul unui lift din trei în trei sapatamani.  În fiecare 
diminea ă se deschideau zidurile care duceau în labirint, unde Alergătorii  căutau 
o cale de ieşire şi încercau să găsească noi locuri, dar se întorceau până seara 
înainte de închiderea zidurilor care îi protejau de monştrii, care erau numi i 
Dureroşi . Într-o zi liftul îl aduce pe Thomas, dar ce era neobişnuit este că a două 

zi liftul aduce prima fată la un interval foarte scurt, cu un bile el misterios. Acest 
lucru a adus panicăîn Poianăşi declanşează toată ac iunea căr ii.   
 Evadarea reprezintă primul volum al celor trei serii Labirintul şi este 
caracterizată de mister, ac iune şi neaşteptat. Ea se bazează pe eviden ierea celor 
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care îşi pot largi limitele, care se 
descurcăîn situa ii limităşi care la 
vârsta adolescen ei sunt coştien i de 
pericol, de arta de a supravie ui şi de a 
lua decizii importante pentru un grup 
întreg. Un lucru intersant este că fata- 
Teresa şi Thomas pot comunica 
telepatic, şi deşi memoria lor este pu in 
înce oşată, aceştia simt că ei sunt de vină pentru tot ceea ce s-a întâmplat. 
Personajul Thomas este tipul tânărului curios şi descurcăre  cu spiritual de 
sacrificiu foarte dezvoltat, astfel se lasăîn epat de un Dureros pentru a putea afla 
cum se poate ieşi din Libirint. Cu ajutorul antidotului Thomas îşi aminteşte câteva 
lucruri dar nu se ascunde de ceilal i şi recunoaşte că el este de vină pentru faptul că 
sunt închişi to i, şi de faptul că el i-a ajutat pe savan i. Majoritatea poienarilor  
(asa cum le spunea autorul)  apreciază sinceritatea lui Thomas şi se încred în 
cuvintele şi afirmările lui, astfel are loc ac iunea de eliberare. 
 În concluzie, cartea Evadarea  pentru mine reprezintă o carte foarte 
interesantă care î i pune imagina ia la încercare. Este o carte science-fiction plină 
de ac iune şi recomand şi vizualizarea filmului după citirea căr ii, în care în  rolul 
lui Thomas este Dylan O’Brien şi în rolul Teresei este Kaya Scodelario.      

 Spurcaciu Mihaela clasa X-a  MI  
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 Pagina IT 

Programele 
Programele se fac cu limbaje de programare. 

Trebuie să știi o "limbă" în care să programezi 

calculatorul.  

 Acest limbaj este de fapt...  un cod. Coduri care sunt instrucțiunile 

date calculatorului ca săfacă ceva. Un program este de fapt o listăfoarte 

mare de instrucțiuni pentru procesor. 

Programatorul scrie aceste coduri în alt program IDE care conține un 

editor de text, un compilator care traduce acele coduri în semnale binare 

pentru procesor și un debugger. 

Cele mai populare limbaje de programare sunt C, C++, C#, Java, Pascal, 

Python, PHP.Un limbaj de programare este un set 

bine definit de expresii și reguli valide de 

formulare a instrucțiunilor pentru un computer.  

 Un limbaj de programare are definite un set de reguli sintactice și 

semantice. El dăposibilitatea programatorului să specifice în mod exact și 

amănunțit acțiunile pe care trebuie să le execute calculatorul, în ce ordine 

și cu ce date. Specificarea constă practic în întocmirea sau scrierea 

programelor necesare.  

C++ este un limbaj de programare general, 

compilat. Este un limbaj multi-paradigmă, cu verificarea statică a tipului 

variabilelor ce suportă programare procedurală, abstractizare a datelor, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Computer
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbaj_de_programare_general&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Compilare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstractizare_(informatic%C4%83)&action=edit&redlink=1
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programare orientată pe obiecte. In anii 1990, C++ a devenit unul din cele 

mai populare limbaje de programare comerciale, rămânand astfel până azi. 

 Bjarne Stroustrup de la Bell Labs a dezvoltat C++ în anii 1980, ca o 

serie de îmbunătațiri ale limbajului C.  

 În 1982, numele limbajului a fost schimbat de la C cu clase la C++. Au 

fost adăugate noi facilitați, inclusiv funcții virtuale, supraîncarcarea 

operatorilor și a funcțiilor, referințe, constante, alocare dinamică, un 

control al tipului mai puternic și noua variantă de comentariu pe un singur 

rând. 

 În 1985 a fost lansată prima ediție a cărții "The C++ Programming 

Language", oferind informații importante despre limbaj, care încă nu era un 

standard oficial. În 1989 a fost lansată versiunea 2.0 a C++. Au apărut acum 

moștenirea multiplă, clase abstracte, funcții statice, funcții constante și 

membri protected. În 1990 o altă carte a fost lansată, oferind suport 

pentru standarde viitoare. Ultimele adăugări includeau template-uri, 

excepții, spații de nume (namespace-uri) și tipul boolean. 

 O dată cu evoluția limbajului C++, a evoluat și o bibliotecă standard. 

Prima adăugire a fost biblioteca de intrări/ieșiri 

(I/O stream), care oferea facilitați pentru a 

înlocui funcțiile tradiționale C cum ar fi printf și 

scanf. Mai târziu, printre cele mai semnificative 

adăugări la biblioteca standard a fost STL. 

 

            Anghel Maria Valentina clasa XI-a MI 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Programare_orientat%C4%83_pe_obiecte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anii_1990
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bjarne_Stroustrup
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs
https://ro.wikipedia.org/wiki/1980
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limbajul_C
https://ro.wikipedia.org/wiki/1982
https://ro.wikipedia.org/wiki/C_cu_clase
https://ro.wikipedia.org/wiki/1985
https://ro.wikipedia.org/wiki/1989
https://ro.wikipedia.org/wiki/Boolean_(tip_de_date)
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  L’)nternet pour les adolescents est indispensable aujourd’hui. )ls pensent que c’est un mode de vie qu’ils peuvent faire beaucoup de choses dans. )l y a peu d’adolescents que n’utilisent pas l’)nternet, beaucoup d’entre eux sont petits 
enfants qui ne savent pas les 
dangers que sont partout sur l’)nternet. Ţar example, de nos jours, l’)nternet commence à étre populaire un jeu’’ est intitulé la baleine bleue’’. )l propose aux 
adolescents beaucoup de tâches, la 
dernière est la suicide. La première 
tâche est le dessin d’une baleine sur 
la main avec une lame et envoyer une photo avec le dessin pour commencer le jeu’’. Une autre tâche est le réveil à 4:  de la nuit et voir des films d’horreur. Beaucoup de jeunes participent et en fin, ils sont morts. )l y a aussi d’autre dangers sur l’)nternet, comme les réseaux sociaux, où nos informations peuvent étre 
truquées et de là, des choses très graves  peuvent se produire.  

  L’)nternet est aussi un moyen de socialiser par les réseaux sociaux où les 
adolescents en général peuvent parler avec des amis facilement, ils peuvent poster des photos, bien que, parfois, ils exagèrent parce qu’ils postent tout ce qu’ils font 
tout le jour : où ils vont, ce qu’ils mangent etc. et je pense que ce n’est pas une 
bonne chose. 

 L’)nternet aide toutes les personnes parce que sur l’)nternet nous pouvons 
trouver tout ce que nous besoin : des informations dans tous les domaines, des 
jeux, nous pouvons achèter beaucoup de choses etc. Je peux dire que je ne peux pas résister longtemps sans l’)nternet comme la plupart des adolescents. Ţour les petits enfants, l’)nternet peut avoir des effets graves, comme perdre le temps devant l’ordinateur qui peut causer la perte de la vue. Aussi, l’)nternet peut viruser l’ordinateur.  
 En final, je peux dire que l’)nternet a des avantages et des désavantages. 
 

Cojocaru Alexandra-Flavia clasa X-a MI 
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IOS sau Android??  
 
 
 
 

IOS sau Android?? Aceasta este întrebarea la care încă nu există un răspuns.. Ambele 
au ceva apa te… Da ă vrei IOS trebuie să renun i la avantajele de la android, şi 
viceversa! 

Avantaje IOS:  

IOS adică acel sistem de operare în care nu există bug-uri şi nici nu se poate bloca. IOS 
se găseşte doar pe device-urile de la apple adică pe iPhone-uri. Dacă un sistem care 
este foarte stabil, acesta este IOS. 
În acest moment cel mai nou IOS este IOS 10.3! Merge perfect şi are unele func i noi!  
Cele mai performante device-uri cu IOS sunt: iPhone 7, iPhone 7 plus, iPad pro 
(9.7/12.9 inch) 
Apple au oferte în care aplica ile care costă sunt gratis câteva zile!  

Dezavantaje IOS:  

Unul dintre dezavantaje este a ela ă nu putem personaliza telefonul, adică i o i ele 
sunt setate de apple! Alt dezavantaj este că foarte multe aplica ii di  Apple “to e 
trebuiesc cumpă ate. Exista unele metode de a putea să le iei gratis dar nu sunt 100% 
sigure! 
Alt dezavantaj este că device-urile de la apple costă foarte mult! Acesta nu este un 
dezavantaj al sistemului dar po i să îşi doreşti IOS dar să nu ai posibilitatea să î i 
cumperi unul. 

Avantaje Android: 

Android adică sistemul de operare în care ai foarte multe metode de personalizare. Ai 
multe aplica ii gratis!  
În acest moment cel mai nou Android este Android 7.2! 
Cele mai performante device-uri cu Android sunt: Samsung Galaxy S8, LG G6, Huawei 
Mate 9 PRO,Google Pixel,LG V20 etc. 

Dezavantaje Android: 

Exsită foarte multe momente în care device-ul se blochează. Are foarte multe bug-uri, 
de exemplu nu te lasă să instalezi o aplica ie de 40 Mţ deşi tu ai liber in spatiul de 
stocare mai multi GB nu MB!  
 
Peticilă Radu clasa VII-a A 
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Activităţi  extraşcolare 

 
 
 

 

 

The Best- O experiență de neuitat... 

“The Best”este un concurs de cunoștințe generale care are loc la 

Ploiești în fiecare an. Acest concurs însumează întrebări de cultură generală 
,al căror nivel de dificultate să nu depășească pragul clasei a XII-a, în 

domenii variate precum literatura, limba română, istorie, geografie, 

matematică, chimie, artă, muzică, sport etc. 
Pentru noi această ediție a fost una nemaipomenit de bună, o ediție în care 

am dovedit că putem lucra în echipă, încredere și nu în ultimul rând dorința 
arzătoare de a ne bate la primul loc. O experiență inedită, o experiență din care 
am avut doar de câștigat … 

 
 
 
 
 
 
 
 

După această experiență, elevii de la “Simion Stolnicu” au declarat : 
Ion Ana Maria : “Participarea la concursul The Best a reprezentat o experiență 
inedită prin intermediul căreia mi-am perfecționat lucrul în echipă și mi-am 
îmbogățit cunoștințele. Mă bucur că am participat alături de aceasta echipă 
deoarece toți ne-am înțeles și părerea fiecăruia a fost luată în considerare. Ne-
am încurajat unul pe celălalt, iar când am pășit pe scenă eram lipsiți de emoții și 
încrezători în propriile puteri. M-am simțit minunat fiindcă atât colegii, cât și 
profesorii din public ne-au susținut și ne-au încurajat chiar și atunci când 
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răspunsul nostru nu era cel așteptat de juriu. În ciuda faptului că nu am obținut 
rezultatul dorit, eu consider că ne-am descurcat destul de bine, însă anul viitor 
vom atinge performanțe mult mai mari.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deșliu Vlăduț : « Participarea la concursul The Best a fost una la care am muncit 
din greu, antrenându-ne întreaga echipă. Eu consider că ne-am descurcat onorabil 
deoarece în preselecții am avut un punctaj de 9 din 10 puncte posibile. În etapa 
următoare, și anume galele, am avut de asemenea un rezultat foarte bun, 
strângând 26 de puncte din totalul de 31. Am făcut față cu brio marilor colegii ca 
I.L.Caragiale din Ploiești, sau câștigătoarea ediției trecute, Colegiul Mihail 
Cantacuzino din Sinaia, şi tându-ne la 2 puncte de câștigătorul galei. Pentru mine a 
fost o experiență frumoasă deoarece 
ne-am putut testa cunoștințele și 
socializarea cu elevi bine instruiți ai altor 
licee. Regret faptul că nu am reușit să 
trecem în finală dar consider că a fost o 
participare relativ bună, de asemenea 
țintim spre un rezultat mai bun anul 
viitor » 
Vintilă Sabin : «  Prima dată când mi-a fost lansată această provocare am avut o 
mică reținere deoarece am crezut că emoțiile mă vor copleșii și nu voi face față 
presiunii, dar cu ajutorul prietenilor și al familie am ajuns la concluzia că eu 
reprezint o piesă din acest puzzle, un membru din această echipa minunată. 
Oportunitatea de a participa la concursul The Best mi-a oferit lecții pentru viitor, 
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m-a invățat să lucrez mai bine în echipă, mi-a arătat că dacă îmi doresc cu 
adevarăt un lucru și lupt pentru acesta, emoțiile pot fi învinse. Mi-a îmbogățit 
cultura mea generală. Sunt foarte mulțumit de rezultatul pe care l-am obținut, iar 
anul viitor avem planuri mult mai mari, să trecem în finală și de ce nu, să o și 
câștigăm chiar dacă va fi foarte greu, dar cu puțin noroc și cu multă muncă din 
partea fiecăruia eu sper să reusim. » 
Spurcaciu Maria : «Am participat la acest concurs în toți cei patru ani de liceu și 
pot spune că a fost o experiență plăcută, în care am cunoscut oameni noi, dar am 

acumulat și cunoșținte de la an la an. A fost 
o experiență frumoasă, educativă, la care ar 
trebui să participe cât mai mulți elevi. 
Faptul că este o competiție în care ne 
folosim cunoșțintele pentru a câștiga o face 
o experiență foarte interesantă, emoțiile 
fiind unice și constructive. The Best m-a 

ajutat să-mi dezvolt abilitatea de a lucra într-o echipă, cu membrii căreia m-am 
înteles foarte bine și pe care aș dori să-i felicit pentru cum s-au prezentat și 
pentru ce am reușit să facem împreună.» 
Elevii echipei de la Simion Stolnicu care au participat la acest concurs sunt : 
 Ion Ana Maria (Clasa a IX-a M.I) 
 Deșliu Vlăduț (Clasa a X-a M.I) 
 Vintilă Sabin-Ionuț (Clasa a XI-a M.I) 
 Spurcaciu Maria ( Clasa a XII-a M.I) 

 

 

Olimpiade şcolare- faza județeană 

 Limba română 

1. Găgean Vlad )X U – Mențiune 

2. Stanciu Gabriel IX M.I. – Mențiune 

3. Găgean Alexandra X) U – Mențiune  
4. Piciorea Adriana VII A - Mențiune 

5. Spânu Oana V B – Mențiune 
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 Istorie 

1. Botoacă Alexandra X)) U – Premiul III 

 Chimie / Protecția Mediului 

Premiul I    

1. Voicu Andrei XI PM 

2. Tache Cornelia XI PM 

3. Megelea Cristina XI PM 

4. )vașcu Cosmin X) ŢM 

Premiul II    

1. Purcaru Denisa XI PM În anul școlar -2017, elevii liceului nostru, de la profilul Resurse naturale şi Ţrotecția mediului, au participat la diferite concursuri şcolare. 
Concursul  O viață fără riscuri! Securitatea şi Sănătatea mea  ediția a V-a, desfăşurată la Colegiul Tehnic Toma Socolescu  din Ţloieşti  fiind organizată pe  

decembrie,participând elevii clasei a XI-a PM: Voicu Andrei, Megelea Cristina şi 
Tache Maria, coordonați de prof. Sbîrnea Elena şi prof. Stoica Daniela. Au participat 

la concursul cu tema )ntoxicațiile în laboratorul de chimie şi primul ajutor  în caz de intoxicații. Concursul a constat în susținerea lucrării cu tema menționată mai 
sus, o probă practică şi prezentarea unei machete. Elevii s-au întors victorioşi  cu 

bine meritabilul premiul I. 

Eleva Purcaru Denisa de la clasa a XI-a ŢM a participat la concursul național Alege este dreptul  tău , ediția a XV-a din data de 11 martie. Eleva  a fost coordonată de prof. Sbîrnea Elena şi prof. Stoica Daniela. Concursul național s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială George Coşbuc  din Ţloieşti şi a avut ca temă Ţrotecția consumatorilor . Concursul a constat într-o probă scrisă test grilă  şi susținerea unui referat cu tema Cumpăr online şi stiu ce drepturi am . Eleva a luat locul )) şi urmează să se pregatească pentru faza națională care se v-a desfăşura la Năvodari în perioada -23 iunie 2017.  

Purcaru Denisa clasa XI-a  PM 
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Pregătirea balului Cu trei săptămâni înainte de bal, elevii 
claselor a XII-a s-au întâlnit pentru a discuta 

despre cum se va organiza balul. Am luat în 

considerare toate ideile, apoi le-am ales pe cele mai bune. Am decis locul şi data acestei activită i apoi am cerut ajutor cadrelor didactice şi am căutat sponsori pentru a ne pune în aplicare ideile.  
La o a doua întâlnire ne-am împăr it sarcinile, am decis tema balului apoi am hotărât data preselec iilor. Elevii claselor a )X-a care şi-au dorit participarea la 

acest bal, au fost nevoi i să se înscrie la biblioteca şcolii, apoi în urma prezentării lor,  a două întrebări una de logică iar cealaltă de cultură generală  şi a răspunsurilor lor corecte sau greşite, i-am ales pe cei mai capabili 

pentru participare, apoi am format perechile. Câ iva colegi au pregătit un dans tematic, am realizat o pantomimă, şi am invitat cei mai talenta i elevi ai şcolii pentru a ne încânta cu momentele lor, am pus la punct probele pentru bobocei şi ne-am ocupat ca totul să iasă bine, inclusiv prezentarea 

evenimentului. 

Desfăşurarea balului Ţentru început am primit to i boboceii cum se cuvine, i-am condus la locurile lor şi le-am dedicat dansul pregătit de elevii claselor a X))-a. Ţentru că nu am vrut ca boboceii să simtă tensiunea concursului, am introdus printre cele 4 probe, momente amuzante sau impresionante ale colegilor noştri. 

Balul  Bobocilor 
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La final, în urma votului fiecărei persoane prezente în sală, s-au ales câştigătorii, care au primit premii substan iale numai datorită sponsorilor. A fost o experien ă frumoasă şi interesantă atât pentru noi ca organizatori cât şi pentru boboci, ca participan i. 
Savu Ana Luiza clasa XII-a MI 
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Proiectul “Dăruind, vei câștiga!’’ 
 

Proiectul Dăruind, vei câștiga!  a fost 

și este o tradiție pentru liceul nostru. În 

fiecare an acesta se desfășoară în luna 

decembrie, scopul proiectului fiind acela de 

a le face o bucurie celorlalți în preajma 

sărbătorilor.  

Implicarea în acest proiect a constat în 

organizarea diferitelor activități: vânzarea de prăjituri, fotografierea copiilor 

alături de personaje din basme, formarea unui grup de colindători și realizarea unei 

seri de bal cu program artistic.  

Seara balului a cuprins pe lângă 

momentele artistice și vânzarea de prăjituri, o 

tombolă, dar și o licitație. Obiectele valorificate 

au fost 

donate 

de către 

elevi, acest lucru ajutând foarte mult la 

realizarea proiectului.  

Donațiile făcute de elevi, părinți și 

comunitate au fost distribuite elevilor bolnavi sau cu situații mai puțin favorabile 

din orașul nostru.  

Finalizarea proiectului a fost dusă la bun sfârșit cu ajutorul cadrelor 

didactice care i-au îndrumat pe elevi să realizeze fapte bune și i-au mobilizat în așa 

fel încât să reușească să formeze o echipă demnă de toată lauda! 

 

Terecoasă Ionela clasa  X-a MI-Președintele CŞE al liceului 
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 Ţrinte alte parteneriate pe care  Liceul și biblioteca liceului Simion Stolnicu  le are, se numără și 
cel cu Asociația Centrul Cultural Comarnic . În cadrul acestui parteneriat  biblioteca liceului nostru a inițiat  o serie de activități,  dintre care cele mai importante sunt cele două lansări de carte și anume; 
 .  LA O CAFEA CU ŢOEZ))LE AL)NE) – autoarea 

volumului Dima Alina 

 . VERSUR) neÎNTÂMŢĂTOARE  – autoarea volumului  Dulamă Alexandra  
Prima lansare de carte, și anume La o cafea cu poeziile Alinei  , care a  avut loc în data de  noiembrie  în sala Casei de Cultură Comarnic, a fost o activitate 
încărcată emoțional, d-na profesoară  Alina Dima a reușit să atingă sufletele cititorilor… ei, cu versuri simple și curate, care te binedispun de la prima citire și te fac să zâmbești și să privești la simplitatea vieții . Redactor-Evenimentul Zilei, 

Nicoleta Palade) Ţoeziile de față sunt aripile  grațioase și delicate ale Alinei Dima  cu care zboară, plutește printre  vise și poposește în inimile noastre . Educatoare Lidia Terecoasă  De fapt poezia, mesajul transmis de autoare, ne îndulcește viața, ne face să privim realitatea altfel, să fim atenți la frumusețea de negrăit a lumii . Ţrofesor Dragnea Laurențiu  Și  între  o gură de cafea, cum ne spune chiar titlul cărții și o poezie a Alinei, copii ai Asociației Centrul Cultural 
Comarnic,  au prezentat un program artistic apreciat de cei prezenți, care a creat o atmosferă plăcută. 
 Cealaltă  carte,  scrisă de Alexandra Dulamă și  intitulată Versuri  
neîntâmplătoare ,  a avut lansarea pe 
data  de 14 ianuarie 2017, tot la Casa de Cultură a orașului Comarnic și a fost dedicată  Zilei Culturii Nationale  și a aniversării zilei închinate poetului național Mihai Eminescu. De fapt această  
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activitate a deschis un întreg ciclu de actiuni  închinate acestor două evenimente,  desfășurate  pe parcursul săptămânii  16-20 ianuarie 2017, în liceul nostru.  Autoarea cărții  de versuri mai sus menționate a avut un mod original de a mulțumi  pentru prezența în sală a invitatilor săi, aceasta făcând-o prin versuri, ce a încântat auditoriul. Așa cum ne spune chiar ea, cartea este ușor de parcurs cu 
versuri simple, dar scrise din suflet .  

  Ţentru că Alexandra Dulamă este o tânăra ce a absolvit liceul nostru în urma cu câțiva ani, o parte din invitați au fost cadre didactice foste sau actuale ale școlii. În ceea ce mă privește, pot spune că Alexandra  și-a făcut ucenicia în biblioteca liceului nostru, și așa cum ne spune chiar ea cred că totul se poate îndeplini când îți dorești . Încercată cu 
multe probleme de sănătate, Alexandra ştie să aprecieze viața - acest dar al lui Dumnezeu  și  ne face următorul îndemn: Viața asta-i ca o jucărie, / Ţe care o primim cadou / Ți-aduce mereu o bucurie, / Dar n-o strica, n-o poți primi din nou . Ţoeziile Alexandrei au fost presărate cu 

momente artistice prezentate de copii ai 

A.C.C. Comarnic, ce au creat o seară de 
neuitat atât autoarei, cât si invita ilor săi.  
 Urez celor doua scriitoare să aibă o activitate cât mai prolifică în arta scrisului, pentru că noi,  biblioteca liceului Simion Stolnicu și Asociația Centrul Cultural 

Comarnic, suntem nerăbdatori să le popularizăm următoarele volume. Concluzionând cele mai sus menționate, vă pot spune că au fost  niște activități foarte reușite și apreciate de cei care au fost în sală. Ca șirul lansarilor de carte să continue, vă invit de pe  acum  la următoarea  activitate cu cartea, care va avea loc în a doua parte a lunii aprilie; lansarea  cărții OŢREȘTE-TE!  – autoare  

Georgeta Popescu. 

             

       Bibliotecar,  Anghelache Mihaela 
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 PROIECTUL EDUCA IONAL 

ISTORIE LOCALĂ ÎN CUVINTE ȘI IMAGINI  
EDI IA II 

Vă invităm să participa i la cea de-a doua edi ie a  proiectul educa ional ’’Istorie 

locală în cuvinte i imagini!”. Proiectul urmăre te implicarea elevilor, alături de 

parteneri, în via a comunită ii locale prin diverse activită i, care urmăresc să elogieze 

eroismul localnicilor ce s-au sacrificat în primul razboi mondial, dar i prin ac iuni  de 

voluntariat desfă urate în colaborare cu bisericile din localitate. 

                  Proiectul se va desfă ura în intervalul martie - august 2017, find înscris în 

Calendarul Activită ilor Educative Regionale i Interjude ene, la pozitia 605. Partenerii 

implicaţi sunt: Inspectoratul Şcolar Prahova, C.C.D. Prahova, Clubul copiilor ,,Martha 

Bibescu, Primăria oraşului Comarnic, Asociaţia părinţilor “Simion Stolnicu”, Biserica 

cu Hramul: Sfântul Ierarh Nicolae,Biserica cu Hramul Nasterea Maicii Domnului i 

Hramul Sfântul Spiridon Comarnic, Direc ia Jude eană a Cultului Eroilor Prahova. 

                  Lunile martie şi aprilie sunt dedicate Concursului on-line ”Un secol de la 

eroismul lor”. Condi ii de participare la acest concurs sunt: 

1.  se adresează elevilor de gimnaziu i liceu; 

2.  se desfă oară online pe blog-ul http://unsecoldeeroism.wordpress.com; 

3.  constă în prezentarea unei fotografii prin care dorim sa comemorăm un secol de 

la eroismul românilor.Fotografiile trebuie să se încadreaze în următoarele teme: 

eroii- solda i, armată, arme, decora ii, monumente dedicate eroilor, via a pe front, 

implicarea femeilor în primul război mondial, războiul reflectat în literatură i 

artă. 

4. fotografia va fi înso ită de o fi ă – document (pe care o pute i descărca de pe 

blogul proiectului sau de pe site-ul colii). 

5. transmiterea fotografiei i a fişei-document, scanate,  se face pe adresa de email : 

cristinailincuta@yahoo.com, până la data de 28 aprilie 2017. 

Proiecte educaționale 
 

http://unsecoldeeroism.wordpress.com/
mailto:cristinailincuta@yahoo.com
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6. Se acordă premii i nu se percepe taxă de participare. 

                      Pentru detalii va pute i adresa d-nei prof. Cristina Ilincu a. 

                      O altă activitate a proiectul este cea de voluntariat- ”Împreună pentru 

comunitate!”, organizat de doamna prof. Catea Flavia i domnul prof. o an Marian, în 

colaborare cu bisericile din localitate. Ac iunea urmăre te sprijinul acordat de elevi i 

profesori, comunită ii locale, în special persoanelor defavorizate. Perioada 

voluntariatului se va desfă ura în luna aprilie 2017. 

                   În spiritul aceleia i colaborări cu biserica i autorită ile locale, vă propunem 

pentru luna mai, activitatea - ”Ziua în care s-au născut eroii”, comemorând un secol de 

la marele lor sacrificiu  pe frontul de luptă. 

                    Pentru a cinsti memoria înainta ilor  i importan a locurilor natale, dar mai 

ales, pentru a da sens cuvântului “patriot”,  vă rugăm să participa i la activită ile acestui 

proiect! 

Coordonatorul  proiectului, 

Prof. Ilincu a Cristina 

ACTIUNEA DE VOLUNTARIAT 2016- ”ÎMPREUNĂ PENTRU COMUNITATE”, ORGANIZAT 
DE LICEUL ”SIMION STOLNICU” ÎN PARTENERIAT CU BISERICA ”SF.M.Mc. GHEORGHE” 
POIANA COMARNIC 

 

 

 

 Proiectul regional  

Primăvara, anotimp al bucuriei!” 
                                        

În anul 2016 Proiectul regional ,,Pri ăvara, a oti p al 
u uriei!  s-a aflat la cea de a V-a edi ie  şi a fost î s is î  

CAERI la pozi ia . 
 P oie tul a fost o ga izat de Li eul ,,“i io  “tol i u  

Comarnic, (coo do at şi i i iat  de doa ele p of. î . 
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p i a  Vişa  Ioa a şi Geo ges u Ale a d a  şi s-a  ad esat ele ilo  şi ad elo  dida ti e 
di  î ă ă â tul p i a  şi p eş ola , spe ial  şi spe ial - i teg at di  a ă, a esta 
derulându-se în perioada martie - iulie 2016 . Proiectul s-a realizat din fonduri proprii, 

fă ă  ta ă de pa ti ipa e 

         Ş oala o ga izatoa e a a ut a pa te e i I spe to atul Ş ola  
P aho a, C.C.D. P aho a, Clu ul opiilo  ,,Ma tha ţi es u - 

Co a i , P i ă ia o aşului Co a i , Aso ia ia pă i ilo  
,,“i io  “tol i u  şi Aso ia ia de te apie o upa io ală ,,“pe a a 

, Co a i . 
A ti ită ile p opuse, î  o di ea desfăşu ă ii lo , au fost: 
Etapa I: o u s de feli ită i ,, Mi a olul Î ie ii  şi a ti itate de 

voluntariat; 

       Etapa a II-a:  o u s de pi tu ă, olaje  şi a hete 
,,ţu u iile p i ă e ii  şi o u s de ea ie lite a ă şi 
p eze tă i PPT  ,,Po eştile p i ă e ii  . 

Proiectul a avut ca scop u oaşte ea, 
dez olta ea şi alo ifi a ea pote ialului eati  al 
elevilor, p i  at age ea î  o peti ie a u ui u ă  
ât ai a e de ele i u î li a ii a tisti e, 

dez olta ea pe so alită ii şi di i ua ea dife e elo  di t e ele ii u CE“ şi eilal i ele i 
- p i  i teg a ea opiilo  u diza ilită i î  a ti ită ile p oie tului -,  promovarea în 

â dul ad elo  dida ti e a u o  a ti ită i a e să sti uleze i te esul ele ilo  pe t u 
a iu i e t a u i ula e şi i te /t a sdis ipli a e; 
      Au pa ti ipat u  u ă  de  de ad e dida ti e di    
de ş oli, lu u i ale opiilo  şi  g ădi i e di   de jude e di  
a ă  şi di   u i ipiul ţu u eşti.  S-au e aluat u  u ă  de 

 lu ă i.  S-au a o dat p e ii şi e iu i  pe se iu i şi 
lase fă ă a se depăşi p o e tul de %, î  o fo itate u 

p e ede ile egula e tului la se iu ea feli ită i di   de 
lu ă i au fost p e iate , la se iu ea  pi tu ă – colaje - 

a hete di    de  lu ă i au fost p e iate , la 
se iu ea ea ie lite a ă di  u ă ul de  de  lu ă i 
au fost premiate 69. 

Diseminarea proiectului s-a realizat prin promovarea 

acestuia pe  www.didactic.ro, e pozi ii  u lu ă ile 
p e iate, u i agi i di  a ti ită ile p oie tului la CCD 
Ph şi la Clu ul Copiilo  ,,Ma tha ţi es u , Co a i , 

http://www.didactic.ro/
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prezentarea proiectului la i elul o isiilo  etodi e  şi a e u ilo  pedagogi e şi 
ealiza ea u ui Au ilia  pe t u o ele de o u i a e î  li a o â ă ,,ţu u iile 

p i ă e ii  I“ţN -973-0-22884-7.  

 

Coordonator proiect,  

Prof. î v. pri ar Vişa  Ioa a 

 

 
 

 

 

 

Lectura, iată învățătura cea mai 

bună AL.S.Pușkin  

Liceului  Simion 

Stolnicu Comarnic 

prin biblioteca sa, 

este  colaborator 

alături de alte câteva 

licee și școli din 

județ, în Proiectul  educațional județean  

Aleea scriitorilor  inițiat de  Liceul Teoretic  

Filipești parteneri fiind )nspectoratul Școlar Prahova, Casa Corpului Didactic Prahova, 

Colegiul Spiru (aret PLoiești, Colegiul Tehnic Toma Socolescu Ploiești  și Liceul Teoretic 

Grigore Tocilescu Mizil .                        

Scopul proiectului este stimularea 

interesului pentru lectura individuală și colectivă 

și popularizarea personalităților culturale și a 

creațiilor literare românești, prin antrenarea 

elevilor în activități de tip non-formal animație 

culturală /animație a lecturii  

 PROIECT EDUCA IONAL JUDE EAN 

,, ALEEA SCRIITORILOR’’ 
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Perioada de desfășurare a 

proiectului este decembrie 2016-

iunie  și cuprinde mai multi paşi; 

promovarea proiectului, aplicarea 

de chestionare, activități de 

animație a lecturii, expoziție 

tematică, activitate publicistică, 

vizite la instituții culturale și activitate de diseminare în final. În urma aplicării 

chestionarelor unui număr de  de elevi, de către doamnele profesoare de limba și 

literatura română,  Țoțan )rina și Vișean Gabriela, activitate desfăşurată în luna 

ianuarie, elevii chestionati din liceul nostru, și-au exprimat dorința de a afla lucruri mai 

puțin cunoscute sau total necunoscute despre viața și activitatea culturală a 

următorilor scriitori;  Max Blecher, (ortensia Papadat Bengescu, Cezar Petrescu, 

Octavian Paler și Adrian Păunescu. 

Având în vedere doleanțele elevilor chestionați, activitățile care s-au desfașurat 

în luna februarie conform graficului proiectului, au fost urmatoarele: 

1.  Viață, filozofie și realitate în opera lui Adrian Păunescu și Octavian Paler - 

desfașurată în data de  februarie  de   d-na prof.Vișean  Gabriela ; 

2. Max Blecher-Povestea vieții în imagini și cuvinte  -desfașurată  în data de  

februarie 2017 de d-na prof. Țoțan )rina și d-na prof. Magla Manuela 

3. Cezar Petrescu –un scriitor de succes al 

perioadei interbelice  -desfașurată în 

data de 22 februarie 2017 de  d-na prof.  

Vișean Gabriela; 

4. Destinul femeii mamă și femeii 

sciitoare -medalion literar Hortensia 

Papadat Bengescu -desfașurată in data 

de 28 februarie 2017 de d-na prof. Țoțan )rina. 
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 Aceste activitați desfășurate în colaborare 

cu biblioteca liceului, prin reprezentantul ei  d-na 

Anghelache Mihaela, și-au atins scopul propus 

acela de animație cultural și  de lectură, de 

interactivitate, de creativitate, de îmbogățirea 

cunoștințelor literare.  

 Elevi precum  Găgean Vlad cls.)X-U, care  a realizat pe lângă o prezentare PPT și  

un interesant pliant despre povestea tragică a scriitorului Max Blecher cu ajutorul d-nei 

prof. Magla Manuela; elevi ai cls.XI-U,  Vîjeu Armando, Bălăceanu Alexandru, Botoacă 

)onuț și Bulei Răzvan  care au realizat o planșă cu date, imagini și citate despre Cezar 

Petrescu. Șerbulea Emanuel a desenat  în creion portretul sciitorului,  apoi  elevi ai 

cls.X-M)  Roșculeț Teodora, Dănescu Roberta și Drăgan )oana au realizat o planșă cu 

citate din opera scriitoarei (ortensia Papadat Bengescu, planșă ce are in centru,  chipul 

acesteia, desenat  de elevul  Mierliță Florin, au demonstrat  interesul  lor  pentru 

sciitorii aleși. Alti elevi ca Burlacu Roberto și Botoacă Dragoș cls.X-M), Năsulea  Diana și 

Neagu Ioana cls.XI-U au realizat materiale PPT, iar elevii  Mușa Teodora, Cojocaru Flavia 

și Deșliu Vlăduț cls.X-M), și Rîșnoveanu Teodora X)-U au realizat referate  privind opera 

scriitoriilor (ortensia Papadat Bengescu și Cezar  Petrescu. 

Activitatea Viață, filozofie și realitate în opera lui A. Păunescu  și  O. Paler ,  

desfășurată  chiar de  Ziua mondială a cititului împreună ,  a avut ca scop pe lângă 

descoperirea unor aspecte  mai puțin cunoscute despre autorii mai sus mentionați și  

cultivarea plăcerii de a citi  împreună, a gustului estetic  în domeniul literaturii, 

vorbindu-se și despre beneficiile cititului asupra tinerilor, și anume:  îmbunătățirea 

concentrației, exersarea  minții, reducerea  stresului, îmbunătățirea  gândirii analitice, 

îmbogățirea  vocabularului. 

Toate materialele realizate de elevi și pozele realizate în cadrul acestor activități 

au fost expuse în holul liceului pentru a putea fi vizualizate și de alți elevi. Următorii 

pași vor fi: activitatea publicistică prin editarea unei publicații seriale cu )SSN, apoi Pe 

urmele scriitorilor  vizite la obiective culturale, elevii exprimându-și dorința de a vizita 
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Casa memorială  Cezar Petrescu din Busteni,  

iar  în perioada 1-15 iunie 2017, activitatea de 

diseminare. 

 

Bibliotecar Anghelache Mihaela 

 

 

Pădurea - izvor de viață  
 

 

Moto: „Nu putem schimba pe alţii, dar dacă ne 
putem schimba pe noi înşine, putem înceta schimbarea 
înfăţişării Pământului”. Melodie Beattie 

”Pădurea - izvor de via ă  ” 

 
În fiecare an, în perioada 15 martie-15 aprilie, se sărbătoreşte „Luna Pădurii”, 

eveniment   recunoscut de silvicultorii de pe întreg mapamondul ca unul din cele mai 
importante evenimente silvice. 

Cu această ocazie, elevii Liceului Simion Stolnicu din Comarnic desfăşoară o 
serie de activităţi, în cadrul Proiectului Judeţean  Gândeşte verde, gândeşte curat!, care 
urmăresc dezvoltarea unui comportament civic de protecţie a mediului înconjurător şi 
sensibilizarea publicului şi a factorilor 
decizionali cu privire la importanţa 
pădurilor, a rolului lor esenţial în 
menţinerea echilibrului ecologic. 

 Vă veţi întreba : De ce? 
Pădurea este cel mai important 

factor stabilizator al mediului care 
contribuie la cre terea calită ii vie ii prin 
func iile de protec ie i produc ie.  

Pădurea este un important simbol al 
poporului român prin strânsa legătură a omului cu tot ceea ce ine de codru, idei regăsite 
în folclorul i literatura română.  

Numită i ”plămânul planetei”, pădurea este producător de oxigen, consumator de 
dioxid de carbon, depoluant, sus inând via a sănătoasă a oamenilor.  

Ecologie-protecţia mediului 
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Pădurea fixează solul, 
împiedicând alunecările de teren şi 
eroziunile provocate de ploaie sau vânt.  

Pădurea filtrează apa provenită 
din precipitaţii, prin scurgerea acesteia 
printre straturile de muşchi şi frunze 
moarte, asigurând o apă limpede şi 
curată. Reduce mult din mărimea 
viiturilor, în cazul ploilor torenţiale, 
prin reţinerea unei mari cantităţi de apă 
în coronament şi litieră şi cedarea 
acesteia treptat. 

Pădurea reprezintă un sistem ecologic complex care adăposteşte numeroase specii 
de plante şi animale, multe dintre ele fiind 
ameninţate cu dispariţia. 

Este o sursă încă puţin exploatată de 
medicamente şi remedii naturale. 

Are un mare impact estetic, 
peisajele în care apar păduri fiind de 
preferat terenurilor ocupate de culturi 
agricole sau alte amenajări antropice. 

Este un loc apreciat de recreere şi 
cu efecte terapeutice recunoscute. 

Are o mare importanţă educativ – 
stiintifică, atât pentru noi cât şi pentru generaţiile următoare. 

În concluzie, Pădurea este”aurul” unei zone. Important din multe puncte de 
vedere, el trebuie pre uit i 
îngrijit pe cât se poate de 

mult pentru că este un dar 
al naturii pe care trebuie 

să-l ducem mai departe, 

din genera ie în genera ie, 
de la bine la mai bine, 

până la perfect.  
 
Comşa Raluca, Terecoasă 
Ionela, clasa X-a MI 
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Tinerii reporteri pentru mediul înconjurător 
Un oraş mai curat 

 
  Motto: ’’Nu vedeţi că Pământul se reflectă în calitatea propriei voastre 

cunoştinţe? Poluarea nu este nimic altceva decât, poluarea propriei oastre i i i.’’ 
 Mul i dintre noi am crezut sau 

am sperat că resursele oferite de 

natură sunt infinite, dar în prezent 

exploatarea sa avansată ne 

amenin ă viitorul. Clima se modifică, 

pădurile se răresc, specii de floră şi 

de faună dispar zilnic, aerul şi solul 

sunt din ce în ce mai poluate. 

Dreptul la un mediu curat îl are 

oricine, dar există situa ii în care 

a esta este deg adat fie pe t u p ofit u da , fie din nepăsare. Este nevoie de 

implicare din partea noastră, astfel asigurându-se dreptul la un viitor curat. 

  Oraşul nostru natal  este Comarnic din jude ul Prahova ce face parte din 

regiunea Muntenia şi este format din componentele: Reşedin a Comarnic, Ghioşeşti, 

Podu Lung, Posada şi Poiana. 

 Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezen a unor 

impurită i numi e poluan i ca urmare a activită ii umane şi care a țio ează prin natura 

lor, prin concentra ia în care se găsesc. Efectele nocive asupra sănătă ii creează 

disconfort sau împiedică folosirea unor resurse naturale.  

   În Comarnic, 

poluarea este medie, fiind 

vizibilă, deoarece este un 

oraş de dimensiuni mici. 

La poluare a contribuit 

fosta Fabrica de Ciment, 

iar în prezent traficul de 

autovehicule are cea mai 

mare contribu ie, urmate 

de eliminarea 
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necorespunzătoare a deşeurilor cu 

o se i țe asupra pu ității solului.  

   În anul 2016, în urma unei ploi 

neaşteptate, oraşul a avut de suferit. 

Astfel, câ iva reprezenta i ai primăriei 

au hotărât să organizeze o activitate 

de voluntariat de strângere a 

gunoaielor. Câțiva voluntari, printre 

care şi unii elevi ai Li eului “i io  
“tol i u  Co a i  au fost epa tiza i 

pe grupe în diferite păr i ale oraşului. 

Dar din păcate nici 1% din gunoaiele aruncate nu a fost colectat din cauza volumului 

ridicat. Locuitorii acestui oraş ar putea să se organizeze lunar în asocia ii de voluntariat.   

  În concluzie, oraşul Comarnic ar putea fi salvat de poluare cu ajutorul locuitorilor 

dacă ar avea grijă mult mai mult de mediul înconjurător. Speră  ă în viitorul apropiat, 

ecologizarea oraşului să fie p io ita ă atât pentru un mediu curat, cât şi pentru 

sănătatea locuitorilor.     

Purcaru Denisa, Barbu Ramona clasa XI-a PM 
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Păsările 

                 Păsările trăiesc aproape oriunde, în aer, pe pământ şi în apă. În lume 

există peste 9000 de specii de păsări, fiecare cu abilităţi si strategii interesante. 

Câteva din aceste păsări sunt: pasărea Clovn, vulturul bărbos, bufniţa cu ochelari 

şi pasărea rinocer.  

 

VULTURUL BĂRBOS  Gypaetus bărbătuş  

Este o pasăre imensă, ale cărei aripi acoperă o 
anvergură de 0 cm, şi are greutate cuprinsă între 

5-9 kilograme. Se deosebeşte de ceilalţi vulturi prin 
faptul că are capul complet acoperit cu pene, iar 
zborul său se aseamănă cu cel al şoimilor. Românii l-

au cunoscut sub denumirile de zăgan, rarău şi 
ceahlău. (rană sa constă în special din hoituri, oase 

şi broaşte ţestoase, pe care le lasă să cadă de pe stânci, pentru a le sparge. Dacă 
această hrană lipseşte, ea este înlocuită cu animale vii, miei sau capre negre, pe 

care le prind, le ridică şi le aruncă în prăpastie, apoi mănâncă  cadavrele acestora. 
 

PASĂREA CLOVN Sula nebouxii   
       În )nsulele Galapagos, trăiesc nişte păsări care fac parte 
din familia gâştelor de mare. Păsările sunt considerate cam 

zăpăcite, numele lor provenind din limba spaniolă bobo  

înseamnă clovn sau prostănac şi se datorează faptului că sunt 
foarte stângace pe uscat. 

         Toate gâştele de mare plonjează şi se scufundă în apă, 
pentru a prinde bancuri de peşti sau calmari. Şi aici păsările 
amintite se diferenţiază de celelalte specii, fiind singurele care 

vânează  în colaborare. Stolul se roteşte deasupra oceanului la circa 0 m 
înălţime şi, când este reperat un banc de peşti, căpetenia de obicei un mascul  
scoate un fluerat.  Este semnalul la care toate celelalte păsări plonjează după 
hrană. Femela depune două ouă, pe care le cloceşte pe rând, fapt pentru care puii 

ies din găoace la o distanţă de câteva zile unul faţă de celălalt, puiul cel mare îl 

Curiozități 
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poate ucide pe cel mic iar părinţii încurajează asta deoarece doresc supravieţuirea 
celui mai puternic. 

 

PĂSĂR) R)NOCER  Bucerotidae  

      Femela unei varietăţi de pasăre-rinocer îşi depune 
ouăle în scorburile copacilor. Masculul o ajută să închidă 
cuibul cu noroi, lăsând o deschizătura pe unde introduce 

mâncarea. Femela, la adăpost de duşmani, cloceşte astfel 
ouăle până se deschid. Ciocul masculuilui este lung de 30 

cm, dimensiunea potrivită pentru a introduce hrană în  
cuib printr-o crăpătură. Deşi ciocul este mare, el este uşor 
datorită ţesutului spongilos şi lacunar din interior şi îl 
folosesc ca ajutor la căţărat.  Ochii acestor păsări sunt prevăzuţi cu un fel de gene, 
caracter întâlnit rar la păsări, iar picioarele sunt dactile, uneori cenodactile. 
Talia Păsărilor-rinocer diferă de la mărimea unei stăncuţe până la forme giganice 
care depăşesc mărimea unui curcan. Penajul este închis, negru-cenuşiu şi cafeniu, 
iar cele din dreptul cozii au rolul de a compensa greutatea capului său.       

 

BUFN)ŢA DE (AMBAR Tytonidae  

         Bufniţă de hambar, sau striga cum i se mai spune, 

este o pasăre sălbatică ce poate fi întâlnită în toată 
lumea. În credinţa populară striga a devenit mesagerul 
veştilor rele din cauza strigătului specific. Vânează în 
zonele în care trăiesc multe rozătoare, în deşert, în 
păduri, practic unde se găseşte câte un copac pe care să 
se odihnească. Striga este un animal mai nocturn decât 

bufniţele obişnuite. Aşteaptă să se lase întunericul înainte de a pleca la vânătoare. 
Însă dacă are pui în cuib, care sunt înfometaţi, striga iese la vânătoare la apusul 
soarelui. Înainte ca soarele să răsară, se retrage într-un loc întunecos, închis, într-

o clădire veche sau scorbura unui copac. Noaptea, când vânează, striga zboară 
deasupra câmpiilor prinzându-şi prada din zbor, cu ghearele puternice. Preferă 
mamiferele mici, dar când nu găseşte şoareci, se mulţumeşte şi cu păsări mici. 
Prada este sfâşiată în bucăţi şi înghiţită cu oase cu tot. Părţile care nu pot fi 
digerate sunt date afară. 
Femelă depune între  şi  ouă, la intervaluri de -3 zile. Incubarea lor începe 

imediat ce a fost depus primul ou şi durează între  şi  de zile. Aşadar, într-un 

cuib pot trăi -  pui, de mărimi şi vârste diferite. Puii sunt acoperiţi cu puf alb, 
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Perle ale elevilor 

timp de  zile. Treptat, acesta este înlocuit cu un puf de culoarea pielii şi, mai 
târziu, cu un strat gros şi lânos, care se vede încă după 0 de zile. Puii sunt 
înfometaţi tot timpul. Ambii părinţi caută mâncare, ca să îi hrănească. După 
aproximativ  săptămâni, le creşte penajul cu care rămân şi la maturitate. Tot în 
această perioada, puii învaţă să zboare şi să vâneze.                                             
 

Spurcaciu Mihaela,Gheauş George-X MI 

 

 

 

De-a lungul  timpului, Bacalureatul a devenit o sursă inepuizabilă de perle ale 
elevilor.  Citește mai jos o colecție de greșeli care mai de care: 

 "Apa, în general este de formă lichidă " 

 "În Moldova, este o veche populație ca în trecut" 

 "Toate comitetele au început să se retragă atunci pentru a trece timpul" 

 "Harap Alb a început să-şi ia viața în propria lui mâna " 

 "Tema basmului este învingerea dintre bine şi rău " 

 "Ţersonajul este supus unor încercări, chiar şi moartea " 

 "Când privesc în al tău ochi parcă mă sufoc" 

 "Când eram la Viena, a picat pe pământ o bătrânică la intrarea în metrou" 

 "Dacă are omenie, alți oameni se uită la tine cu un alt ochi " 

 "Omenia este caracter moral şi definitoriu" 

 "Omul bun nu se bate pe copii, se vorbește politicos cu bătrânii, se saluta politicos pe doctori şi pe oamenii de ştiin ă" 

 "Omenia la noi oamenii este greu să o avem. Un prim argument ar fi o pisică pe care noi o lăsăm să moară pe stradă de foame " 

 "Dar în viața asta există oameni buni care au un suflet mai mare şi mai pur 

decât alții’’ 
Bocănet  Mădălina,  clasa X-a U 
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De la lume adunate, 

de prin magazine luate... 
 ,,Angajez  vânzătoare Înghețată’’ 
 ,,Avem pește dezmățat-fără mațe’’ 
 ,,Vindem hârtie igienică reciclată’’ 
 ,,Conservă de pisică cu carne’’ 
 ,,Gem cu aromă de prune’’ 
 ,,Carne tocată cu curcan’’ 
 ,,Vindem lapte muls direct de la producător’’ 
 ,,Fustele se ridică în spatele magazinului după ora 4’’ 
 ,,Varză C()NA! Țara de origine Ţolonia.’’ 
 ,,Reducere maximă! Acum puteți avea un ghiozdan cu Batman la doar  

de lei ! Ţreț vechi  de lei .’’ 
 ,,Vând fn’’ 
 ,,Avem oo’’ 
 ,,Nurofen pentru copii cu aromă de portocală’’  
 ,,A ieșit pâinea proaspătă din cuptor!’’ 

Sursa pentru imagini: Pagina de Facebook-Salut 
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	Romanul  “Fata din tren”  de Paula Hawkins
	„Tu nu o cunoști, dar ea te cunoaște.”
	Romanul “Fata din tren” a fost ecranizat în anul 2016  și are în rolul lui Rachel pe Emily Blunt, Megan interpretată de Halley Bennett și Rebecca Ferguson în rolul Annei.
	Romanul “Labirintul” de James Dashner
	~Evadarea~
	Cartea “Labirintul” (“Maze Runner”) este scrisă de către James Dashner, un scriitor american născut în statul Georgia în 26 noiembrie 1972. S-a mutat în partea vestică a statelor unite pentru a-şi finaliza studiile, tocmai în statul Utah. A...
	Cartea  conţine multă acţiune avându-l ca personaj principal pe Thomas. Aceasta relatează un experiment realizat pe tineri adolescenţi de nişte savanţi. Astfel au creat Labirintul, care avea în mijloc o Poiană, unde erau trimişi băieţii, din trei în t...
	Evadarea reprezintă primul volum al celor trei serii”Labirintul”şi este caracterizată de mister, acţiune şi neaşteptat. Ea se bazează pe evidenţierea celor care îşi pot largi limitele, care se descurcăîn situaţii limităşi care la vârsta adolescenţei ...
	În concluzie, cartea “Evadarea” pentru mine reprezintă o carte foarte interesantă care îţi pune imaginaţia la încercare. Este o carte science-fiction plină de acţiune şi recomand şi vizualizarea filmului după citirea cărţii, în care în  rolul lui Tho...
	Spurcaciu Mihaela clasa X-a  MI

