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      Stau la masa de scris și gânduri grăbite se amestecă în mintea mea. Mă
uit la pagina albă și îmi revin în privire anii trecuți, când rândurile negre se
așterneau cuminți și-mi întovărășeau sentimentele unui nou început.
     Încerc să prind din zborul lor, clipele care s-au scurs, dar ele sunt deja
amintiri, de aceea caut să trăiesc prezentul și să fiu părtașă timpului ce își
urmează nestingherit trecerea.
       Nu vreau să scriu despre ce se întâmplă astăzi în lume, nici despre
tristețea și îngrijorările oamenilor, speriați de virusul ce a pus stăpânire pe
viața lor, a noastră, ci îmi doresc să mă opresc asupra a ceea ce trebuie să
salvăm.
      Consider că aceste timpuri ne îndeamnă să ne reevaluăm viața, să
înțelegem ce se întâmpla cu noi, să ne uităm în oglinda anilor, unde, cu
siguranță, se derula, nebună ,existența noastră.
    În urmă cu aproape un an, alergam nebuni pe stradă, spre serviciu, spre
școală, devenisem rutinați și obosiți, pierdeam esența vieții tihnite, simple, în
care să fim alături unii de alții,uitam să ascultăm inima și gândurile celorlalți,
evitam să privim natura, să apreciem libertatea și valorile vieții.
      Acum realizăm că avem nevoie de puțin ca să fim fericiți și liniștiți,
înțelegem ce înseamnă să putem respira când simțim nevoia, ce presupune
să trăim liber, neconstrânși de reguli și spaime.
    Ce putem salva? Cred că familia, apropierile dintre oameni, natura,
iubirea, credința, adevărul, respectul, frumosul, ceea ce este simplu, viu,
autentic, real.
    Vreau să cred că, odată salvate, aceste daruri ale vieții vor fi apreciate și 
 păstrate ca niște comori ale omenirii, sper ca timpul să nu își coboare
mantia uitării reci și, îmi doresc ca, peste vremuri și vremi, să ne putem
regăsi esența.
 
                                                     Profesor, Irina Țoțan

EDITORIAL
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  Consiliul Școlar al Elevilor este prezent și în Liceul “Simion Stolnicu”, Comarnic
și are rolul de a apăra drepturile elevilor, de a sprijinii relația dintre aceștia și
cadrele didactice, de a se autosesiza cu privirile la problemele cu care se
confruntă școlarii.
  Anul acesta și-a schimbat componența și are ca BEX următoarele persoane:
Făcăleț Bianca – președinte, Făcăleț Lucian – vicepreședinte și Ghiberdicu Florin
– secretar executiv. Aceștia au realizat, în mandatul lor, până în prezent, câteva
concursuri la nivel școlar.
  Proiectul de tradiție al școlii „Găsește-ți jumătatea” a fost realizat de către
consiliu la data de 24 februarie 2021. Liceenii și-au pus abilitățile de căutare în
mediul on-line, iar aceștia și-au găsit jumătatea prin intermediul Instagram-ului,
primele trei perechi găsite câștigând un mic dar din partea Florăriei Mirisart și din
partea echipei Smartgen.
  Al doilea concurs a fost organizat de Paște și a constat în realizarea unor creații
artistice care au avut ca temă principală această sărbătoare religioasă anuală de
primăvara. La acest proiect au putut participa și clasele primare și cele
gimnaziale, fiind desfășurat la nivelul întregii instituții de învățamânt.
   Dacă ești elev al acestui liceu, poți apela cu încrederea la echipa administrativă
a Consiliului Școlar al elevilor! Cu siguranță te vor ajuta, iar problema ta o sa fie
rezolvată.

Activități 
școlare

Președinte CȘE - Făcăleț Bianca  - XI MI
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  După multe eforturi, Consiliul Național al Elevilor are încă o reușită. Ministrul
Educației a semnat ordinul privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea
feedback-ului semestrial. Asta înseamnă ca acest feedback-ul va fi acordat de
către toți elevii care doresc să facă acest lucru, evident, în mod anonim. 
 Feedback-ul reprezintă colectarea de informații despre reacțiile elevilor la
procesul de predare-învățare-evaluare și despre relația elev-profesor. Scopul
colectării acestor informații este creșterea calității procesului educațional și a
rezultatelor acestuia, precum și îmbunătățirea relațiilor dintre părțile implicate în
acest proces, pentru a asigura un act educațional incluziv și de calitate, centrat
pe elev.
 Rezultatele vor fi concretizate într-un raport general pe clasă, ce va fi dezbătut în
Consiliul Clasei, iar ulterior, la începutul semestrului următor, elevii și profesorii
vor purta discuții referitoare la modalitățile de îmbunătățire a actului didactic. De
precizat este faptul că profesorii nu au acces la fișe, ci doar la rapoartele
întocmite de diriginți.
 De asemenea, directorul Unității de Învățământ, pentru identificarea unei strategii
pentru asigurarea calității procesului de predare-învățare, poate solicita accesul
la rezultate.

Activități 
școlare

Vicepreședinte CȘE - Făcăleț Lucian  - XI MI
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 Anual, în tradiția liceului nostru se
sărbătorește Ziua Îndrăgostiților,
activitate la care iau parte toți elevii. În
anul 2021 a fost o schimbare în
desfășurarea acesteia pentru a
preveni răspândirea virusului Sars
Cov-2. 
 Elevii au găsit pe bănci jumătăți de
inimă, urmând să caute partenerul sau
partenera în mediul online. Printre
câștigători s-au remarcat Savu
Alexandra, Din Andrei, Piciorea
Cosmin, Dumitrache Maria, Brezeanu
Diana și Drăcea Răzvan.  
 Revenirea la liceu a coincis cu
această activitate, astfel încât toți
elevii au fost entuziasmați să
regăsească vechile obiceiuri ale
liceului adaptate noilor condiții din
timpul pandemiei.

Găsește-ți 
jumătatea

7



jumătăți de inimioară cu niște
numere pe ele. Am realizat ce se
întâmplă și am început să îmi caut
jumătatea în clasă. Desigur că am
găsit-o instant, era o colega super
dulce și drăguță. Am fugit imediat la
organizatori, le-am arătat jumătățile
și mi-au dat minunata veste că am
câștigat locul 1! 
  A fost foarte frumos, mi-a făcut
ziua mult mai buna, chiar dacă
începuse nasol. În ciuda restricțiilor
din pandemie, tot am reușit să îmi
găsesc jumătatea!
  Se pare că norocul este de partea
mea. Cu un an în urmă am ieșit pe
locul 2, iar anul acesta am reușit să
fiu primul. Am primit și un cadou
minunat și vreau să le mulțumesc în
special organizatorilor, care au
reușit să cumpere cadoul.
  Sincer, cred că ideea concursului a
fost grozavă, frumoasă și în același
timp distractivă. Sper să nu se
termine vreodată această tradiție!

Piciorea Cosmin - XII U

GândurileGândurile  

câștigător
ilor

câștigător
ilor

 Buna ziua tuturor, sunt Piciorea
Cosmin din clasa a XII-a UMAN și am
câștigat locul 1 la concursul de ziua
îndrăgostiților.
  Totul a început în felul următor, nici
nu știam ca în ziua respectiva se tine
acest concurs. Am ajuns la scoală
obosit și fără niciun chef de ore, apoi
am văzut pe băncile din clasă 
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Ziua Culturii Române
 15 ianuarie

 Proiecte și parteneriate
 

În data de 15 ianuarie 2021 , în cadrul activităților dedicate proiectului Aproape de
Eminescu și Zilei Culturii Române, precum și comemorării poetului național , Mihai
Eminescu , în Liceul Simion Stolnicu, s-a implementat parteneriatul cu Casa de
Cultură Ion Luca Caragiale Ploiești.

Activitățile s-au desfășurat în cadrul orelor on-line, la clasele a X a Uman, a Xa
Protecția Mediului, a IX a Uman, a IX a Matematică-Informatică, a XI a
Matematică -Informatică de la Liceul Simion Stolnicu 
din Comarnic și au fost coordonate de către doamna profesor, Țoțan Irina și au
implicat un număr de 121 de elevi. În cadrul acestor ore, s-au derulat următoarele
activități: prezentarea de materiale Power-Point; recitări și lecturi ale creațiilor
marelui poet; discuții pe marginea operelor poetului național; prezentarea unor
referate despre impactului operei lui M. Eminescu asupra tinerilor; realizarea unor
creații plastice de către elevi, inspirate de poezia eminesciană; interpretarea , în
joc de rol , a poeziei Replici, a poetului național; audierea unor melodii, pe
versurile eminesciene. 

Activitățile au avut conținut diversificat și variat.

Eleva, Mierliță Delia de la clasa a XI a MI, a prezentat un material Power-Point,
intitulat Viața și activitatea lui Mihai Eminescu, în care s-au împletit informații și
imagini despre locul, data nașterii, despre familia, copilăria, anii de școală,
prieteniile, iubirile, împlinirile, neajunsurile, temele și motivele lierare ale operei
marelui poet.

Elevii au recitat și citit poezii din creația eminesciană, impresionante fiind vocile
elevilor: Toma Sorina, cls. a XI a MI, Brezeanu Diana, cls. a X a PM, Manea
Denisa, cls. a IX a U. 
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Discuțiile pe marginea operelor poetului au vizat încadrarea în curentul literar,
temele și motivele poetice abordate, expresivitatea limbajului poetic,poetice
abordate, expresivitatea limbajului poetic, originalitatea viziunii artistice, mai ales
la clasa a XI a MI, căreia creația poetului îi este mai profund cunoscută.S-au
exemplificat intervențiile pe acest subiect, de către eleva Făcăleț Bianca, Băjan
Bianca, Savu Oana, Șchiopu Cosmin.

Eleva Moncea Denisa, de la cls. a XI a MI, a realizat un referat interesant,
intitulat Mihai Eminescu, mai mult decât un subiect de Bac, însoțit de reprezentări
grafice personale, în care și-a expus viziunea argumentată despre rolul poeziei în
viața tinerilor și a subliniat rolul acesteia în propria-i existență.

De asemenea, eleva Vasile Georgiana, cls a XI a MI, a creat un desen foarte
sugestiv, intitulat Vis albastru de ianuarie, iar eleva Staicu  Denisa,de la aceeași
clasă, lucrarea Floare Albastră. Acestea au fost foarte apreciate de către colegi și
de către profesorul de limba română.

Elevii Peticilă Radu și Vasile Georgiana de la clasaa XI a MI au prezentat un joc
de rol , recreând un dialog între Poet și Iubită , din poezia Replici a lui M.
Eminescu, încercând să intre vestimentar și atitudinal în atmosfera acelor timpuri.
S-au audiat melodii pe versurile poetului, atât interpretări clasice: Mondial-Atât de
fragedă; Tudor Gheorghe-Sara pe deal; Gheorghe Sarac-Pe lângă plopii fără soț
, cât și moderne, precum Pro Muzica- Glossă sau Și dacă.Viziunile clasice au
fost propuse și postate de către eleva Udățeanu Andreea, cls a XI a MI, iar d.na
prof.Țotan Irina le-a făcut cunoscută și interpretarea modernă, mai sus
menționată.

Toate aceste activități au fost coordonate de către profesorul Țoțan Irina, fiind
permanent alături de elevi, susținându-le intervențiile, corectând micile greșeli,
apreciindu-le munca și evidențiindu-le sinceritatea cu care s-au manifestat.

Deși desfășurate on-line, aceste actvități și-au atins scopul și au reprezentat o
evadare din cotidian pentru toți participanții, în aceste vremuri. S-au realizat
fotografii ale celor mai frumoase momente din timpul acestor actvități.

Clasele implicate au primit diplome de participare, care dovedesc că tinerii sunt
aproape de poetul național și de cultura română.

 Prof. Țoțan Irina
 10



11



12



13



14



15



Mihai Eminescu. Mai mult decât un subiect de BAC  
 

 „Mihai Eminescu este unul dintre cei patru mari clasici ai literaturii române,
alături de Ioan Slavici, I. L. Caragiale și Ion Creangă, fiind autorul poemului
„Luceafărul” și a numeroase poezii.” Această frază se află printre introducerile
pe care adolescenții de clasa a XII-a le fac atunci când încep redactarea
subiectului al treilea din Examenul de Bacalaureat.  
  Personal, eu nu vreau să îmi amintesc un mare poet ca pe un simplu subiect
de BAC. În spatele hârtiei, o persoană a scris toate capodoperele, iar aceasta
trebuie omagiată. Mihai Eminescu a avut o viață tumultoasă, dominată de
sărăcie și neajunsuri, dar cu toate acestea, condiția sa de geniu s-a remarcat,
doborând condiția omului simplu din mediul căreia făcea parte.  
  În memoria lui Mihai Eminescu am transcris o strofă din poezia mea preferată
scrisă de acesta: „De ce n-aflăm împlinirea”, care mă deconectează de
realitate și mă face să îmi pun anumite întrebări. 

Ziua Culturii Române
15 ianuarie
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  Fericirea este un sentiment cunoscut din
punct de vedere ideologic „acea sublimă
fericire”, dar care nu este trăit cu adevărat.
Omul visează la această stare, o dorește și
încearcă să o dobândească prin „împlinirea
dorințelor din astă lume”, dar niciodată nu o
posedă și nu află „nimic” concret despre ea.
 Poeziile lui Eminescu sunt potrivite mai ales
tinerilor, care fiind încă neinițiați în viață, nu
cunosc anumite stări, dar pe care le pot
descifra prin intermediul cititului: iubirea,
moartea, singurătatea, suferința, melancolia,
extazul și multe altele. Poezia iubirii în
creația Eminesciană este creionată în două
ipostaze. Prima este cea împlinită, într-un
cadru natural, intim, protector, cu care
adolescenții rezonează, fiind ei înșiși
protagoniștii primelor iubiri, iar a doua
ipostază este iubirea neîmplinită, stadiu prin
care de asemenea trec oamenii în decursul
vieții.  
    

Moncea Denisa - XI MI 

  Este trist că cei mai
mulți elevi nu studiază
cu adevărat creația
marelui romantic.
Majoritatea învață atât
cât să ia o notă mare la
examenul de la finalul
liceului, fără să relizeze
că Mihai Eminescu este
mai mult decât un
subiect de BAC. 
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   În tradiția liceului nostru, organizarea
evenimentelor festive a avut mereu un
rol important. După cum știți, anul
acesta s-au împlinit 171 de ani de la
nașterea marelui poet Mihai Eminescu.
Condițiil epidemiologice de la momentul
respectiv nu ne-au oprit sa celebram. La
întâlnirea virtuală, ne-au fost reamintite
detalii despre viața și opera scriitorului,
ajutându-ne să ne lărgim orizonturile
asupra activității celui mai mare poet
român. 

 

Peticilă Radu - XI MI

Vasile Georgiana - XI MIActivitate XI MI
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 În cadrul Săptămânii Voluntariatului,
împreună cu elevii din liceul „Simion
Stolnicu" am mers în comuna Șotrile
cu daruri pentru copii.
 Nu pot explica în cuvinte fiecare
emoție pe care am simțit-o, precum și
fiecare lacrimă care mi-a curs pe
obraz la gândul că am reușit să fac un
suflet fericit. Este un lucru excepțional
să poți dărui din puținul tău, sa îi
dorești tot binele aproapelui tău, dar
și să te legi sufletește de un om pe
care abia l-ai cunoscut. 
 Consider că a fost cea mai frumoasă
activitate la care am participat până în
momentul de față și pot spune că
sufletul îmi râde când îmi amintesc de
copiii de astăzi, respectiv adulții de
maine.
 Astfel, vă încurajez și pe voi, dragi
părinți, copii, bunici, să dăruiți! Să fiți
buni, să aveți tăria de caracter de a
rămâne om față de aproape, dar și să
oferiți iubire!

                            Bucur Iulia, XI MI

Săptămâna
 Voluntariatului 
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 Proiectul implementat în cadrul
Liceului “Simion Stolnicu”, orașul
Comarnic „Educația – unitate și
solidaritate!” a fost dedicat Zilei
Mondiale a Educației, sărbătorită în 5
Octombrie și a avut ca obiective
implicarea activă a elevilor în
educație, colaborarea elevi-cadre
didactice-familie, învățarea și
adaptarea împreună la noile
circumstanțe, dar și responsabilizarea
în ceea ce privește regulile în situația
epidemiologică actuală.  
 Elevii de la școlile din Comarnic au
fost provocați să elaboreze o lucrare
conținând un scurt text, citat
inspirațional, compunere sau desen
despre unitate și solidaritate în
mijlocul crizei pandemice care a
afectat toate țările lumii, indiferent de
vârstă, ocupație, gen. Lucrările
realizate de elevi (de la clasa a II-a și
până la clasa a XI-a) au fost variate,
expresive, pline de originalitate și
creativitate. Ei au fost premiați cu
diplome de câștigător și de participare
pentru fiecare clasă în parte.
 În urma realizării proiectului s-a putut
observa că elevii sunt informați și
responsabili cu privire la măsurile de
protecție în ceea ce privește virusul
Covid – 19, se preferă cursurile fizice 

Educație, Unitate și
Solidaritate
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Noi mult ne-am agitat,
De Covid ne-am speriat,
El înca nu a trecut,
Multe pastile au apărut.
 
La școală noi ne-am dus,
Masca pe nas și pe gură ne-am pus,
Dar nu mai suportăm,
Online vrem să încercăm.
 
Șcenariu’ verde e cel mai bun,
Cu toții la școală și pe drum,
Dar cel rosu nu încetează,
În fiecare județ dansează.
 
Nu te teme, om bun
Medicamentul e pe drum,
Masca de-o vei purta
De virus te vei apăra.

      Făcăleț Bianca - XI MI

în detrimentul orelor online – din nevoia
naturală de socializare și există dorința
elevilor de implicare în activități
extrașcolare

Piciorea Ancuța - Prof. Educație Fizică
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Ce-s obiceiurile fără oamenii care le mențin?  
Denii, haine noi, ouă cu coaja roșie și oglindirile luminii,  
Toate–nsemnele unei lumi  
Conștientizate și trăite de unii. 
 
Dar dacă alții vin și schimbă fundamentul?  
Lumina măcinându-se-n lumini 
ce țin zile și nopți vestind petreceri.  
Coaja roșie preschimbându-se-n culorile curcubeului... 
 
Iar oamenii... 
Transformați și ei în niște corpuri iluzorii 
Incapabile să simtă taina aceea 
Din simplul descoperit cândva, de unii... 

 

Concurs 
de Paște

Moncea Denisa - XI MI

Evoluție
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Ultimul 
clopoțel
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 Sfârșitul acestui an școlar a adus cu sine mai multă responsabilitate generației
noastre, preluând cheia claselor terminale și urmând misiunea ca la rândul
nostru să o înmânăm mai departe.
 Finalul celor 4 ani de liceu ai promoţiei 2017-2021 a fost marcat de
evenimentul intitulat „Ultimul clopoţel”, în care noi, clasa a XI-a Uman, i-am
surprins pe colegii noștri prin organizarea festivităţii de absolvire și decorarea
clasei lor cu aranjamente viu colorate, predominant roșii și aurii. Intenţia
noastră a fost aceea de a crea o  imagine ideală a încăperii în care aceștia au
petrecut unii dintre cei mai frumoși ani ai vieţii. 

 Am marcat acest eveniment prin premierea colegilor cu diplome
personalizate ce cuprindeau o poezie plină de haz, veselie și
încurajări pentru examenul maturităţii. Pentru aceștia, clopoțelul
a răsunat mai intens ca niciodată, marcând finalul pregătirii lor și
trecerea spre o nouă etapă. Am încântat urechile colegilor noștri
cu un discurs încărcat emoțional, mulțumirea, fericirea și trăirile
acestora reieșind din combinația de lacrimi și zâmbete de pe
chipul fiecăruia. 
 În cele din urmă am defilat prin oraș, i-am susținut și aplaudat
pentru toată strădania lor. Îi așteptăm oricând la noi pentru a ne
împărtăși impresii și le urăm să-și urmeze idealul educațional!

Damian Laura - XI U
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Din scrierile 
elevilor...

Când ai să-mi ieși în cale iar, 
Să nu-mi spui nici o vorbă, doar
Să te aproprii încet, tăcut
Să regăsim într-un sărut
Trecutul întreg, îmbrățișați
 Și astfel să rămânem duși
Ca în “sărutul” lui Brâncuși.

Panțur Elena Iuliana - X U 
 

Dulce Muzeu
Pot să-ți dau o îmbrățișare?
Și-a început timpul să zboare
Iubire, pot să te sărut?
N-a trebuit să-mi fi cerut.
Căci, voiam cu atâta dor
Să devin al tău actor
Mă prefac în fantezie
Cu puțină gelozie.
Și doream cu atâta sete
Clipa să se mai repete
Să te simt încă o dată
În iubirea ta curată.
Și vreau să știi mereu
Că vei fi, al meu, dulce muzeu

Panțur Elena Iuliana - X U 
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Dragul meu,

 
    Mi-aş dori sincer să te revăd din nou, dar primind această scrisoare îţi
vei da seama că te iubesc necontenit, dorul pentru tine este nemărginit,
dar abia aştept să simt fiorul revederii. O ultimă frunză căzută din
copacul falic şi primul fulg de nea sper că te vor readuce aproape de
mine, de noi.
    Să te privesc din nou, să îţi simt obrazul alături de al meu, mâinile
noastre să se împleticească, fac ca iubirea să se aprindă și mai tare.
Ochii tăi să îi privească pe ai mei la fel ca în prima zi. Puţin timid, dar cu
o iubire puternică,adevărată şi sinceră, ce nu se va termina niciodată.
    Sărutul tău pe cap mă face să mă simt protejată, că am putea fi doar
noi, singuri pe acest pământ. Toate grijile şi problemele nu există şi nu
vor exista datorită ţie.
    Aş putea să scriu milioane de pagini, doar pentru că trăiesti şi mă faci
fericită, însă, probabil ştii din rândurile de mai sus cât de mult ţin la tine și că
voi lupta pentru noi în orice situaţie. Unul lângă altul vom fi mereu mai
puternici. Încep prin a-ţi spune că îmi este dor, continui cu te ador pentru ceea
ce ești şi sfârşesc cu te iubesc sincer şi necondiţionat.
 

 
               

   A ta, pentru totdeauna,
 

          Iulia!

02 decembrie 2020                                                                   Locație: Comarnic

Scrisoare deScrisoare de
dragostedragoste
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Preschimb în cenușă
Văd casa în flăcări
Și tot ce fac e să scriu poezii
Și tot ce știu e s-aranjez flori pe masă 
Într-o casă arzând.

Impresionez frica 
Încerc să scriu frazele potrivite 
Ard coșmaruri
Și le las să plece

Moncea Denisa - XI MI

Nonsens 
Dacă nimicul ar fi ceva constructiv, 
Eu aș fi creația pe care ar venera-o,
Pentru că cele mai mari tragedii
Se nasc, trăiesc și mor, tot din nimic.

MIerliță Delia - XI MI

Nemurirea sufletului
Atunci când alegi să stai în suferință,
Îți grăbești moartea oriunde mergi.
Dar, eu scriu acum cu această peniță
Și vreau să fiu îngropat pe veci

Mierliță Delia - XI MI
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Să nu-l credeţi pe poet când plânge
Niciodată lacrima lui nu e lacrima lui
El a stors lucrurile de lacrimi
El plânge cu lacrima lucrurilor.
                              NICHITA STANESCU- “POETUL ȘI SOLDATUL” 

 
  De-a lungul timpului, oamenii au definit în mod diferit termenul de „poezie”,
la baza căruia stau emoțiile, gândurile și cultură morală a fiecăruia.Chiar
însăși creația literară a suferit diverse transformări, fiind adaptată în funcție de
curente, ani, perioade istorice, oameni, evenimente, amprenta timpului
accentuând vizibilitatea în cadrul diferențelor dintre generațîi.
  De altfel, fiind întrebată și eu, la rândul meu, “Ce este poezia pentru ține?”,
am fost transpusă prin furie, bucurie, iubire și dorința, toate acestea într-o
singură secundă, că mai apoi să răspund concret : “Poezia este o
binecuvântare” .
  De ce oamenii nu mai citesc poezii? Consider că fiecare poet deține o
capacitate prin intermediul căreia se face remarcat, fiind la un nivel superior
atât din punct de vedere intelectual, cât și din punct de vedere spiritual.
Femeile, bărbații, copiii, bunicii, aleg să nu citească și să nu se dedice unei
arte care se simte, deoarece tot ceea ce presupune implicare afectivă este
peste înțelegerea oamenilor simpli, expuși unei lumi monotone, ale cărei
întâmplări se succed într-un ritm repetitiv. 
  Oare umanitatea alege să nu citească poezii? Ei bine, fiecare acțiune
asupra căreia noi avem control deplin prezintă o alegere  în realitatea de zi cu
zi. Pătrunderea într-o creație se realizează doar prin analiză, răbdare, 
 subiectivitate și emoție, motiv pentru care rafturile care găzduiesc cărți de
versuri trec neobservate de către generațiile actuale.
      

De ce oamenii nu mai citesc
poezii? 
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   În scrierea „Ochiul căprui al dragostei noastre”, Mircea Cărtărescu mărturisește
următoarele: „Poezia nu e doar textul nedus până la capăt în partea dreapta a
paginii,ea este de fapt peste tot în jurul nostru, în ADN-ul din celulele noastre și-n
formulele matematice, în femeile frumoase și-n bărbații frumoși, în forma norilor
de vara, dar și în cadavrul putrezit descris de Baudelaire, în ruină și distrugere.” 
 Ca atare, după cum am menționat și anterior, poezia este o binecuvântare, căci
are rolul unei rugăciuni care ii călăuzește pe oamenii superiori în atitudine și
simțământ cât mai departe de o existența închisă, rece și dureroasă.
       Valorosul scriitor Mircea Cărtărescu prezintă situația tragică și sfâșietoare a
geniilor de astăzi, victime directe ale călăilor întruchipați de o generație
dezinteresată: „Nu se poate imagina azi un destin mai dramatic decât cel al
poetului care se dedică totul artei sale (…) Ce să salvezi, când trăim în iminență
și aleatoriu? Fără perspectiva de a câștiga ceva prin artă și, în definitiv, meseria
sa, fără speranța gloriei și a posterității, poetul se condamnă astăzi la o viață
asocială și fantastă a mâncătorului de hașiș.”
         În concluzie, poeții sunt personalități remarcabile, impresionante și care pot
fi confundați extrem de ușor cu umbră, regăsită permanent în viețile noastre,
dovadă fiind chiar nevoia indestructibilă de artă care circulă prin venele unui
îndrăgostit de frumos.

Mierliță Delia - XI MI
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 Purtarea măștii de protecție, distanțarea socială, trecerea în mediul on-line, lipsa
de comunicare dintre elevi, au fost unele dintre puținele noi reguli care ni s-au
impus în perioada pandemiei de Covid-19 care încă nu dă semne că vrea să
plece dintre noi prea curând.
 Viața noastră, de mai bine de un an, s-a schimbat semnificativ. Începând cu
purtarea măștii de protecție, care câteodată ni se pare o corvoadă are și ea
scopul său, acela fiind în prim plan sănătatea fiecăruia dintre noi și protejarea
persoanelor în vârstă din familiile noastre, dar vine și cu scopul de a ne ajuta să
interacționăm și să comunicăm fizic cu restul oamenilor. Chiar dacă, câteodată,
aceasta mască ni se pare insuportabilă este bine de reamintit faptul că, cu
ajutorul acesteia am reușit să revenim pe băncile școlii și ne-a oferit
oportunitatea de a ne revedea cu profesorii și colegii.
 Mutarea școlii fizice în format on-line nu a fost deloc ușor de stăpânit, deoarece,
atât profesorii cât și elevii au fost luați prin surprindere, iar o primă piedică a
acestei fapte a fost tehnologia. Așadar, neinstruirea cadrelor didactice cu privire
la noua metodă de predare a fost o problemă semnificativă pentru sistemul
educațional și mai ales pentru elevii care în cea mai mare măsură nu au înțeles
lecțiile predate. Totodată, tehnologia a fost un mare dezavantaj pentru copiii
defavorizați care nu au reușit să participe la orele on-line din diverse probleme
(lipsa echipamentelor tehnologice, probleme cu semnalul și internetul, sărăcia,
etc.). Acest dezechilibru educațional care a luat țara noastră prin surprindere și-a
lăsat amprenta asupra copiilor care au fost încărcați cu multă materie
neînțeleasă și multe goluri care își vor face simțită prezența în viitor.

Școala în noile
 condiții
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 De asemenea, pandemia nu a lăsat niciun colț neatins. Prin acest lucru, vreau
să pun în vedere clasele terminale cărora această perioadă a fost grea,
deoarece au nevoie de prezența fizică în școli pentru a înțelege lecțiile și a se
pregăti pentru examenele ce se apropie cu pași repezi și mai este demn de
subliniat ideea că acesta este ultimul an în care ei se vor întâlni pentru a crea
amintiri în această formulă înainte de a trece într-o noua etapă a vieții lor.
 Într-o altă ordine de idei, pandemia a adus și anumite avantaje privind
cunoașterea propriei persoane, dar și capacitatea de a ne adapta la noi măsuri
într-un timp favorabil. Așadar, pot spune că această perioadă a adus momente
cu multe schimbări nefericite, dar cu toate acestea am reușit să trecem împreună
peste orice obstacol, dat fiind și versurile imnului liceului „Simion Stolnicu”:  

 „Avem demnitate, nu îngenunchem deloc,
 Astfel am ajuns să fim mereu pe primul loc,
 Unul pentru altul, uniți am reușit,
 Prin marile licee‚ Stolnicu’ s-a auzit!”

 
Panțur Elena - Iuliana Clasa a X-a U
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Școala 
românească

 În opinia mea, școala românească necesită un număr neplăcut și ridicat de
schimbări, în ciuda unor îmbunătățiri din ultimii ani. 
 Față de părinții și bunicii mei, pot spune cu ușurare că în școlile din ziua de
astăzi nu se mai folosește pedeapsa fizică, iar școlarul este beneficiar al
drepturilor elevilor. Acestea se întind pe 8 capitole și pe 42 articole, fiecare cu
subpunctele sale, cuprinzând toate informațiile necesare, de la dispoziții
generale pana la recompensarea elevilor, lucruri care acum 10-20 de ani ar fi
părut povești fantastice, din categoria basmelor. În anii trecuți, se punea accent
pe învățatul neplăcut și cu forța, indiferent de cum se simțea elevul sau de ce
sentimente avea. Alături de învățământul mai puțin aspru, o altă calitate o
reprezintă multitudinea profesorilor și diversitatea materiilor. Conform textelor
citite, școala la începuturi avea un dascăl, cel mai des fiind preotul satului, care
preda câte puțin din toate materiile de baza, cât pentru cultura generală, pe
când în învățământul actual beneficiezi de mult mai multă materie predată
treptat, în funcție de clasă și profesorii calificați. 
 Mergând la polul opus, cred că învățământul românesc, atât actual, cât și din
trecut este unul mediocru. Trecând peste problemele corupției și lipsei de
vocație sau de interes pentru viitorul elevilor, școala românească nu pune
accent pe individualizare. Deși ideea avea potențial dacă era dezvoltată cum
trebuie, România a avut pe vremea bunicilor mei etapele de liceu și facultate
împărțite pe meserii generale, iar la fiecare instituție erau mai multe ramuri ale
respectivei meserii  unde elevul, sub îndrumarea profesorului, urma calea către
meseria pe care o dorea. Acest lucru a făcut elevii confuzi, alegând profesii
pentru care nu se simt pregătiți sub impulsul părinților sau al situației financiare.
Sub o conducere potrivită, ideea folosită în trecut ar putea fi una dintre soluțiile
salvatoare pentru calitatea învățământului și pentru viitorul individului.  
 O altă problemă, din punctul meu de vedere, este materia dificilă, concentrată
în majoritate pe teorie și care va fi puțin folosită în următoarele etape ale vieții,
excepție făcând carierele specializate pe anumite ramuri. Din experiența
personală mărturisesc că nu aveam nici cea mai mică idee despre cum sunt
alocate pensiile, iar după o reuniune de familie, mi-am întrebat rușinată bunica.
Acest exemplu reprezintă mulțimea de informații esențiale despre viață care eu
consider că trebuia explicată la școală. Toate subiectele pe care trebuia să le
știi ‘pur și simplu’, dar care reprezintă subiecte tabu, precum educația sexuală,
când școala crede că aceste lucruri le vorbești cu parinții, iar parinții cred la fel. 
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  Dacă aș fi Ministrul Educației, mi-ar lua câteva zile numai să organizez și să
planific schimbările pe care le-aș face (sincer vorbind, nu ar fi puține dacă aș
avea resurse și ajutor), dar cred că prima dată m-aș focusa pe transformarea
învățământului actual într-unul ce se mulează pe stilul fiecărui elev. Așa cum
spunea Einstein: „Toată lumea este talentată la ceva, dar dacă judeci un pește
după abilitatea lui de a urca într-un copac, își va petrece restul vieții crezând că
este prost.”, iar eu găsesc asta că  fiind cea mai bună reprezentare a sistemului
actual de învățământ românesc .Ca Ministru aș impune profesori îndrumători în
școli cu care se pot consulta elevii în privința carierei, aș pune câteva ore de
bază obligatorii și aș lăsa la latitudinea elevului să aleagă dintr-o mulțime de ore
opționale, alături de ateliere recreative și cursuri pentru formarea diverselor
abilități. Susțin că țările dezvoltate au ajuns unde sunt astăzi începând prin a
dezvolta sistemul de învățământ, deoarece în funcție de formarea copiilor de
astăzi se va conduce țara mâine. În calitate de Ministru aș recunoaște
problemele, aș lua exemplu din anii trecuți și de la țările de succes din Uniunea
Europeana și nu numai și aș face tot ce îmi sta în putere să îmbunătățesc
sistemul, punând educația pe primul loc.
  În altă ordine de idei, consider că există mulți profesori care ar trebui să fie mai
dedicați meseriei sau -cu tot respectul pentru dumnealor- să își schimbe
meseria. Pentru mine un profesor ideal are calitățile necesare pentru meseria
de pedagog, lucru care se recunoaște încă din prima interacțiune cu acesta. Ar
trebui să fie citit, experimentat și să știe cum să predea pe înțelesul tuturor,
oricât de neatenți sau neinteresați ar fi anumiți elevi. Susțin că, în afară de
familie, profesorii au cel mai mult impact asupra unui copil, de aceea cred că
profesorul ideal ar trebui nu doar să conștientizeze acest lucru, cât să și
folosească informația în avantajul elevului, conducând fiecare individ pe calea
prin care ar înțelege materia respectivă, nu ar trebui să impună elevilor să fie
toți pricepuți la materia predată sau să o memoreze, mai ales dacă face acest
lucru printr-o manieră crudă. Profesorul ideal pentru mine ar face învățatul
amuzant și logic, încât să rețin din plăcere și nu din frică. De asemenea, cred că
profesorul trebuie să câștige respectul în fața elevilor, nu să îl primească sub
amenințarea mediilor acestora. 
 În concluzie, părerea mea nu este cea mai pozitivă despre învățământul
românesc, dar sunt anumiți profesori care îmi dau sprijin moral și speranța că
lucrurile se pot îmbunătăți.

Harabagiu Raluca - IX MI
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Evoluăm prin
 educație

locuitorii sunt dezamăgiți de mediul în
care trăiesc, de infrastructură, de
conducere, de salarii, însă procentul
celor care se educă pentru a ieși din
această situație este dezamăgitor.
Conform Eurostat, doar 6,2% dintre
români citesc cărți. România este pe
ultimul loc în Europa la citit. Dacă
numărul cititorilor ar crește, atunci ar
crește direct proporțional și numărul
gânditorilor de elită capabili să schimbe
mediul inferior în care trăiesc. 
 De asemenea, prin educație poate fi
modificată substanțial sănătatea fizică
și psihică a omului, dar și starea
generală a mediului în care acesta
trăiește. Informațiile potrivite despre
alimentație, sport, hidratare, impactul
stresului asupra corpului uman,
efectele devastatoare ale
sedentarismului și alcoolului, pot
schimba fundamental destinul omului.
Studiile arată că prin îmbunătățirea
stilului de viață pot fi prevenite bolile de
inimă, diabetul, bolile sistemului
digestiv, chiar și cancerul. Tot din lipsa
educației, România este pe locul doi în

 Educația este cea mai importantă
resursă a omului. Prin acumularea
informațiilor corecte și actualizarea lor
constantă, acesta poate obține orice
își propune în viață: bani, sănătate,
condiție fizică optimă, relații umane
sănătoase, vacanțe, abundență,
succes. Fericirea umană este alcătuită
cu câte puțin din toate aceste
elemente, deci dacă omul ar acorda
mai multă atenție educației, ar fi prin
urmare mai fericit.  
 Este important ca acesta să dețină
după terminarea școlii o imagine
concretă asupra educației și a fericirii.
Un om ghidat în viață de educație va fi
un om fericit, cu o viziune complexă
asupra lumii în care trăiește. Va găsi
întotdeauna o rezolvare la problemele
cotidiene, o nouă  oportunitate de
creștere, iar cel mai important, va fi
capabil să trăiască în prezent.
Abaterea de la prezent este printre
capcanele în care se pierd mulți
oameni. Analizarea exagerată a
evenimentelor din trecut și punerea
sub semnul întrebării a viitorului sunt
doar frământări mentale care obosesc
omul, consumându-i energia pe care
ar putea-o utiliza în construirea și
dobândirea a ceea ce îl face fericit în
prezent.  
   În plus, educarea constantă este
ceea ce îl deosebește pe omul comun
de omul excepțional. În România, 
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Uniunea Europeană într-un clasament
privind numărul mamelor minore. În
anul 2021, primul nou-născut din
România a fost adus pe lume de o
mamă minoră, de doar 15 ani. Această
situație inoportună, atât pentru mama
minoră, cât și pentru copilul nou-născut
putea fi evitată prin intervenția educației
de calitate. Educația nu înseamnă doar
școală. Educația se accesează în
familie, în cercul apropiat, online, din
cărți, materiale audio-video etc. 
 Printre altele, relația dintre om și
mediul în care acesta trăiește are un
impact evident asupra vieții. Raportat la
poluare, aceasta ar scădea considerabil
dacă oamenii ar înțelege impactul
devastator pe care activitățile zilnice
umane îl au asupra mediului. Modul în
care un gunoi aruncat aiurea poate
distruge vieți, dar și riscurile plasticului
care ucid încet, dar sigur. Plasticul se
găsește peste tot pe Planetă, de la
vârful Muntelui Everest până la Groapa
Marianelor. În ape, consecințele sunt și
mai grave. Nu doar că animalele
confundă plasticul cu hrana, particulele
de plastic ajungând în intestine și
cauzând  moartea, însă animalele care
supraviețuiesc ajung ulterior în farfuriile
omului, acesta ingerând automat 

plasticul căruia nu i-a dat importanță.
Poluarea afectează direct viața
umană, iar plasticul este cel mai
devastator. Microparticulele de plastic
sunt peste tot în natură: în aerul
expirat, în apă, în sol, în particulele de
ploaie, în interiorul animalelor. Unele
persoane sunt insensibile la riscurile
pe care poluarea le cauzează în jurul
lor, însă și omenii sunt otrăviți cu
plastic. Un studiu din 2019 estimează
că un om înghite într-o săptămână
microparticule de plastic echivalente
cu un card bancar. Cu toate astea,
conform unui studiu doar 9% din
plasticul făcut vreodată a fost reciclat.
Astfel, educarea despre riscurile
poluării la care omul este expus zilnic
reprezintă unica soluție pentru
construirea unei lumi mai curate și
mai sănătoase. 
 Prin aspectele analizate anterior
consider că educația constantă este
unicul element capabil să
îmbunătățească gândirea, obiceiurile,
comportamentul, acțiunile, sănătatea,
viața animalelor, starea financiară, 
 prin urmare întreaga viață a omului.   

Moncea Denisa - XI MI
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Pasiunile
 elevilor

37



 Muzica rock este un gen muzical
desprins în multe ramuri. Majoritatea
oamenilor ce nu cunosc îndeajuns
acest gen muzical se gândesc doar la
muzica rock ce tinde spre „religii
sataniste’’, spre brutalitate și limbaj
murdar. Însă puțini sunt cei  care știu
de partea opusă acestor ramuri. Un
sondaj făcut în 2019 arată ca 7 din 10
români ascultă rock și pentru jumătate
din ei acest gen muzical îi eliberează
de stres și energie negativă.
 Există numeroase trupe rock ce își
exprimă  prin creațiile lor traume din
trecut, problematici ale lumii
moderne,dar totodată și tratamente
pentru suflet.
 Five Finger Death Punch (FFDP) este
o trupă rock ce a impresionat lumea
prin piesele lor ce țin de viața
americanilor din război, desparțiți de
familii, ca mai apoi majoritatea să
rămană pe străzi sau să nu se mai
întoarcă niciodată Versurile lor cu
caracter educativ și emoțional denotă
realitatea din spatele ținutei de sodat
ce își riscă viața și viitorul pentru a-și
apăra țara. Melodia „Wrong Side Of
Heaven” tradusă „Partea greșită a
raiului”  reflectă cum țoți mai mulți
veterani americani râmân pe străzi
când se întorc în țara lor și trăiesc cea 

mai mare traumă a vieții. Își pierd
casele, familiile, duc dorul copiilor și
cel mai important, mulți dintre ei
sunt înjosiți și nu sunt respectați
cum se cuvine. Aceștia din urmă
ajung într-o stare deplorabilă,
neajutorați și dați la o parte chiar de
cei care ar trebui să-i ajute.
Versurile conțin convorbirea
înterioară a unui veteran ce-și
spune că Dumnezeu e dezamăgit
de ceea ce a ajuns și vede că
diavolul seamănă tot mai mult cu el,
iar necuratul admite că nu este el de
vină. Veteranul este de părere că se
îndreaptă tot mai mult de partea
răului decât cea a raiului. Morala
melodiei îndrumă oamenii să ajute
veteranii, să nu-i lase să ajungă în
situația celor descriși în videoclipul
melodiei și să înțeleagă cât de
dureroasă e viața de după război.
Altă piesă a celor din FFDP este
„Gone Away” și reprezintă suferința 

muzicamuzica
rockrock
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lăsată în urmă părinților după moartea
copiilor plecați în război și întorși acasă
„cenușă”. Versurile exprimă strigarea
tuturor părinților ce ar da orice să-și
aducă înapoi copiii. Numele piesei se
traduce „Plecat departe” și simbolizează
distanța dintre pământ și „tărâmul din
ceruri” când cineva părăsește omenirea.
 Trupa Disturbed a compus o melodie
impresionantă după o scenă din viața
solistului David,acesta având în tinerețe
o iubită care s-a sinucis din cauza
drogurilor și a despărțirii dintre cei doi.
Acesta a rămas cu remușcări mulți ani
după acest incident. Începutul piesei
încurajează oamenii ca atunci când
cineva cunoaște o persoană „În lacrimi,
cu gânduri sinucigașe” să apeleze la o
linie de urgență înființată în America
pentru a reduce numărul de sinucideri.
Versurile formează o poveste despre
cum David își pierde gândul rațional
atunci când își găsește iubita moartă și
cum diavolul îl îndrumă și pe el să facă
același lucru, pentru a-și revedea din
nou iubirea. Tema este dureroasă și
oglindește răul pe care îl poate aduce o
astfel de faptă. 
 Linkin Park au și ei ceva aparte în
melodiile lor. În 2017 solistul Chester
Bennington și-a luat viața lăsând în
urmă milioane de fani, colegii de trupă,
dar cel mai important o familie 

numeroasă. Muzica lor s-a axat pe
lupta cu sine, omul invizibil, lupta cu
societatea, despărțirea etc. În 2017
au scos o melodie numită „One
more light” tradus „Încă o lumină”,
chiar înainte de moartea lui Chester.
Aceasta exprimă un tribut pentru un
prieten, Chris Cornnel, stins din
viață la începutul anului. Versurile
simbolizează faptul că omenirea nu
este afectată pe urma morții unui
om, cum nimănui nu-i pasă de faptul
că lumina unei stele se stinge,
printre atâtea care continuă să
lumineze. De asemenea, sunt
descrise imagini ale unor momente
petrecute cu persoana respectivă,
dar și o paralelă a prezentului trăit
fără acel om. Unele speculații spun
că această melodie a fost o
avertizare cu privire la ce se va
întâmpla cu solistul, pentru că la
scurt timp după ce a scos piesa, și-
a luat viața. Motivul a fost faptul că
în copilărie a trăit anumite traume,
încă de la o vârsta fragedă, și l-au
marcat toată viața. Traumele pe
care le-a trăit au pus stăpânire pe
el, cu toate că viața lui părea
perfectă și muzica l-a eliberat.
 În concluzie, muzica rock nu
reprezintă doar versuri aruncate în
ritm haotic și „necurat”, ci un
ansamblu de trăiri eliberate din
suflet, o cale de scăpare în fața
perioadelor dure ale vieții. Rock-ul
trebuie înțeles din versuri, nu doar
din ritm. Marina Magda - XI MI
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 Dansul este un mijloc artistic de
exprimare a unui mesaj printr-o
succesiune de mișcări ritmice, variate
și expresive ale corpului, executate în
ritmul muzicii.
 În poporul român se întâlnește o
gamă  variată de tipuri de dans, acesta
poate să fie individual sau în pereche,
ritmat sau lent și să difere de la o
regiune la alta prin pași, prin
costumație, prin muzicalitatea
versurilor și prin numărul de persoane
participante la acesta. 
 Cum am mai spus și mai sus, hainele
dansatorilor diferă în funcție de locul
de proveniență al acestora. Pentru că
noi suntem munteni, am să vorbesc
despre ținutele noastre populare. 

 La fete sunt alcătuite din fotă, din
subfustă, din ie, din brâu, din vestă,
din maramă și din opinci, iar la băieți
conțin pantaloni albi, ie, pantofi, brâu
și căciulă.
 În Comarnic există cluburi de dans
popular, dar si modern, unde sunt
înscriși o mulțime de copii, care sunt
dornici să învețe această taină. 
 Dansul reprezintă o metodă de
relaxare a minții, a gândurilor, dar și
una distractivă care aduce zâmbetul
pe buzele persoanelor care o practică.

DansulDansul
popularpopular

Făcăleț Bianca - XI MI
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 Cu toții avem momente în care
simțim că trebuie să evadăm din
cotidian, din propriile gânduri care ne
macină  sau pur și simplu să 
 redescoperim, să “ne” redescoperim.
Întotdeauna, călătoritul a reprezentat
pentru mine un zbor de la realitate
prin care am văzut lumea cu alți ochi
,nu doar vizitând  locuri noi, ci
descoperind oamenii care însuflețesc
acele locuri.
 Prin călătorit am descoperit că
fiecare colțișor din lume îți oferă un
sentiment diferit și îți  rămâne în suflet
prin acel sentiment și în minte prin
amintiri. Călătoria este astfel atât o
pasiune spirituală, cât și reală, una
dintre cele mai bune pasiuni pe care
un om o poate avea.Unicitatea
fiecărui loc văzut atât din țara
noastră,cât și din alte țări m-a făcut
să iubesc călătoriile,acestea devenind 

 

Călător
itulCălător
itul

o parte din mine. 
 De la locuri care au o istorie
impresionantă în spate, până la
peisaje care relaxează sufletul și
mintea,fiecare parte a lumii are
lucruri ascunse ce merită
descoperite,fiind însoțit și de activități
specifice.Unele dintre cele mai unice
experiențe din cadrul unei călătorii
pot fi o tiroliană deasupra unui lac, de
unde te poți bucura de fiecare colțișor
al naturii,o plimbare cu atv-ul pe
potecile întortocheate ale României
sau o aventură cu barca.
 Există numeroase momente mici
care înfrumusețează viața unui om,
astfel realizezi ce e fericirea atunci
când te bucuri de un apus memorabil
la una din numeroasele cetăți ce se
găsesc în România, atunci când un
răsărit răcoros la malul mării îți
trezește toate simțurile, atunci când o
drumeție pe un traseu în natură îți
oferă aventura de care aveai
nevoie,atunci când cartea citită în
avion privind deasupra lumii îți
limpezește mintea, atunci când nu îți
poți lua ochii de la un peisaj ce îți fură
gândurile. Acestea sunt doar câteva
dintre posibilitățile unei călătorii
reușite.
 De asemenea,călătoriile au și o
parte educativă, nu doar
distractivă.Din ele învățăm câte 
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perspective există în lume și cât de
mult ne descoperim pe noi înșine prin
fiecare loc vizitat,dar și cât de
frumoasa e viața atunci când o
analizăm cu alți ochi.
 Așadar, călătoritul este o evadare prin
care oamenii trăiesc cele mai intense
sentimente și își creează cele mai
memorabile amintiri. Călătoriile sunt
hrană pentru minte și suflet.
 

Savu Oana - XI MI
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 Totul a început acum patru ani când am văzut diferite articole despre sport și
beneficiile acestuia. Cum susține un proverb latin ,,Mens Sana in corpore
sano”, o minte sănătoasă funcționează într-un corp sănătos ,am încercat să
țin în echilibru aceste două lucruri. Făcând cursuri și documentându-mă  în
legătură cu alimentația și mișcarea, am realizat că trebuie să le facem cu
răbdare,cumpătare și pasiune. 
 La sală avem nevoie de minim două ore zilnic în care să ne antrenăm
grupele musculare cu o execuție corectă și precisă. Antrenamentele intense
aduc pe zi ce trece un plus corpului meu, văzând schimbări zilnice, iar în
timpul acestora uităm totul, eliberându-ne mintea. Motivația a fost și este
urcarea mea pe o scenă de bodybuilding, culturism și fitness la anul,
concurând și câștigând premiul cel mare.
 În acest sport nu trebuie să tragem numai de “fiare”,ci să completăm și cu o
alimentație bună și sănătoasă. În fiecare zi am caserola cu mâncare la mine,
indiferent unde mă aflu. Trebuie să facem eforturi pentru a ne ține dieta, care
pentru mine a devenit un stil de viață sănătos. Nu uitați: mereu să faceți
mișcare și să mâncați corect!

FitnessFitness

Coman Irina - X MI
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Activitatea fizică
 în pandemie

 
rămâne în contact cu familia și
prietenii.  De exerciții fizice beneficiază
atât corpul, cât și mintea. Mișcarea
poate reduce tensiunea arterială
ridicată, poate ajuta la gestionarea
greutății și reduce riscul de boli de
inima, accident vascular cerebral,
diabet zaharat și diverse tipuri de
cancer. De asemenea, activitatea fizică
îmbunătățește forța osoasă și
musculară și crește echilibrul,
flexibilitatea și starea de bine. Pentru
copii, activitatea fizică regulată ajută la
susținerea creșterii și dezvoltării
sănătoase și la reducerea riscului de
apariție a bolilor în viitor. Copiii imita tot
ceea ce fac adulții. Dacă observă că
adulții sunt mai predispuși să stea în
fața calculatorului decât să se implice
împreună cu copiii în diverse activităţi,
atunci procedează exact la fel.
 Pentru elevi, în cadrul lecțiilor de
educație fizică și sport on-line s-au
creat antrenamente video și prezentări/
discuții pe tema unui mod sănătos de
viață. 
 Sportul este important pe parcursul
întregii vieți.                

 Pandemia are un impact negativ
asupra sănătății și bunăstării tinerilor,
copiilor, adulților din Romania și din
întreaga lume. Cursurile s-au
desfășurat on-line, s-au anulat
activitățile, mulți adolescenți au
renunţat la evenimente semnificative
din viața lor, inclusiv practicarea
sportului. 
 Sportul influențează pozitiv asupra
dezvoltării și educației copiilor,
contribuie la sporirea reușitei școlare,
dezvoltă disciplina și calitățile de lider,
poate contribui la crearea unui mediu
sigur și protejat pentru copii, la fel,
pentru educarea tinerilor în spiritul
unor metode non-violente de
soluționare a conflictelor, contribuie la
dobândirea abilităților necesare pentru
un succes la școală, în viață și muncă.
 Activitatea fizică poate include toate
formele de recreere activă,
participarea la activități sportive,
ciclismul, mersul pe jos, fitnessul,
jocul, dansul, precum și activitățile
casnice. 10 - 15 minute de mișcare
fizică, cum ar fi mersul sau întinderile
(stretching), ajută la ușurarea
încordării musculare, ameliorarea
tensiunii mentale și îmbunătățirea
circulației sângelui și a activității
musculare. Activitatea fizică regulată
poate fi, de asemenea, un mod de a 

Profesor de educație fizică, 
Piciorea Ancuța

44

https://www.cdt-babes.ro/articole/cancerul-neoplazie.php


Măsuri de protecție pentru
prevenirea îmbolnăvirilor
cu virusul SARS - CoV- 2

Nu vă strângeţi în braţe! Păstraţi
distanţarea fizică, evitaţi
aglomeraţiile! 
Purtaţi mască atunci când vă aflaţi
în interiorul şcolii!
Menţineţi o distanţă cât mai mare
faţă de celelalte personae!
Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi
gura cu mâinile neigienizate.
Acoperiţi gura şi nasul cu o batistă
de unică folosinţă sau folosiţi cotul
îndoit în cazul în care se întâmplă
să strănutaţi sau să tuşiţi. După
aceea, aruncaţi batista utilizată. 
Curăţaţi obiectele/suprafeţele
utilizate sau atinse frecvent
folosind şerveţele/lavete/produce
biocide/virucide. 
Solicitaţi consult de specialitate
dacă prezentaţi simptome precum
febră, tuse sau dificultăţi la
respiraţie sau orice altă
simptomatologie de boală. 
Discutaţi cu profesorii dacă aveţi
întrebări sau griji

Profesor de biologie,
Tăleanu Florentina

 

Spălaţi-vă des pe mâini! Spălaţi-vă
frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin
20 de secunde cu apă şi săpun!
Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului
sau într-un şerveţel! 
Utilizaţi un şerveţel de unică
folosinţă, după care aruncaţi-l!
Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi
mâna! 
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 Bineînțeles că de învățat nu am învățat crezând ca am timp, cum face tot elevul
de liceu, și bineînțeles ca nu ma hotărâsem nici în privința facultății. 
 M-am tot gândit, m-am răzgândit, și am ajuns la concluzia că trebuie să aleg
ceva în care să profesez cu plăcere, ceea ce vă sfătuiesc și pe voi. După o
lungă perioadă în care simțeam ca nu îmi place nimic și că niciun domeniu nu
mi se potrivește, am descoperit Universitatea Tehnică de Construcții din
București care era în sfârșit  tentanta pentru mine. 
 În ciuda faptului ca este considerat un domeniu al bărbaților și în ciuda multor
„ce sa faci tu acolo?” sau  „De ce nu vrei și tu o Politehnică?", m-am hotărât ca
vreau sa devin studentă  la Universitatea Tehnica de Construcții din
București, în cadrul Facultății de Construcții Civile Industriale și Agricole,
de ce nu, în limba franceza.

Alegerea
facultății

Alsafti Clara - XII MI

 Bună, sunt Clara! Tocmai am
încheiat un capitol important în
formarea mea ca om, ca
persoană - liceul, iar acum sunt
întrebată de foarte multe ori ce
planuri am în continuare.
Întrebările legate de alegerea
facultății au început să apară
încă din clasa a XI-a, tot atunci
când au început sa apară și
"învățați de acum ca la anul
intrați în criza de timp". 
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 Acesta constă în patru etape principale: examen psihologic, proba sportivă,
examen scris la istorie, limba română, limba engleză, şi vizita medicală. Aceasta
este meseria pe care mi-o doresc de aproape 3 ani.
 Ideea de a merge la muncă în fiecare zi cu gândul spre weekend, tocmai pentru
că nu îmi place job-ul ales, m-a îngrozit mereu. Astfel, mi-a fost clar întotdeauna
că trebuie să aleg o carieră plină de surprize, care la sfârşitul zilei să mă facă să
mă simt împlinită, împlinită pentru că ajut oamenii, iar asta îmi place să fac cel
mai mult.
 Sunt sigură că nu vor exista doar momente de fericire pe acest drum, vor fi
persoane care mă vor denigra (pentru că meseria aceasta şi-a pierdut adevăratul
sens în ultima perioadă), dar îmi voi păstra capul sus şi speranța că o să reuşesc
să aduc o schimbare, oricât de mică, în acest sistem.
 Sfatul meu pentru viitorii absolvenți ai frumosului nostru liceu: alegeți înțelept, o
meserie care să vă placă! Nu vă gândiți la banii câştigați, sau la respectul impus
de respectiva meserie, pentru că, în cele din urmă va conta doar ca voi să vă
simțiți fericiți şi împliniți.

Frigescu Maria - XII U

Bună! Numele meu este Frigescu Maria, elevă în clasa a 12-a
Uman. Urmează să susțin examenul de bacalaureat, iar în august
examenul de admitere pentru Academia de poliție. 
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  Din punctul meu de vedere este cel
mai indicat să ne gândim extrem de
bine spre ce facultate ne îndreptăm,
pentru că este un pas foarte important
în alegerea carierei noastre de viitor.
Consider că am făcut o alegere bună
pentru viitorul meu și merg înainte cu
toată încrederea, prin simplul fapt că tot
ceea ce fac este să muncesc și să
studiez pentru visul și pasiunea mea. 

 Pentru cei ce ne vor urma am un
simplu sfat: Încercați să combinați utilul
cu plăcutul! Faceți ce vă place și găsiți
echilibrul dintre plăcere și muncă!

Dodoț Cosmin - XII MI

Salutare! Am luat în final după mult timp de gândire decizia de a
ma îndrepta spre Facultatea de Automatică și Calculatoare din
cadrul Universității Politehnice din București.

 Acum mai bine de un an mi se părea a fi o alegere complet nebunească, dar
acum privesc cu totul diferit. Este alegerea cea mai potrivită din punctul meu de
vedere, pentru că în acest fel pot evolua foarte mult și mă pot specializa pe
partea de Informatică și IT.  Nu este singura variantă, dar este prima unde mi-aș
dori să intru și am foarte mari emoții cu privire la examenul de admitere, dar și la
cel de bacalaureat.
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 Ei bine, îmi doresc să dau la această facultatea încă din clasa a XI-a, după
mult timp în care visam să dau la Actorie. Am ales să aplic aici, deoarece
consider că e o facultate foarte interesantă, care îmi oferă posibilitatea să
profesez în multe domenii prin programele de masterat pe care le oferă.
Consider că această etapă a vieții este foarte importantă, așa că încercați să
faceți alegerea cea mai bună pentru voi. Atunci când îți dorești să urmezi o
facultate, o alegi în funcție de ce îți place, de ceea ce îți oferă facultatea
respectivă, nu doar cu gândul că îți vei găsi un job în acel domeniu, deși acesta
este primul gând. Există posibilitatea ca pe viitor să nu lucrezi în acel domeniu,
pentru lucrurile pot fi foarte imprevizibile.
 Revenind la alegerea pe care am făcut-o eu. Am ales psihologia pentru că îmi
place foarte mult, pentru ca e un domeniu care mă reprezintă și în care cred că
îmi pot arăta abilitățile.
 De ce în București și nu în alte orașe? Deoarece consider că Bucureștiul îmi
poate deschide mai multe drumuri, este un oraș interesant, cu multe locuri de
vizitat, pline de istorie, arta etc.

Rusu Robert - XII U 

Salutare! Sunt Rusu Robert din clasa a XII-a Uman. Îmi doresc
să dau la Facultatea de Psihologie și Știintele Educației din
București. De ce am ales această facultate?
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 Am ales această facultate după ce în clasa a XI-a doi membrii din cadrul UTCB
au venit la liceul nostru, ne-au prezentat materialele și ne-au făcut să înțelegem
ce oportunități de viitor ne oferă această facultate. Chiar dacă mulți spun că
este o facultate grea, la care este ușor să intri, dar greu să reziști, cred că pot
să fac față. Mulți se întreabă ce să caute o fată într-o lume a bărbaților, dar eu
cred că nu contează acest aspect cât timp îți faci meseria așa cum trebuie.
 Ceea ce nu o să uit niciodată sunt vorbele doamnei care a venit la liceu și a
spus: „Dacă lucrezi în domeniul construcțiilor, peste ani vei trece pe lângă o
clădire și vei spune cu mândrie: LA EA AM CONTRIBUIT ȘI EU! ”   

Excluzând perioada care ne-a
afectat pe toți, aceasta nu m-a
împiedicat să îmi îndeplinesc visul
de a continua studiie.  Facultatea
de Psihologie și Științe ale
Educației îmi oferă șansa de a-mi
îndeplini visul de a deveni o
educatoare la un nivel înalt, iar pe
lângă asta să pot evolua în relația
cu copii.

Dumitrache Maria - XII U

Ștefănescu Antonia - XII MI

Mă numesc Ștefănescu Antonia și sunt elevă în clasa a XII-a
matematică-informatică. După terminarea liceului îmi doresc să
urmez Facultatea de Construcții din cadrul UTCB.  
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 De ce am ales aceste facultăți?
 În anii mei petrecuți în liceu am fost apreciat pentru munca prestată. Am reușit
să fac lucruri care nu am crezut că sunt capabil de a le duce la un bun sfârșit, am
reușit să-mi ating "tavanul" carierei mele, am reușit să-mi aleg drumul în viață!
Știu că nu este ușor, dar va fi bine! Mereu mi-a plăcut munca de la birou, munca
"ușoară"! După cum spune tata: „Să nu ajungi că mine prin șantiere, să stai la
birou, să tragi o semnătură și să vină teancul!" Îmi place să fac lucrurile sa
meargă bine, îmi place să iasă totul exact că mine! Nu este o carieră ușoară, ba
din contră, este foarte grea. Trebuie sa ai răbdare, să poți pune totul cap la cap,
să știi să faci din puțin mult, foarte mult! 
 Sfatul meu pentru cei ce își aleg facultatea: Nu vă lăsați influențați de alte
persoane, faceți ce va place , alegeți cariera și facultatea în funcție de ceea ce
știți că sunteți capabili! 

Mă numesc Gabriel Piciorea, am absolvit clasa a XII-a PM și după
ce trec cu bine de probele de la Bacalaureat am în plan de a mă
îndrepta spre o facultate care să-mi pună în evidență abilitățile
mele de "șef". Optez spre trei facultăți: Universitatea de Științe
Agronomice și Medicină Veterinară, ramura Medicină Veterinară, 

specializarea Controlor în expertiza produselor. Celelalte  opțiuni sunt Academia
de Studii Economice, ramura Management și Administrație Publică,
specializarea administrator sau manager și Universitatea Tehnica de
Construcții, ramura de construcții civile, specializarea inginer constructor.

Piciorea Gabriel - XII PM
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Ești unul dintre foștii elevi de top
ai Liceului nostru. Poți să vorbești
despre cum ți-ai ales Facultatea
potrivită? 
Personal, fiind pasionat de domeniul
filologiei, dar și de istorie, am căutat
să mă perfecționez mai mult pe
latura asta și să dobândesc mai
multe cunoștiințe. În clasa a X-a,
planul meu era să dau la Facultatea
de Drept, dar apoi m-am informat
mai mult despre Facultatea de
Istorie, mai exact despre
specializarea Relații internaționale și
Studii Europene și am ales acest
drum. 

Cum a fost pentru tine perioada
admiterii?  
Admiterea se face pe bază de Dosar
și constă în 2 probe: scrisoarea de
intenție și media de la examenul de 

Bacalaureat. Știind că este o
concurență uriașă, am muncit foarte
mult să îmi asigur locul la buget. Am
avut media de admitere 9,96 și am
intrat al 7-lea. 

Poți descrie experiența pe care ai
avut-o în primul an de facultate? 
A fost o experiență deosebită, am
simțit că am evoluat și mă aflu într-
un nou stadiu de dezvoltare și
formare al vieții mele. Am simțit o
diferență între liceu și facultate. La
început mi se părea imposibil să fiu
concentrat 100 de minute pe durata
orelor de curs, fiind obișnuit cu
programul din liceu, orarul cu pauze
între cursuri a fost o altă noutate, dar
cea mai mare dilemă cu care m-am
confruntat în primul an a fost tipul
săptămânii: pară sau impară. În
plus, orele de curs devin mai
complexe față de cele din liceu.
Astfel, se împart în două tipuri:
cursuri și seminarii. Prezența la
toate cursurile nu este obligatorie,
însă la seminarii da, la cele din urmă
fiind foarte importantă implicarea,
care poate fi 30%, poate chiar 40%
din notă. Pe de altă parte, profesorii 

Interviu cu un
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se implică mai puțin emoțional în
relația cu studenții. Predau materia,
dau informațiile și suportul necesar,
dar trebuie să mergi pe propriile
picioare pentru a reuși cu brio.Relația
cu colegii este la superlativ. M-am
integrat foarte bine, am cunoscut
oameni noi, însă singurul meu regret
este că am făcut primul an de facultate
acasă, fără să am contact adevărat cu
viața de student. A fost ca și când s-a
mutat Amfiteatrul la mine în dormitor. 

Cum ai experimentat primele
sesiuni din facultate?
Sesiunea a fost nivelul următor. Într-
adevăr, pentru sesiune este multă
informație de învățat, dar nu-i
imposibil. Pe primul semestru am
obținut 10 la toate examenele. Deși
mulți studenți se sperie de sesiune și
acumulează restanțe, eu am reușit să
mă mobilizez și să obțin rezultatele
cele mai bune și să îmi păstrez bursa
de merit. De asemenea, în facultate ai
posibilitatea de a susține examen
pentru mărire de notă, ceea ce îl poate
scoate din impas pe student. 

Ce sfat îi dai cuiva care dorește să
aplice la această specializare? 
Sfatul meu este simplu: Ține-te de
treabă, dar trăiește viața de student! 
În plus, profită de toate oportunitățile
din timpul facultății: voluntariat,
practică, Erasmus, USR (Uniunea
Studenților din România) și multe
altele.
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