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Editorial

Dragi vlahuțiști, această revistă este pentru voi și ne-am
bucura dacă ați parcurge tot ceea ce spiritul vlahuțist vă oferă!
Suntem o gașcă de liceeni dornici să fie auziți, înțeleși și apreciați.
Vrem să promovăm ceea ce este important pentru voi și semnificativ
pentru colegiu. Printre aceste pagini veți găsi mici părți din sufletele
frământate de gânduri ale elevilor, informații de actualitate, povești
din liceu și din micul nostru univers. În plus, am pregătit un
chestionar distractiv care să vă ajute să vă descoperiți pe voi înșivă.
Dacă nu știți la ce film să vă uitați cu prietenii la sfârșit de
săptămână sau nu aveți idee cu ce carte să vă delectați, venim în
sprijinul vostru cu propuneri și recenzii care sperăm să vă fie pe
plac.
Pentru a observa diferențele între generații, aducem în atenția
voastră concluzii despre experiențele anilor de liceu ale
absolvenților. Vă provocăm să faceți un salt în trecut pentru a
cunoaște schimbările care au avut loc de-a lungul vremii în ceea ce
privește viața de licean.
Pentru următorul număr, vă oferim șansa să vă arătați
priceperea în ale scrisului, prin intermediul unui concurs pregătit
special pentru voi și, de ce nu, să faceți parte din echipa noastră
editorială ! Mai multe detalii despre concurs puteți găsi la ultima
pagină!
Cu sincere gânduri,
redacția „Spirit vlahuțist”
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Cuvânt înainte
Gânduri la început de cale…

Orice inițiativă cu tentă culturală, îndeosebi când vine din parte unor
tineri și mai ales azi, când se zice că majoritatea acestora nu mai manifestă
interes pentru asemenea acțiuni, cumva desuete, din perspectiva unora, cred
că trebuie încurajată, cu atât mai mult, cu cât liceul în care învață este (alături
de tinerețe, bineînțeles) catalizatorul preocupării lor.
Gestul la care mă refer, care nu poate fi decât apreciat și susținut, se
înscrie într-o suită de altele de același fel, întâmplate de-a lungul timpului, în
peste un secol de existență, mai exact din 1889 încoace, de când există
instituția noastră de învățământ.
Ca și acum, de fiecare dată, au existat câțiva tineri entuziaști, care au
pornit cu tot elanul vârstei la drum, numai că diverse piedici le-au
obstrucționat avântul, în general după apariția câtorva numere și a urmat o
sincopă, uneori de ani, până când au venit alții și (și-)au promis ca revista lor
să depășească fruntariile obișnuitului la acest capitol.
De aceea, deși o astfel de cale este dificilă, chiar dacă, la început,
asemenea fiului de crai din poveste, inițiatorii pot avea deja sentimentul
victoriei, pentru ca aceasta să se și întâmple trebuie, parafrazându-l pe
cronicarul Grigore Ureche (și schimbând, desigur, proporțiile), să se țină
seama de greșelile înaintașilor și să se încerce să se urmeze direcțiile care leau adus, fie și pentru puțin timp, succesul.
În acest scop, ar fi de dorit ca în paginile revistei să se regăsească
rânduri – indiferent sub ce forma se vor arăta ochilor cititorilor – scrise de
elevi de la toate clasele, cu gândurile, cu aspirațiile, preocupările, realizările
lor, care să poarte pecetea personalităților lor, dar și pe aceea a vremurilor,
visând, totodată, la perenitate.
Sperăm, așadar, ca revista care își începe, azi, aici, viața, să-i adune pe
elevii școlii, într-o acțiune constructivă pentru toți, ca o mărturie a solidarității
de care sunt capabili, în momente semnificative pentru Colegiul Național
„Alexandru Vlahuță”.
Mioara Bahna-prof. lb. română C.N.A.V.
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Robotica ne unește
Sunt elevă la Colegiul Național „Alexandru Vlahuță” din Râmnicu Sărat și
se întâmplă să aud mereu lucruri uimitoare despre un grup de elevi, colegi deai mei, care fac, de-a dreptul, magie cu roboți. Interesant, nu? Am vrut să aflu
mai multe despre ei. Curiozitatea m-a făcut să îi contactez și să îi rog să îmi
vorbească, nu doar la suprafață, ci și în profunzime, despre ce înseamnă
Boogeybots pentru ei.
A treia oară a fost cu noroc la concursul regional FIRST TECH
CHALLENGE 2021, desfășurat la Iași. Boogeybots a reușit să se califice la etapa
națională a competiției și să se clasifice pe locul 6, din 28 de echipe înscrise. Pe
lângă această performanță, elevii de
la colegiul râmnicean au câștigat și
premiul
DESIGN
AWARD,
o
adevărată mândrie pentru echipă.
Construirea robotului pentru
concurs, a durat aproximativ 7 luni,
timp în care s-a dorit realizarea unui
robot eficient, care să îndeplinească
toate sarcinile impuse de regulile
acestui sezon din FIRST TECH
CHALLENGE.
Întâlnirile săptămânale i-au
făcut pe membrii acestei echipe, să
descopere că sunt mai mult decât niște tineri ambițioși, pasionați de
informatică și roboți. Ei sunt , cu adevărat, prieteni. Se simt ca într-o familie
atunci când lucrează împreună pentru un scop comun. Între ei s-au sudat
legături strânse, au evoluat împreună, și-au descoperit pasiuni și aptitudini la
care nu s-ar fi gândit vreodată că le pot dezvolta, și-au creat amintiri pentru o
eternitate și au petrecut timp valoros împreună.
Tocmai diversitatea grupului, elevi din clase și specializări diferite, le-a
adus deviza „ROBOTICA NE UNEȘTE”.
Boogeybots datorează participarea la concursul FIRST TECH CHALLENGE,
sponsorului GETICA 95 și membrului echipei, Nicu Ciocîrlan, care a asigurat
un loc „special și potrivit” pentru desfășurarea întâlnirilor. Nu în ultimul rând,
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cei mai importanți sponsori, așa cum spun și cei de la Boogeybots, sunt chiar
ei, motivația lor de a face lucruri uimitoare.
Elevii implicați în acest proiect sunt : Nicu Ciocîrlan, Nicușor Cruceru, Teodor
Bîrsan, Ana Maria Lemnaru, Gabriel Constantin, Rareș Done, Mihai
Teodorescu, Victor Șerban, Mihaela Negoiță și Costel Petrea, toți sub bagheta
directorului adjunct de la Colegiul Național „Alexandru Vlahuță”, domnul
profesor Guniță Foarfecă.
Boogeybots își propune, ca până la etapa națională FIRST TECH CHALLENGE,
desfășurată în luna iulie sau august, robotul lor să fie îmbunătățit, încât
rezultatele lor să fie pe măsura muncii depuse.
Delia Vasile, XI D

Amintiri din prezent
Iubirea pentru trecut
De când m-am născut și până voi muri, voi iubi toamna. Nu pentru culorile
ei sau sentimentele de melancolie, tristețe, pură fericire, dar pentru faptul că îmi
aduce aminte de un alt timp. Un timp care a trecut, ce a aparținut unei alte
persoane, nu mie. Îmi amintește de o iubire pierdută, de un suflet transformat și de
o persoană regăsită.
Adevărul este că asemăn modul în care auzul sfărâmării frunzelor de sub
picioarele mele mă face neliniștită cu momentul în care am realizat că nu mai pot
retrăi trecutul, că nu pot schimba cum viața mi-a scăpat printre degete, cum tot ce
rămâne de făcut acum este să merg înainte, lăsând amintirile sfâșiate în spate.
De-a lungul timpului am avut impresia că trecutul doare, că e asemeni
unui ghimpe care nu mai vrea să-ți iasă din suflet nicidecum. Simțeam că
gândindu-mă la trecut îmi fac rău singură. Din păcate, acest lucru s-a schimbat
foarte puțin. Pot spune că doare din ce în ce mai puțin, că devine din ce în ce mai
suportabil, pot spune că am acceptat că nu mă voi întoarce acolo. Dar, există
momente în care dorul capătă proporții copleșitoare, întrecând orice alt sentiment.
Nu m-am întrebat niciodată “ ce ar fi fost dacă ?”, pur și simplu îmi imaginam,
5
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lacrimile curgând mai departe cu o forță pe care nu știam cum să o controlez, ceva
ce nu voiam să controlez.
Cele mai rele erau visele. Ele erau produsul propriei imaginații, nimic
real, dar când le trăiam, acel mic și stupid sentiment numit speranță își dorea să
iasă din nou din adâncurile în care putrezise, voia să devină o frumoasă narcisă,
floarea ce ne aducea aminte în același timp de moarte, cât și de primăvară.
Cineva mi-a spus odată că
scopul final al vieții este să ai realizări și
amintiri, trecutul fiind doar o formă de a
ajunge la linia de finish. Nu l-am înțeles
atunci, mă întrebam de ce s-ar merita o
viață suferind după niște amintiri
frumoase pe care nu mai ai cum să le
retrăiești vreodată pentru o clipă de
satisfacere la finalul ei. Acum înțeleg.
Sentimentele trăite, născute la formarea acestor amintiri, care oricât de vechi ar fi
se vor simți ca și când noi suntem acolo din nou, cu aceleași persoane din nou,
trăind aceeași poveste. Tot ce trebuie să faci este să închizi ochii, să uiți unde ești
și să trăiești.
Dar este acesta lucrul pe care ni-l dorim cu adevărat în această viață? Să
retrăim aceleași momente pentru totdeauna? În scurta mea existență am descoperit
că viața este despre momentele unice, oricât de oribile, stânjenitoare sau fabuloase
ar fi ele. Trăim o singură dată așa că îmi doresc ca povestea mea să fie specială.
Vreau cu toată inima ca aceasta să aibă atâtea momente dureroase, câte va avea
fericite. Nu îmi doresc un basm fantastic, doar ceva real și în totalitate al meu.
Cred că lucrul pe care mi-l doresc cel mai tare în această viață muritoare
nu este nici averea, nici faima și nici măcar dragostea. Tot ce vreau este să o fac pe
cea din trecut, pe cea care a fost înaintea mea mândră. Vreau să mor știind că tot ce
am făcut, tot trecutul s-a meritat deoarece m-a făcut cine sunt astăzi, o persoană pe
care ea ar iubi-o. Vreau să simt că acea fetiță plină de viață, curaj, fericire și
determinare și-ar dori să fie ca mine când se va face mare. Dar, mai presus de
toate, vreau ca ea să mă ierte pentru tot răul și toată durerea pe care i le-am cauzat,
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pentru toate schimbările pe care i le-am provocat corpului și minții ei poate un pic
prea visătoare pentru lumea noastră, dar perfectă în a ei.
Toamna îmi amintește de prima ei iubire. Un sentiment neîmpărtășit adus
de un frumos prinț al morții călare pe un cal alb, lăsând în urma sa mirosul
coșmarurilor și inimilor frânte.
Nu am iubit niciodată trecutul, dar am iubit toamna. Am iubit magia care
părea să mă învăluie din toate părțile, mirosul de scorțișoară, vanilia care părea că
mă urmărește pretutindeni și melodia unei muzici de mult uitate, aparținând unei
alte vieți, unui alt loc, dar necontenit a mea. Am iubit dulcea amintire că asemeni
vremii, nu putem fi mereu veseli și fericiți și că nici nu trebuie să fim. Cu toții
avem nevoie de tristețe, de frig, de vise rele, căci cum altfel să le deosebim pe cele
bune?
Laura State, X A
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Timpul
Dacă simți că timpul trece
De ce nu-l oprești?
Pune-i un ceai, desenează-i o cicatrice
Ține-l de vorbă, spune-i povești
Dacă simți că timpul trece
Și nu știi ce se petrece
Invită-l la un dans
Simte fiiori ușor într-un balans
Dacă simți că timpul trece
Și nu îți complace
Împiedică-l cu poeme
Și cu amintiri uitate devreme
Dacă simți că timpul trece
Trage de el, cum și el trage de tine
Fă pași greșiți, ce te ține?
Dacă simți că timpul trece
Ceartă-l, dar dă-i drumul, lasă-l să plece
În timp ce ne scurgem ușor printre potce
Iar totul în jurul nostru trece
4 iulie 2019, Neagu Raluca Mihaela XII E

Dacă simți că timpul trece pe lângă tine, de ce nu-l oprești? Ține-l de vorbă,
pregătește-i un ceai cu amintiri, spune-i povești. Explică-i despre cum nu vrei să
treci o dată cu timpul, de ce vrei să rămâi să scrii romane chiar dacă poveștile te
sperie. Invită-l la vals în miez de noapte, mai pune-i un pahar de amintiri uitate,
îmbată-l cu fiorii și parfumul vremurilor îngropate. Fă pași greșiți, calcă-l pe
picioare, trage de timp cum trage și el de tine, desenează-i o cicatrice. Ceartă timpul
că nu mai vrea să stea o clipă, dar dă-i drumul, lasă-l să plece, pentru că oricât l-am
implora noi, el tot trece.
4 iulie 2019, Neagu Raluca Mihaela XII E
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Test de personalitate - Temperamentul
Alege una dintre cele 4 variante a,b,c sau d pentru fiecare întrebare si află
ce tip de temperament ai .
1. Ești în general un tip prietenos? Te simți bine într-un grup?
a) Nu. Mă simt foarte bine singur.
b) Sunt mai curând un tip singuratic.
c) Am foarte mulți prieteni, dar nu stiu câți dintre ei sunt sinceri.
d) Sunt o persoana foarte prietenoasă, vorbăreață, atașată grupului.
2. De obicei preferi să lucrezi împreună cu alți oameni? Te simți nefericit când
ești singur?
a) Întotdeauna prefer să lucrez singur.
b) Prefer să lucrez singur, după propriul ritm, calm, controlat.
c) Mi-ar plăcea să lucrez într-o echipă pe care să o coordonez.
d) Mă adaptez ușor grupurilor, îmi place să colaborez, să mă consult cu cineva
cand lucrez.
3. Ești interesat de tot ceea ce se petrece în jurul tău?
a) Nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu.
b) Sunt mai interesat de lumea mea interioară, decât de ce se petrece în jur.
c) Vreau să știu tot ce se întâmplă în jurul meu.
d) Îmi place să știu ce se întâmplă în jurul meu, să fiu la curent cu noutățile.
Din acest motiv am și foarte mulți prieteni.
4. Când ieși cu un grup de prieteni, ai senzația că îți încarci bateriile?
a) Nu. De obicei grupul mă inhibă.
b) Depinde de atitudinea lor, dar în principiu, nu.
c) Bineînțeles, mai ales daca am și un rol important în grup, care-mi permite
să mă manifest.
d) Da, dar îmi epuizez energia acumulată la fel de repede pentru că sunt genul
care se implică în orice activitate sau discuție.
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5. De obicei îți exteriorizezi sentimentele?
a) Nu spun nimănui ce simt.
b) Nu mă exteriorizez verbal în general, și cu greu poți citi pe chipul meu ceea
ce simt.
c) Bineînțeles. Cu tendința de exagerare chiar.
d) Sigur. Cu mare plăcere.
6. Ești impulsiv? Ți se întâmplă să acționezi și abia apoi să gândești asupra
faptei?
a) Nu. Prefer mai degrabă să nu acționez.
b) Niciodată. Sunt un tip foarte calculat.
c) Deseori. Mă las influențat de starea de moment, de situație.
d) Rareori. De obicei sunt atent la impactul acțiunilor mele asupra celorlalți.
7. Vorbești cu ușurință despre tine? Îți exprimi părerile deschis, fară inhibiții?
a) Niciodată nu vorbesc despre mine.
b) Nu vorbesc despre mine decât persoanelor foarte apropiate, dar și atunci
cu reținere.
c) Da. Sunt genul care “mai mult vorbesc decât ascult”.
d) Da. Sunt prin definiție un tip sociabil, vorbăreț, deschis.
Silvia Paraschiv, X A

Recenzii

Un barbat pe nume Ove
de Fredrik Backman

“Toate drumurile în viață te duc, într-un fel sau altul,
spre ceea ce ți-e sortit!”
Când am cumpărat aceast roman, pe fugă, dintr-un târg de
carte, nu m-am gândit că vă deveni una dintre cărțile mele
preferate. “Un bărbat pe nume Ove” este un roman care ma marcat și care a rămas pentru mult timp în mintea mea.
Fredrik Backman este unul dintre cei mai populari
scriitori suedezi contemporani, care reușește, prin
scriitura sa, să creeze o legătură speciala între cititor și
10
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personaje. Cartea este scrisă cu un umor fin, cuvinte simple, ceea ce o face să
fie savuroasa, imposibil de lăsat din mână. Romanul de debut al lui Fredrik
Backman, “Un bărbat pe nume Ove” a cunoscut un succes mondial.
Ove, personajul principal al romanului, este un bătrân morocănos, fixist, care
iubește regulile și uraște încălcarea acestora, dar și pe cei care le încalcă, “Îi
placea rutina.Îi placea să știe la ce să se aștepte.” .Încă de mic, își formează
niște principii clare, fixe, de la care nu se abate niciodată, indiferent de cât ar
avea de pierdut.Chiar daca rămâne orfan de la șaisprezece ani, Ove se ține“pe
poziții”, fiind întotdeauna un om just, care iubește dreptatea și nu acceptă
încălcarea ei.
La momentul în care începe relatarea, Ove își dorește să moara și își
pregătește cu minuțiozitate sinuciderea, însă eșuează de mai multe ori, semn
că soarta are alte planuri pentru bătrânul morocănos cu o inimă de aur.
Frânghia cu care încearcă să se spânzure se rupe, enervandu-l pe Ove care își
propune că vă încerca următoarea zi:”Păi sigur, era de așteptat!Nici zilele nu
mai poți să ți le iei normal, ca omul!”.În următoarele tentative,principala
“vinovată” de eșecurile lui Ove este Parvaneh, vecina gravidă și soțul ei, un
“IT-ist tolomac”. Aceștia au deja doi copii, pe care bătrânul ajunge să-i
îndrăgească cu timpul, desi la început e rigid, respingător. Viață lui Parvaneh
pare să fie construita doar din probleme, invadandu-i astfel, viața lui Ove cu
cerințele ei. Bătrânul este forțat de caracterul vulcanic al fetei să iasă din zona
de confort, și să-și schimbe astfel, fară să-și dea seama, viață pe care o credea
deja terminată.Între cei doi se creează o relație speciala.
În spatele acestor lucruri se află și o emoționantă poveste de dragoste, poate
una dintre cele mai frumoase pe care le-am citit până acum, pe care o
deslușim treptat și prin intermediul căreia ne explicam comportamentul lui
Ove.
La finalul cărții am înțeles că atât acțiunea romanului, cât și personajele sunt
universale. Nu exista un singur Ove pe care, apropo, nu aveți cum să nu-l
îndrăgiți până la final. Cu toții avem un vecin morocănos, o cunoștință căreia
nu-i convine niciodată nimic, un bătrân care e mereu pus pe cearta. Prin acest
roman, Fredrik Backman ne ajuta să înțelegem aceste persoane din viața

11

Spirit Vlahuțist
noastră.Vă invit să descoperiți și voi această poveste tragi-comica, în urma
căreia vă veți simți mai bogați sufletește.
“Moartea e unul dintre cele mai puternice motive de a trăi.”
Recenzie realizată de Stoica Andreea, XI D

The prodigy
Sunt genul de persoană care preferă cărțile în
locul filmelor,dar totuși, de această dată sunt mândră
de decizia pe care am luat-o. Cu greu găsesc filme care
să-mi placă și să mă facă să îmi pun întrebări de
fiecare dată, despre care să cred că s-ar fi prezentat
tot ce trebuia și fără să mă gândesc la ce detalii mi-ar
fi putut oferi lectura.
O ora jumătate în care sincer m-am speriat din
loc în loc,însă curiozitatea mi-a fost scutul care mi-a
ținut inima în loc și m-a făcut să vreau să abordez
scenariul din mai multe perspective.
The Prodigy este un film de groază din 2019 regizat de Nicholas
McCarthy ce are în centru povestea lui Miles,un băiat născut în seara în care
criminalul Edward Scarka a comis ultima lui fapta. Acesta descompunane
trupurile femeilor, una singua salvându-se din subsolul în care a fost torturată
supraviețuind cu o mâna tăiată,Edward fiind descoperit și împușcat mortal în
timpul unui raid de poliție la locuința sa.
Miles,un fiu mult dorit da dovadă de o inteligență copleșitoare încă de
mic fiind neintegrat în societate,cu un IQ superior puștilor de vârsta lui iar
prin urmare dus la diverse școli ,psihiatrii in cele din urmă cercetători.
Băiatul este surprins de mama să în somn în timp ce vorbea o limba
complet necunoscută ,astfel Arthur Jacobson, un expert în renaștere și
reîncarnare crede că Miles este mai mult decât ceea ce pare,dovedindu-se în
12
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final că a avut dreptate.
Miles este posedat de spiritul criminalului ce se întoarce pentru a își
finaliza crima,dorind să o omoare pe femeia ce i-a scăpat. Până la vârstă de 8
ani conștiința băiatului este acaparată de Scarka ce îl obligă să facă fapte
masacre,Miles fiind inconștient,într-un final pierzând lupta iar asasinul
stapanindu-l cu desăvârșire.
Ce se va întâmpla cu băiatul?Câte victime vor suferi după urma
acestuia? Cum gestionează părinții personajului nostru situția și dacă până la
urmă Miles se va reîntoarce ca un copil blând și inocent rămâne să descoperiți
singuri.
Pe scurt,vă invit să va delectați cu un film bine regizat cu personaje bine
conturate,cadre,muzică potrivită,efecte credibile,toate acestea într-un context
redimensionabil în care merită să te implici.
Vizionare plăcută va doresc și nu ezitați să-mi împărtășiți părerile
voastre pe parcursul filmului!;)
Recenzie realizată de Ene-Brega Ștefania, X F
Desen realizat de Rizea Elena, XI E

Comorile toamnei
Autumnal
Hai pe-un drum de frunze plin
Să ne-ntalnim acel destin
Ce ne leagă pe-amandoi,
S-avem sentimente noi
Și să te știu aproape mie,
De acum și in vecie,
Pe-acel drum de frunze plin
Unde-i acel frumos destin.
Mihail Moldoveanu- X A
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Oameni de succes
Octavian Moșescu
Octavian Moșescu (n. 23 mai 1894, Tâmboești - d. 23 aprile 1982,
Râmnicu Sărat) a fost un publicist, editor, memorialist, colecționar de artă și
epigramist român.
S-a născut în comuna Tâmboești, care azi aparține județului Vrancea,
râmnicean după tată, provenind dintr-o familie cu onomastica de „Moșu”. Își
începe studiile în Tâmboești, acolo unde mama lui a lucrat pe post de
învățătoare. În 1909, acesta a absolvit gimnaziul „Vasile Boerescu” din
Râmnicu Sărat, după care a obținut o bursă la Liceul „Anastasie Bașotă” din
Pomârla, Botoșani.
Tânărul Octavian își descoperă talentul literar încă din timpul școlii
generale. La 12 ani, îndrumat de profesorul Dimitrie Maziliu, publică prima sa
poezie, intitulată „Lumina”. În timpul liceului, a condus săptămânal reuniuni
literare, conferințe și declamații. Între anii 1914 și 1915, apare revista
„Carpații”, în care tinerii susțineau ideea de unire a românilor.
În anul 1915, finalizează studiile Liceului „Matei Basarab” din București.
În 1920, obține o licență în drept, iar în perioada 1921-1925, studiază istoria
artei la Viena, unde îl are profesor pe Josef Strzygowski.
Între anii 1921-1926 a condus Societatea Academică „România Jună” de
la Viena.În 1925 întocmește cartea
semicentenarului acestei societăți, cu
prefața semnată de Regina Maria. În
paginile acestei publicații mai semnează:
Nicolae Iorga, Lucian Blaga, Adrian
Maniu, Camil Petrescu, George
Topârceanu, Panait Istrati, Jean Bart,
Mihail Sadoveanu, Ion Minulescu, Ion
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Pilat, Ionel Teodoreanu, Ioan Slavici și alții.
Pentru noi, râmnicenii ,cea mai importantă contribuție a lui Octavian
Moșescu a fost inițiativa din 1960 de a organiza un muzeu de artă. Iubitor și
colecționar de artă,a sprijinit înființarea acestui muzeu prin donarea unor
lucrări valoroase. În prezent, printr-o Hotărâre de Guvern din data de 14 mai
2020, muzeul municipal poartă numele acestei personalități marcante.
Tot în Râmnicu Sărat, se află și casa memorială a lui Octavian Moșescu,
fiind cea mai veche construcție civilă din oraș rămasă în picioare, datând încă
din anul 1794.
Vasile Delia, XI D

Știați că...
1. La semnele rutiere se folosesc litere mici, deoarece pot fi citite mai ușor la
viteze mari.
2. Dacă ochiul uman ar fi o camera de fotografiat, acesta ar avea rezoluția de
576 MP.
3. Oamenii sunt mai înalți dimineața, din cauza cartilajului din oase care se
comprimă în timpul zilei.
4. Fontul „Helvetica” este denumit după un loc, fiind cuvântul latinesc pentru
„Elveția”.
5. Dacă am pune toate venele din corpul nostru unele după altele, acestea ar
putea face înconjurul lumii de 4 ori.
6. Sângele conține aceeași cantitate de sare ca un ocean.
7. Pirații purtau cercei din metale prețioase, crezând că li se va îmbunătăți
văzul.
8. Creierul generează suficientă energie cât să aprindă un bec.
9. Femeile sunt mai sensibile la sunetele ascuțite, pentru a putea auzi chiar și
în somn bebelușii plângând.
10. Urșii polari au pielea neagră și blana transparentă.
Glodianu Denisa, XI B
15
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Cu și despre vlahuțiști
Colegiul nostru ascunde o multitudine de povești pentru care trebuie să
scormonești în timp. M-am întrebat mereu cum erau elevii de dinaintea
noastră, cum era liceul în vremea lor și care sunt posibilele diferențe între
generații. Tocmai din acest motiv, m-am gândit la o rubrică în cadrul revistei
noastre în care să intervievez foștii vlahuțiști și să-i fac să își reamintească
momentele frumoase din liceu. Cum
fratele meu se încadra perfect în
criteriile mele, l-am rugat să-mi
povestească despre anii lui de liceu.
Cosmin are 29 de ani, are un job care îi
place și se declară mulțumit cu ceea ce
are. Mai multe veți afla voi citind.
Care este cea mai frumoasă
amintire din cei 4 ani de liceu?
Îmi este greu să mă rezum doar la o
amintire, pentru că au fost multe
momente
frumoase
în
liceu:
petrecerile de majorat, glumele din
pauze sau banchetul din clasa a 12-a.
Totuși, o să povestesc pe scurt despre
un moment care, chiar dacă nu este
cea mai frumoasă amintire, îmi aduce
un zâmbet pe buze. La geografie l-am
avut profesor pe domnul Mihai Voicu,
un om extraordinar de bun, foarte
blând și pregătit în domeniu. Singura problemă era că dumnealui nu punea
niciodată „10”, spunându-ne că nota maximă este doar pentru profesori. În
semestru al doilea din clasa a 10-a, domnul profesor ne-a rugat să-l ajutăm să
planteze brăduți în curtea liceului. Drept recompensă, fiecare a primit câte o
notă de 10 la geografie. Tocmai reușisem ceea ce nu am putut în 2 ani prin
învățarea materiei la perfecție. Ulterior, am ajuns să apreciem gestul
dumnealui și preocuparea pentru natură.
16
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Cât de mult te-a ajutat profilul ales pe mai departe?
Eu mi-am ales filologie intensiv engleză, dar nu pot spune că a fost decisiv în
ceea ce a urmat pentru mine pe plan academic și profesional. Profilul nu a
făcut vreo diferență,dar cred că toate cunoștințele acumulate m-au făcut să-mi
formez o cultură generală. Este important să culeagice este mai important din
fiecare materie pentru că te ajută pe viitor.
Există vreun profesor despre care consideri că a avut o contribuție
considerabilă asupra ta?
Da, cu siguranță. Pentru o scurtă perioadă, doamna Gica Popescu, profesor de
limba franceză, ne-a fost dirigintă și obișnuia să ne citească Nichita Stănescu.
Ne-a insuflat dragostea pentru literatură și ne-a arătat cât de mult suflet poate
pune un profesor în creșterea unor suflete de a căror formare este
răspunzător. Dânsa ne-a fost asemenea unei mame.
Ce îți lipsește cel mai mult din perioada liceului?
Îmi lipsește libertatea de atunci. Când ești la liceu, abia aștepți să termini, să
intri la facultate și să-ți iei zborul în lumea cea mare. În timp, elanul scade,
viața îți aduce alte provocări și ajungi să-ți fie dor când cea mai mare
problemă era teza la română.
Care a fost materia preferată și cum îți petreceai timpul în afara orelor
de curs?
Materia mea preferată a fost Limba și literatura română, lucru datorat
profesorilor buni pe care i-am avut în gimnaziu și în liceu. Cred cu tărie că
profesorul joacă un rol important în percepția elevului asupra unei materii.
După ore, fie învățam, fie mă plimbam cu prietenii, jucam fotbal sau tenis de
masă. Se întâmpla să întârziem la orele de latină cu doamna Frățilă și să ne
întoarcem în clasă transpirați după ce jucam o partidă de tenis de masă în
pauză.
Care este mesajul tău pentru actualii elevi din colegiu?
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Mesajul meu este că în liceu elevii trebuie să fie ca niște bureți și să absoarbă
cunoștințe din orice sursă, pentru că viața are un mod ciudat prin care ne
arată că ar fi trebuit să fim mai atenți la orele de curs. Fiecare elev își va alege
un drum, dar la ce bun să fii expert într-un domeniu, dacă după 12 ani de
școală și alți câțiva de facultate și master, nu știi formula chimică a apei sau
crezi că Buzăul se află în Moldova? Elevii ar trebui să-și respecte mai mult
profesorii pentru că acești oameni își dedică timpul, energia și priceperea să
modeleze personalități. Nu în ultimul rând, deși traversăm o perioadă dificilă,
le urez să se bucure de anii de liceu.
Delia Vasile XI D

Concurs literar

Redacția revistei “Spirit Vlahuțist’’ are plăcerea de a anunța PRIMUL
SĂU CONCURS LITERAR! Acum este momentul să vă faceți cunoscut talentul,
să vă exprimați (direct sau indirect) ideile, sentimentele, gândurile. Așteptăm
povești și poezii scrise cu multă sensibilitate, curaj și creativitate. Tema dată
este legată de sărbătoarea cea
mai
frumoasă
din
an:
Crăciunul!
Dați așadar frâu liber
imaginației și umpleți paginile
revistei noastre cu fulgi de
zăpadă, Moși Crăciuni, brazi,
globuri și tot ce vă mai doriți
voi .
În plus, pentru un strop
de culoare, vă așteptăm și cu multe desene, picturi și ilustrații care să
simbolizeze iubirea voastră pentru această sărbătoare.
Creațiile literare,
sub formă de documente Word, și desenele, sub formă scanată, vor fi trimise
în perioada 18 noiembrie- 5 decembrie la adresa noastră de email,
spiritvlahutist@gmail.com, împreună cu numele vostru și clasa din care faceți
parte.
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Acestea vor apărea în ediția noastră specială de Crăciun, pe 18
decembrie 2021. Creațiile literare vor fi jurizate de profesori de limba și
literatura română, iar cele mai bune vor fi premiate. Atenție! Nu acceptăm
limbaj licențios sau plagiat!

Mult succes vă dorim și nu uitați “Râsul este atemporal, imaginația nu
are vârstă, și visele sunt pentru totdeauna.” -Walt Disney
Text întocmit de Crețoiu Teodora, X A

Răspunsuri test de personalitate
Daca ai obținut o majoritate c), aparții temperamentului coleric.
Temperamentul coleric aparține focului. Colericii sunt extrovertiți, dar într-un
sens orientat spre conducere. Ei sunt logici și realiști. Temperamentul coleric
este cel mai agresiv dintre
toate
temperamentele.
Colericii au tendinţa de a se
impune altora. Deseori le
place
să
discute
în
contradictoriu, de aceea se
ceartă mereu și găsesc
întotdeauna o mulţime de
argumente. Colericii sunt în general persoane puternice, dure și foarte
energice. Unei personalități colerice nu îi place să fie dominată. Ei sunt lideri
înnăscuți, și vor folosi aproape orice metodă pentru a-și menține poziția
dominantă. Când greșesc, nu își asumă, încercând să-i învinovățească pe
ceilalți. Își exprimă opiniile direct, fără a lua în considerare sentimentele
celorlalți. Puteți recunoaște vizual un coleric prin gesturi expresive și expresii
faciale, mișcări ascuțite, comportament impetuos și dinamic, mers încrezător,
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rapid. O persoană cu acest tip de temperament vorbește de obicei foarte
repede.

Daca ai obținut o majoritate d), aparții temperamentului sangvinic.
Temperamentul sangvinic aparține aerului. Sangvinicul se caracterizează prin
ritmicitate si echilibru. Este vioi, vesel, optimist si se adapteaza cu usurinta la
orice situație, reușind să se stăpânească relativ ușor, ceea ce îi permite
stabilirea rapidă de relații sociale. Fire activă, schimbă activitățile foarte des
deoarece simte permanent nevoia de ceva nou. Sangvinicii iubesc aventura și
au o toleranță ridicată la risc.Trăirile afective sunt intense, dar sentimentele
sunt superficiale si instabile. Trece cu ușurința peste eșecuri sau decepții
sentimentale si stabilește usor contacte cu alte persoane. Acești oameni sunt
foarte creativi și pot deveni mari artiști.

Daca ai obținut o majoritate b), aparții temperamentului flegmatic.
Temperamentul flegmatic aparține pământului. Temperamentul flegmatic
este cel mai calm și împăciuitor dintre cele patru temperamente. Flegmaticii
nu le cauzează altora dureri sufletești și nu rostesc cuvinte pripite, pe care să
le regrete mai târziu. Datorită naturii lor calme, ei pot lucra chiar și în condiţii
de presiune psihică. Flegmaticii nu vor dori să deţină funcţii de conducere. De
obicei, persoanele cu temperament flegmatic vorbesc foarte rar și acţionează
încet, parcă lenevesc tot timpul. Chiar dacă sunt foarte ocupaţi, chiar dacă își
îndeplinesc toate sarcinile, flegmaticii întotdeauna lasă impresia că nu se
ocupă cu nimic. Flegmaticii se obișnuiesc repede cu oamenii și situaţiile noi. Ei
colaborează cu oricine și se acomodează rapid la schimbările de orice fel.

20

Spirit Vlahuțist
Daca ai obținut o majoritate a),
aparții temperamentului melancolic.
Temperamentul mlancolic aparține
apei. Melancolicii au o puternică
energie emoţională. Ei tind să fie
tensionaţi,
încordaţi,
îngrijoraţi.
Melancolicii au, în general o conștiinţă
strictă și autoritară. Dacă nu-și urmează
cu exactitate conștiinţa, ei vor avea
puternice simţăminte de vinovăţie.
Melancolicii sunt de obicei oameni foarte sensibili. Ei nu pot tolera critica și
suferă când sunt insultaţi, dispreţuiţi sau desconsideraţi. Melancolicii nu pot
uita ușor o mustrare, o umilinţă sau o dojană, ci tind să se gândească la ea.
Melancolicii sunt adesea perfecționiști. Ei tind să stabilească standarde
incredibil de ridicate pentru ei și pentru ceilalți. Melancolicul este puțin
rezistent la eforturi îndelungate. Puțin comunicativ, închis în sine,
melancolicul are dificultăți de adaptare socială.
Deși cele patru temperamente reprezintă o modalitate interesantă de
clasificare, într-adevăr nu putem împărți oamenii în patru categorii fixe. Unii
pot avea trăsături de personalitate din toate cele patru temperamente,
neputând fi încadrați într-o categorie fixă.
Paraschiv Silvia, X A
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