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C U P R I N S

1ȘTIAȚI CĂ:  RECHINII SUNT IMUNI LA CANCER?

   ,Totul râde, totul cântă, primăvara este sărbătoarea infintului” spunea Victor Hugo și, odată cu venirea acestui
moment în care natura și sufletul omului au parte de o mult așteptată renaștere, am adunat în revista noastră
numeroase articole care surprind esența primăverii.
   În a treia ediție ,,Spirit vlahuțist”, am încercat să aducem în atenția dumneavoastră o varietate de subiecte, în
speranța că vor trezi în cititorii noștri curiozitate și dorință de cunoștere. Așa cum v-am obișnuit, veți avea ocazia să
descoperiți povestea unui absolvent al Colegiului Național ,,Alexandru Vlahuță’’, apoi veți afla mai multe despre unul
dintre micii noștri antreprenori și despre activitățile organizate de Consiliul Elevilor. V-am mai pregătit și o scurtă
poveste din istoria liceului, un nou test de personalitate și alte articole pentru toate gusturile. Compunerile, poeziile
și desenele realizate de elevii noștri vă vor încânta, cu siguranță, și vă vor aduce aminte de tot ce are primăvara mai
special de oferit!
                                                                                                                                         Cu sincere gânduri,
                                                                                                                                              redacția „Spirit vlahutist"

Nicolae Maria
 10A
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    Cu pași timizi, primăvara trimite către noi primele raze, ca pe
niște promisiuni de noi începuturi, de noi perspective.

   Este un timp al noilor avânturi. Fiecare în ritmul său, dar
împreună, de cele mai multe ori prin bunăvoința și firescul
lucrurilor, cu toții nutrim speranțe și proiectăm așteptări.
 După o lungă perioadă de incertitudini, de teamă, pentru unii de
suferință, acum parcă se îmblânzește timpul pentru fiecare dintre
noi, e vremea când putem schimba ceea ce ne ține pe loc din
drumul devenirii noastre.

     Tineri sau maturi, cu toții avem țeluri, proiecte, năzuințe. Este
vremea când încep să răsară mugurii a ceea ce am plantat . Să
plantezi o grădină înseamnă să crezi în ziua de mâine. Iar noi
trebuie doar să avem curajul rădăcinilor, care nu se îndoiesc
niciodată de venirea primăverii. Cu alte cuvinte, „trebuie să ne
cultivăm grădina”, cum spunea Voltaire, sugerând că ar fi bine să
ne ocupăm de lucrurile care țin de noi, de voința noastră, de ceea
ce putem schimba și ameliora, știut fiind că numai astfel putem
spera la mai bine.

     Vremurile s-au schimbat și se schimbă într-una. Noi putem
doar profita de timpul prezent, muncind și culegând roadele
muncii noastre, bucurându-ne de ziua pe care o primim în dar
și făcând din ea un motiv de mulțumire și recunoștință.

„Cueillez dès aujourd hui les roses de la vie! ” – Culegeti încă
de astăzi trandafirii vieții!- ne îndemna un mare poet francez
din vremuri mai vechi, Pierre de Ronsard.

 Iar noi, în ciuda pandemiei, a norilor amenințători ce se adună
uneori, ar trebui să facem întocmai, pentru că VIAȚA ESTE ACUM!

CUVÂNT ÎNAINTE
SCRIS DE DNA PROFESOR COMAN 

IULIA

2ȘTIAȚI CĂ: LUPII AU DOUĂ STRATURI DE BLANĂ?

  Din punct de vedere lingvistic, termenul „francofonie” desemnează ansamblul țărilor
care au limba franceză ca limbă maternă și / sau oficială, precum și cele în care
această limbă, deși nu este recunoscută ca oficială, joacă rolul de a doua limbă
oficială „de facto".

Anual, la 20 martie, 75 de țări membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei
(OIF) celebrează Ziua Internațională a Francofoniei prin diverse manifestări culturale. 

      Și anul acesta, în școala noastră, vor avea loc, de-a lungul saptamânii 14-18 martie,

diferite activități pentru a marca această sarbătoare:

      -Échanges francophones la care va participa clasa XI D și care va consta într-un
schimb de informații cu diferite școli franceze,

    -La francophonie en fête la care vor participa clasele X A, IX A și IX D. Aceasta va
consta într-un „Carnaval francophone”,

        -Festin francophone cu clasele X A și IX A,

        -Flash mob de la francophonie la care vor participa clasele a VIII-a și X A, 

        -Pique-nique francophone cu clasele a 5-a și a 6-a.

      Sărbătoarea este, astfel, marcată, atât la nivel local, cât şi la nivel național, fiind
celebrată printr-o serie de manifestări culturale, artistice şi ştiinţifice, care se
desfăşoară, deseori, pe parcursul unei săptămâni, în preajma zilei de 20 martie.

Aceste acţiuni au drept scop promovarea imaginii României, bogăţia sa culturală şi
contribuţia sa în reflectarea valorilor francofone.

                                                                                                                 Paraschiv Silvia- 10A

SĂPTĂMÂNA FRANCOFONIEI

https://koaha.org/wiki/Lingua_francese
https://ro.wikipedia.org/wiki/20_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Francofoniei
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 În acest număr al revistei noastre, vă voi face cunoștință cu Giovanna Rossi, studentă la Facultatea de Drept din
București și la Colegiul Juridic Franco-Român de studii Europene. Sunt sigură că printre noi există elevi care își doresc
să urmeze o carieră în domeniul juridic și care vor să afle despre experiența unui student la Drept, așa că am rugat-o
pe Giovanna să ne povestească despre experiențele ei din liceu și din facultate.

ȘTIAȚI CĂ:  MĂNĂSTIREA PERI DIN MARAMUREŞ ESTE CEA MAI ÎNALTĂ BISERICĂ 
DE LEMN DIN LUME?

CU ȘI DESPRE VLAHUȚIȘTI

3

 1. CARE ESTE CEA MAI FRUMOASĂ AMINTIRE DIN 
LICEU? CE IȚI LIPSEȘTE DIN ACEA PERIOADA?

     Îmi este greu să aleg o singură amintire frumoasă
din liceu, dar, citind această întrebare, gândul m-a
dus la ultima zi de dinainte de vacanța de iarnă
din clasa a X-a. Am stabilit împreună cu colegii mei
și cu doamna dirigintă că, la ora de dirigenție, ne
vom da cadourile de Secret Santa și cu toții eram
entuziasmați și curioși de ceea ce va urma. Doamna
dirigintă a reușit să facă din acea zi mult așteptată, o
zi memorabilă. Ajunși în clasă, am fost întâmpinați
cu prăjituri făcute de dumneaei și cu câte un
globuleț pregătit special pentru fiecare dintre
noi, cadouri care au întregit fericirea noastră de
dinainte de vacanță. 
   Din acea perioada îmi lipsesc atât momentele
petrecute alături de colegi, cât și cele petrecute cu
profesorii, momente care sunt unice în raport cu
viața de student și interacțiunea cu profesorii
universitari.

 2. CUM AI GESTIONAT PROBLEMA 
BACALAUREATULUI?

   Având în vedere că nota examenului de bacalaureat conta
într-o mică măsură la nota finală de la admitere, pregătirea
pentru acest examen a început în clasa a XII-a. A fost o
perioadă destul de solicitantă pentru mine, pentru că trebuia
să învăț în paralel atât pentru bacalaureat, cât și pentru
examenul de admitere. Deoarece am învățat constant în cei
patru ani de liceu, nu eram străină de materia pentru
examen. În pregătirea mea, un rol important l-au avut și
cadrele didactice care ne-au ajutat, mai ales în clasa a
XII-a, să ne consolidăm cât mai bine materia pentru ca, în
final, să obținem note cât mai bune la examenul de
bacalaureat. Experiența aceasta m-a ajutat să înțeleg că în
orice activitate în care ne angajăm trebuie să existe un
echilibru pentru ca munca noastră, în final, să dea roade. În
cazul examenului de bacalaureat, păstrarea acestui echilibru
între învățat și timp liber a fost lucrul care m-a ajutat să
gestionez cât mai bine situația „examenului maturității”.
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ȘTIAȚI CĂ:  GUTUIA AJUTĂ LA CALMAREA DURERILOR DE CAP? 4

3. CUM ȚI-AI ALES FACULTATEA ȘI CUM A FOST ADMITEREA?

   Alegerea facultății a venit odată cu selectarea
profilului pe care urma să îl parcurg în liceu,

oscilând de-a lungul școlii gimnaziale între
profilul uman și cel real. Până în ultimul an de
gimnazială, eram convinsă că voi urma Facultatea
de Medicină, participând în nenumărate rânduri
la olimpiadele și concursurile de biologie. Totuși,
odată cu această dorință, mă gândeam adesea și
la posibilitatea de a urma Facultatea de Drept,
realizând că voi avea parte de ajutor în a înțelege
cât mai bine domeniul datorită mamei mele. La
finalul clasei a VIII-a, încă neștiind ce alegere să
fac, mi-am spus că voi alege profilul în funcție de
nota cea mai mare obținută la Evaluarea
Națională. Deși am obținut o notă mai mare la
matematică decât la limba română, totuși,
ceva din interiorul meu m-a făcut să aleg
profilul uman. 

   Deși mi s-a spus în nenumărate rânduri în cursul
celor doi ani de pregătire să aleg să urmez și studiile
Colegiului Juridic Franco-Român de studii Europene
care îmi va aduce la finalul ciclului de licență și o
diplomă în Drept emisă de Universitatea Paris I
Pantheon Sorbonne, am exclus ideea de fiecare dată.

Dar, cum nu mereu alegem noi pentru noi drumul pe
care vom merge, așa s-a întâmplat și în cazul meu.

Odată cu înscrierea la facultate, colegii mai mari mi-
au sugerat să bifez și Colegiul și în cazul în care nu
voi vrea să merg să dau admiterea, nu este nicio
problemă. Așa am și făcut. A venit ziua admiterii,
emoții, stres, 4 ore de examen, așteptat rezultatele
până la ora 23 în curtea facultății cu ceilalți colegi,
fericire în final. Deși mi s-au părut subiectele mult
mai grele decât în anii precedenți, pregătirea
continuu din ultimii doi ani s-a dovedit a fi de mare
ajutor. Văzându-mă la finalul zilei în primii 60
admiși la buget, fericirea a fost mai presus de
orice. La două zile după admiterea de la Drept, m-

am hotărât totuși să dau examen și pentru Colegiul
Juridic, examen care a fost tot un succes. Ca un sfat
pentru viitorii studenți, pregătiți-vă temeinic pentru
acest examen, nu este unul ușor, dar prin muncă,

totul este posibil.

    În liceu, deși alesesem profilul uman, în continuare
oscilam între Drept și Medicină, fiind atrasă în
continuare de biologie. La sfârșitul clasei a X-a, a
trebuit să aleg drumul pe care voi merge. Alegerea
mi-a fost “îngreunată” în această privință de anumiți
profesori care îmi spuneau că ar trebui să urmez
Medicina, facultate care mi s-ar potrivi. Odată cu
începerea clasei a XI-a, am decis că voi alege Dreptul,
crezând că voi rezona mai mult cu acest domeniu. În
ceea ce privește această facultate, consider că nu o
poți alege pentru că îți place, ci pentru că ți-ar
putea plăcea, fiind, în opinia mea, unul dintre
puținele domenii alături de care elevii nu intră, din
păcate, în contact de-a lungul liceului. Educația
juridică, care se dorește a fi introdusă în licee, mi se
pare binevenită pentru viitorii oameni ai societății,
dar și pentru cei care vor sa aleagă Facultatea de
Drept. Există multe persoane care au ales facultatea,

ulterior, constatând faptul că nu se regăsesc în acest
domeniu. 

CA UN SFAT PENTRU VIITORII 

STUDENȚI, PREGĂTIȚI-VĂ TEMEINIC 

PENTRU ACEST EXAMEN, NU ESTE 

UNUL UȘOR, DAR PRIN MUNCĂ, 

TOTUL ESTE POSIBIL.

4. CUM ESTE VIAȚA DE DUPĂ LICEU?

  Viața de după liceu mi s-a schimbat odată cu
venirea la facultate și cu apariția responsabilităților în
mod treptat. Pentru mine, viața de după liceu s-a
schimbat în bine, deoarece am ales un drum în care
mă regăsesc întru totul. Deși, la început, acomodarea
cu viața de student a fost puțin mai dificilă,

adaptarea este cea care ne face să evoluăm și să
ne depășim limitele. Sunt clipe în care viața de liceu
îmi lipsește, dar raportându-mă la prezent și la faptul
că la momentul actual fac ceea ce îmi place, dorul
de liceu nu apare atât de pregnant. Sunt de părere
că fiecare etapă a vieții, fie ea plăcută sau mai puțin
plăcută, ne va lăsa întotdeauna cu o nostalgie în
suflet, dar, continua noastră evoluție, necesită astfel
de transformări ireversibile.

                                                            Vasile Delia, XI D
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ȘTIAȚI CĂ: PE TERITORIUL RUSIEI SUNT VALABILE 9 FUSURI ORARE? 5

A fost odată ca niciodată o frumoasă fată îndrăgostită de un prinț de gheață... 

Prințul de gheață e mort. Trăiască întunericul. 
Nu mi-am dorit ca frumoasa noastră poveste de gheată să se termine astfel, presupun că am fost avertizată,

chiar de mine însămi, de ce avea să se întâmple, știam că gheața se va sparge, că iubirea se va topi și mai

bine decât toate, știam că el va veni.

M-a învăluit ca pe o grație, șoptindu-mi cântece amare, mi-a vorbit o limbă întunecată, veche, de mult uitată,

pe care însă o mai auzisem undeva, căci aceea era limba mea. Mi-am dat seama că nu pot scăpa și mi-a fost

frică, căci știam că aceea avea să fie soarta mea.

IUBIREA PENTRU ÎNTUNERIC

   Mi-aș dori să pot minți, să spun că a fost un

accident, dar el este în spatele meu,

spunându-mi, șoptindu-mi că în deliranta mea

dragoste înnebunisem, devenisem altcineva,

gheața mă transformase, mă încălzise atât de

profund că până și acum, când întunericul îmi

învăluie trupul, devenind însăși esența mea,

nemaivăzând nimic în afară de el,

nemaiauzind altceva decât cântecul nopții,

degetele îmi sunt reci, înghețate pentru

eternitate.

  Totul era întuneric în jurul meu. Mă

așteptase, poate sute, mii de ani, mă privise de

departe, pe mine și pe prințul meu de gheață,

ne detestase, ar fi preferat să suferim pentru

modul în care îl făceam să nu simtă, să nu

iubească.

Se pregătise pentru momentul când gheața

avea să se topească în totalitate, iar eu,

devenită o ființă vulnerabilă, transformată, o

simbioză între prințul pe care voia să îl ucidă

și persoana al cărei întuneric dansa cu al său.

Nu mi-am dat seama atunci, poate nu realizez

nici acum, dar prințul de gheață a fost ucis,
eu l-am omorât. 
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ȘTIAȚI CĂ: CALENDARUL SE REPETĂ LA FIECARE 28 DE ANI? 6

-S-a întâmplat ceva cu fata! șoapta sa se aude

până în adâncimile sufletului meu.

Iar eu, cu o voce mică, îndrăgostită, curioasă,

orbită de un strop de teamă îl întreb 

-Ce este cu ea? Am crezut că a dispărut odată

cu el, că au rămas înlemniți într-o iubire

pentru trecut, o sumbră amintire a ceea ce a

fost. Am crezut că dacă unul va dispărea,

celălat îl va urma necontenit, ca două flăcări

ce ard împreună, menite să trăiască pe veci.

-Te înșeli. Am văzut-o chiar eu. Ea a

supraviețuit. Cumva, noi am salvat-o. Este

adevărat că nu e aceeași, că un fragment din

ea a devenit gheață, topită odată cu el, dar a

reușit. I-am îngânat o promisiune, asemeni

celor pe care ți le spun ție.

-Și ce i-ai promis? Ai amăgit-o și pe ea cu

vorbe deșarte, fără rost, fără viitor, doar o

iubire trecătoare, ancorată în mintea sa?

-I-am spus că se va transforma în tine, că eu o

voi ajuta.

-Dar este imposibil, căci prințul e mort de ani

de zile și eu nu îi simt prezența fetei nici

acum.

-Ți-ai dori să o faci? Nu crezi că ar fi un risc

prea mare? O molimă asupra existenței tale?

Aș vrea să te pot ajuta, dar odată cu moartea

lui, fata a încetat să vorbească. Ultimul lucru

rostit a fost cu o voce tremurată, nici a ei, nici

a lui, ceva între, ceva ce le aparținea

amândurora. Cu ultimele sale cuvinte mi-a

mărturisit că prințul nu a iubit-o niciodată. Ea,

însă, nu va înceta din a-l iubi pe el nici când

sufletul său va fi doar o amintire, iar oasele

sale, doar șoapte ale frunzelor zdrobite în

bătaia vântului.
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ȘTIAȚI CĂ: ÎNTR-UN AN SUNT 31,556,926 DE SECUNDE? 7

   Am descoperit că el avea dreptate, că durerea suferită de topirea gheții, de pierderea lui, era

resimțită și astăzi. Mi-am dat seama că nu va înceta vreodată. Întunericul mă făcuse să uit de ea,

îmi luminase sufletul, limpezindu-mi mintea și alungând toți demonii, mi-i controla, ținându-i în

frâu, protejându-mă de toți și toate, iubindu-mă la lumina unei lumânări în miez de noapte. M-a

smuls cu forța dintr-un regat al coșmarurilor și m-a luat cu el în propriul său tărâm, într-o lume a

viselor, o lume în care totul mirosea a praf de lună și străluciri de stele. Totul în afară de el, căci

esența sa se împletise cu a mea, într-un continuu dans, devenind o singură ființă, o adiere de

narcisă.

Aceasta este povestea în care gheața moare, iar întunericul răsare.
                                                                                                                                   State Laura, 10A              

IUBIREA PRIN OCHI DE ADOLESCENT

Cireșul nopții

Simte-mi căldura mâinilor, când vom fi-mpreună, iar,

Când ne vom îmbrățișa, și dragostea se va-ntări,

La malul unui râu, sub lună, limpede, clar,

Sub cireșul ce în curând va inflori.

                                                 Moldoveanu Mihail-10A

Astrolog

Constelație divină, ce mi te arăți in noapte,

Îmi petrec ore nocturnale, uitându-mă la tine

Cum strălucești prin infinitul cer și prin șoapte

Ce-ți cântă serenade și mie-mi zic destine.

                                                 Moldoveanu Mihail-10A

Prințesa nimănui

În zare, zgribulită și sub un depărtat felinar,

Stă o fată, pierdută mi se pare.

Mă uit mai bine, e nobilă de regat mare,

Și zic: "Alăturate-mi, prințesă, in palatul de cleștar.

                                                 Moldoveanu Mihail-10A
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    Odată cu venirea primăverii, m-am întrebat: “de ce florile nu sunt nemuritoare?”. Zilnic, sute de

flori sunt dăruite de persoanele dragi sau chiar pentru sine, cu un strop de fericire. Acestea sunt

pline de amintiri, de recunoștință sau semnifică simplul gest care înseninează ziua oricui. Fiecare

buchet, duce în spate câte o poveste, de la persoana iubită, de la prieteni, de la familie, pentru

oameni care nu mai sunt printre noi și așa mai departe. Însă, de ce florile nu sunt nemuritoare?

De ce nu pot fi păstrate atât timp cât trăim, ca un act cu amintiri de la persoanele dragi. Așa

fiecare am avea câte o cutiuță cu flori primite de-a lungul anilor, de la prima persoană iubită,

până la florile dăruite de propriul copil, un fel de jurnal al vieții noastre, împachetate alături de

fotografii, pentru că la sfârșit, doar amintirile contează. Chiar și atunci când crezi că petalele au

mucegăit, că a trecut vremea lor și că rămân doar simple piese de artă presate în muzeul cărții,

florile trebuie să se ofilească pentru a se vedea în oglindă și să înflorească după ce zăpada s-a

topit. Astfel, am ajuns să iubesc florile uscate, pentru că prin iubire, chiar și un buchet de

lavandă capătă nu doar culoare, ci și vindecare, bucurându-mă de orice rază de soare din viața

mea.

                                                                                                                                Neagu Raluca, 12E

   Cineva drag mie a spus odată: „Într-o zi, o să vină

soarele și pe strada ta, chiar dacă doar ți se va

reflecta o rază pe față, tu bucură-te de ea”. Atunci

am înțeles că dacă nu iei cu tine umbrela cu

fericire, nu poți trece prin ploaie și îți vei murdări

papucii de tuci fix la capătul curcubeului. Așa că,

mi-am propus că nu o să mă opresc până nu văd
cum înflorește lavanda în ochii mei. Am așteptat

atâtea anotimpuri pentru a gusta din fragii

proaspeți ai primăverii încât am observat cum din

micii muguri au înflorit, pe neașteptate, de sub

gheața aspră, o nouă speranță. În sfârșit, adierea de

primăvară a adus cu ea în zbor puful de păpădie

care ne desenează zâmbete pe chip, iar norii ce

păreau că duc o luptă aprigă cu ghioceii, și-au găsit

alinarea în roua de dimineață, jocul de-a v-ați

ascunselea după soare a luat sfârșit. 

ȘTIAȚI CĂ: ÎN LIMBA ROMÂNĂ NICIUN CUVÂNT NU RIMEAZĂ CU ‘’CODRU’’? 8

JURNALUL DESPRE VIAȚĂ AL PRIMĂVERII

Neagu Raluca 

12E
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„Dragul meu,

   Nu vreau să te iert, să te uit. În lipsa ta ceru-mi

e distrus și nu știu dacă sunt în Iad. Absența ta

îmi suflă aer fierbinte pe piele și mă arde, valsez

în focul pasiunii moarte și te strig, dar nu-mi

răspunzi, nu te mai aud, nu te mai văd.

 Îmi circuli prin vene, păcat divin, m-ai dezbinat

în atomi și orbitez în jurul iubirii tale inexistente.

   Exist, respir, trăiesc prin tine, prin tot ce ești, m-

am încumetat să mă pierd în întunericul tău,

despărțindu-mă de rațiune. Privesc în Abis și îți

caut privirea. Nu o găsesc. Nu te simt.

  

   Pășesc pe cioburi, iar sângele mi se transformă

în trandafiri care suspină în agonie a singurătate.

Mi-am scrijelit pe inimă numele tău, sperând că o

să apari. Și ai făcut-o doar pentru a vedea cum

mă destram sub privirea ta în rouă. 

   Prezența ta e o boală incurabilă, mi-ai lăsat un

gol în piept pe care încerc să-l umplu cu

speranță. Vindecarea mea depinde de tine, iar

durerea devine o obișnuință. 

Pun scrisoarea în cutia poștală cuprinsă de

suspine și mă întorc în casă. E prea multă liniște

fără tine și vocea ta caldă. Nu mai rezist, ies să

mă plimb pe marginea lacului din apropiere. M-

am îmbrăcat în rochia pe care mi-ai dăruit-o, mă

vezi, iubire? Obișnuiai să mă săruți pe frunte și să

îmi spui că sunt superbă. De ce nu continui?

 Încet, mă apropii de apa limpede, iar reflexia

mea urlă a singurătate. Îmi amintesc cum

mergeam în fiecare dimineață și luam micul

dejun pe marginea lacului. Am încercat să
trăiesc asta fără tine și nu pot, pot doar să te
iubesc mai tare.                                                                                                                                 

ȘTIAȚI CĂ: DACĂ ARUNCI O STAFIDĂ ÎNTR-UN PAHAR CU ȘAMPANIE, ACEASTA VA SĂLTA 
ÎNCONTINUU ÎN SUS ȘI ÎN JOS?

9

ÎNGERUL MEU CĂZUT

TE VREAU, PEDEAPSĂ DULCE

mi ești fantezie de senzații și îngerii

imploră liniște. Nu ți-am promis

eternitatea, însă ți-am promis dragostea

mea. M-ai iubit, mi-ai promis că vei fi

acolo să mă prinzi. 

Mă prăbușesc, serafim profan. Unde ești? 
  Am ars împreună până m-ai lăsat fără

vlagă, sunt cenușa a tot ce a fost.

Credeam că fumez veșnicia cu tine, dar

am fumat o veșnicie fără tine. 

 Nu pot trăi cu ideea că nu ești al meu și

mintea mea e plină de tine. Vreau sa

evadez din propria ființă că e prea plină

de ,,tu" și să te trăiesc duhovnicește. 

 Visez ca un mincinos, floare a pasiunii, la

o realitate în care Tu mai exiști.

                                       A ta operă de artă"

                                          Rizea Elena, 11E



Când iau decizii tind să mă bazez pe intuiţia mea.

De obicei nu iau decizii importante fără să mă consult cu alţi oameni.

Când iau o decizie este mai important să simt că decizia este corectă.

Înainte de a lua decizii verific de mai multe ori sursele de informaţie pe care 

mă bazez.

Ţin cont de sfaturile altor oameni atunci când iau decizii importante.

Amân luarea deciziilor pentru că mă nelinişteşte să mă tot gândesc la ele.

Iau decizii într-un mod logic şi sistematic.

Când iau decizii fac ceea ce mi se pare potrivit pe moment.

De obicei iau decizii fără prea mult efort.

Prefer să fiu ghidat de altcineva când trebuie să iau decizii importante.

Am nevoie de o perioadă mare de gândire atunci când iau o decizie.

Când iau o decizie am încredere în sentimentele şi reacţiile mele.

Opţiunile pe care le iau în considerare atunci când decid sunt ghidate de 

scopurile mele.

Iau decizii numai sub presiunea timpului.

Adesea iau decizii în mod impulsiv.

Când iau decizii mă bazez pe instinct.

Amân să iau decizii cât de mult pot.

Iau rapid decizii.

Dacă am sprijinul altora, mi-e mai uşor să iau decizii.

În general, analizez care sunt dovezile pro şi contra când iau o decizie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

                                        

                                                                                              Paraschiv Silvia, 10A

10

CE STIL DE DECIZIE AI?
 Vă invităm să vă autoevaluați personalitatea sub raportul luării deciziilor în viață voastră

cotidiană. Așadar, citiți enunțurile de mai jos și raspundeți cu DA, în cazul în care sunteți de

acord, și NU, dacă aveți alte convingeri sau alt mod de a vă comporta.

ȘTIAȚI CĂ: MIROSUL DE WASABI ESTE UTILIZAT CA ALARMĂ DE INCENDIU PENTRU CEI 
SURZI?

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU
DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU
DA/NU
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   Will robots eventually replace us? What does

it mean to be human? Is there something unique

and unreachable inside each of us which cannot

be transferred or replicated no matter how

advanced technology becomes? What does it

mean to love someone?

These are all questions that Ishiguro’s novel,

Klara and the Sun, raises but in a subtle,

unobvious manner, which is actually Ishiguro’s

trademark and one of the things that I love

about his writing.

In Klara and the Sun, as well as in Never Let Me

Go or The Remains of the Day, the story is told

from the perspective of a character the reader

wouldn’t normally give too much credit or

attention to, the kind of person the reader would

least expect to be concerned with such serious

matters. 

   In "Never Let Me Go", what seems to be a teen

novel gradually becomes a dystopian sort of
horror novel when we realize it is being narrated

by clones being raised to have their organs

harvested and donated for the general

population – it is through these clones’ eyes that

the reader gets to see and interpret the world.

Similarly, The Remains of the Day puts forward

themes like dignity and greatness, loss and

regret, all through a butler’s pursuit of dignity

and greatness in his professional life. The fact

that his view of dignity (and greatness) is so

misguided is sad – towards the end of the novel,

it becomes apparent that Stevens, the butler,

wishes he had acted and lived his life differently.

Ishiguro’s eighth novel, Klara and the Sun, is

narrated by another marginal, an Artificial Friend

or an AF, a humanoid robot designed as a

companion for children which parents can easily

purchase form stores. The book opens with what

seems to be a female character’s recollections

and observations only to realize Klara is not a

person, but an AF in a store full of other AFs.

1 1

BOOK REVIEW

ȘTIAȚI CĂ: CORPUL UMAN CONȚINE SUFICIENT FIER ÎNCÂT SE POATE PRODUCE UN CUI DE 
7,5 CM LUNGIME?

Klara and the Sun

  While trying to understand as much as

possible about the world outside just by

looking out of the shop window, Klara is

anxious to meet her owner. Altruistic and

naïve, Klara believes her mission is to make

her eventual owner happy and, as she’d

figured it out, a lot depended on how much

she could find out about human feelings.

An assiduous observer, Klara soon learns

that people can feel more than one emotion

at a time, even contradictory emotions, and

that they sometimes say one thing and

mean another, which she finds both

fascinating and confusing.

    Klara is eventually chosen (and bought) by

Josie, a frail ’’lifted’’ child with a mysterious

illness, and her chilly mother (known as ’’The

Mother’’) who dressed in ’’high- rank office

clothes’’ Soon after being bought though,

something odd starts to happen: The Mother

starts testing Klara to see if she can imitate

Josie’s movements and speech patterns. As

Josie’s health is deteriorating, she is taken

’’to have her portrait done’’, but Klara

discovers that the portrait is in fact a kind of

3D sculpture of Josie and that, for Josie’s

sake, she is expected to play her part in a

plan. 

Will Klara accept to replace Josie, to steal

her family, boyfriend, her entire life? Would

it be possible? Robots can replace us in our

working lives, but can they replace us in our

emotional lives as well?

  Though it revolves around a character

who’s not even a human being, this novel is

mostly about what makes us human, what

holds us together, and also about how frail

human beings actually are.

                            Dna profesor Florea Elena
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RECENZIE CARTE

   Natasha și Daniel sunt două persoane complet

opuse. Totuși, ajung să se îndrăgostească până

peste cap într-o singură zi.

Natasha iubește știința, nu crede în soartă, în

Dumnezeu, în dragoste, nu visează. Daniel este

un visător și un romantic incurabil, îi place

poezia, crede că nimic nu e întâmplător, crede în

soartă. Și urmează să devină medic.

 Printr-o serie de întâmplări și coincidențe,

Natasha, o fată care e pe cale să fie deportată în

Jamaica și care se luptă pentru a împiedica acest

lucru, ajunge să petreacă o zi întreagă împreună

cu Daniel, un coreean cu părinți stricți, care

urmează să pună capăt visurilor sale și să meargă

la Facultatea de Medicină, dând glas dorințelor

părințlor lui. Pentru ambele personaje este o zi
decisivă pentru viitorul lor, iar destinul decide
ca ei să-și petreacă această zi împreună.

ȘTIAȚI CĂ: DENUMIREA COMPANIEI LEGO PROVINE DIN CUVINTELE DANEZE „LEG GODT”, 
CARE ÎNSEAMNĂ „JOACĂ BINE”?

Și soarele e o stea

TREBUIE SĂ TE LAȘI PURTAT DE 

VÂNT. DAR DACĂ NU MAI E VÂNT?

 
   De-a lungul unei singure zile, cei doi nu doar

că se îndrăgostesc, dar Natasha începe să pună

la îndoială convingerile ei despre soartă și destin.

Pentru Daniel lucrurile sunt „simple” mult mai

devreme :„Suntem sortiți unul altuia. Sunt
sigur de acest lucru cum nu sunt sigur de
nimic altceva.”, vorbe din care reiese

intensitatea sentimentelor sale. Părinții celor doi

nu sunt de acord cu relația lor în niciun fel, însă

acesta nu este un lucru pentru care cei doi să se

îngrijoreze pentru că Natasha oricum va pleca. 

Tasha începe să creadă chiar și în speranță, în

șansă, când găsește o portiță care ar putea să o

salveze de la deportare, însă se prăbușește rapid:

„Problema când speranțele tale sunt undeva
foarte sus este că drumul până jos e foarte
lung.”

   Pe Natasha și Daniel îi veți îndrăgi, negreșit,

încă de la început, iar legătura profundă

dintre ei, realizată într-un timp atât de scurt,

vă va uimi și vă va pune pe gânduri.

INIMILE NU SE FRÂNG.

ELE DOAR SE OPRESC DIN BĂTUT.

 
  „Și soarele e o stea” este un roman cu un
mesaj foarte frumos, acela că destinul, soarta
chiar există și că nimic nu este întâmplător,
totul se întâmplă cu un motiv. Destinul își va
îndeplini voia prin cele mai neașteptate căi,
indiferent dacă noi vrem sau nu. Este
important să primim tot ceea ce viața ne
oferă cu brațele deschise și să fim pregătiți să
facem față provocărilor în orice moment.
Îndrăgitele personaje prind viață în filmul cu
același nume determinându-vă să vă
îndrăgostiți iremediabil de cei doi. Deși
ecranizarea este destul de bună, vă recomand
să citiți mai întâi cartea, aceasta având un cu
totul alt impact.
„Credem că dorim să ne petrecem tot
timpul din lume cu oamenii pe care-i iubim,
dar poate că avem nevoie de exact opusul.
Un timp limitat, ca să rămânem în
continuare cu impresia că cealaltă
persoană e interesantă. Poate că nu avem
nevoie de actul doi și trei. Poate că
dragostei îi priește cel mai bine primul
act.” 
                                          Stoica Andreea, 11D

https://ro.wikipedia.org/wiki/Grupul_Lego
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_danez%C4%83
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RECENZIE FILM

  Dintotdeauna am considerat că desenele

animate sunt cele mai realiste capodopere din

istoria cinematografiei. 

„Soul”, film marca Disney merită atenția

publicului. Inspirația din faptele reale, îmbinate

în elemente fictive și personajele realiste, ce sunt

controlate de o dinamică interioară complexă

oferă credibilitate. 

     Îmi place cum fiecare spațiu este cucerit prin

evoluția caracterelor. Filmul te face să vrei să-ți

acorzi timp de 2 ore doar pentru a te pune în

postura de observator, conștientizându-ți unele

aspecte ale vieții care nu funcționează . Analiza

impersonală a legăturii dintre lumea fizică și cea

de dincolo, diversificarea scenelor, coloana

sonoră, tema socială și atenția la detalii oferă

filmului un aer de originaliate și profesionalism.

ȘTIAȚI CĂ: ÎN LIMBA THAI, NUMĂRUL 5 SE PRONUNȚĂ CĂ “HA”, ASTFEL CĂ 555 SE SPUNE 
“HAHAHA”?

Soul

AM COMPASIUNE PENTRU FIECARE 

SUFLET. CU EXCEPȚIA TA. NU-MI 

PLACE DE TINE.

 
     Joel, personajul principal trăiește crezând că

pasiunea pentru muzică reprezintă țelul său în

viață. Este un adevărat profesionist, inspiră 2

oameni și un suflet nenăscut, aducându-i mai

aproape de universul muzicii. Pe parcurs își

îndeplinește marele vis... dar ce te faci atunci

când încă mai simți un gol? Când tot nu ești

mulțumit? ,,O scânteie nu e scopul unui suflet.”

22 este un suflet ce încă nu a ajuns pe Pământ,

care nu a experimentat complexitatea simplității

vieții, sau ,,jazzat” cum ar numi-o caracterul

nostru. Cu toate că nu știe mare lucru despre

lumea nostra, este o întruchipare a momentelor

temporare în care știm că suntem fericiți, dar nu

realizăm.
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ȘTIAȚI CĂ: BUFNIȚELE AU CAPACITATEA DE A ZBURA FĂRĂ SĂ FIE AUZITE. PUFUL MOALE DE 
PE ARIPILE LOR ATENUEAZĂ SUNETUL?

   Joel alături de 22 învață că lucrurile ce fac viața

obișnuită cum ar fi mersul pe jos, o conversație

sinceră sau privitul cerului sunt momente pentru

care înveți să devii recunoscător, creându-se

astfel scopul fericirii proprii. 

Muzica este un pretext pentru a-ți exprima

sinele. Cu această idee suntem introduși în

universul animației. Eu am ieșit gândindu-mă că

de fapt viața însăși e motivul pentru care ai

curajul de a te exterioriza și de a visa... cuiva îi

pasă, cineva te vă asculta. 

  Mi-a plăcut foarte mult întruchiparea animată a

vorbelor negative reflectate în sufletul

personajelor. Niciodată nu mi-am putut imagina

ce formă capată cuvintele spuse în interiorul

unui om... dar în momentul în care filmul ,,SOUL”

mi-a redat o imagine simbolică încerc să fac

progrese în ceea ce privește impactul pe care îl

provoc la nivelul subconștient împotriva cuiva.

Îmi doresc din suflet să îi se acorde o șansă

acestui film sau măcar desenelor animate. Să

căutam momente de evadare, dar și de

redescoperire a noastră, să avem curajul să ne

autoanalizăm și să provocăm schimbări atât în

noi, cât și în ceilalți.

                                       Ene-Brega Ștefania, 10F

LUMEA NU SE ÎNVÂRTE ÎN JURUL 

TĂU, 22
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PERSONALITĂȚI MARCANTE
    Nu există român care să nu fi auzit despre Simona Halep, jucătoarea de tenis din România

care a ajuns la performanța de a câștiga titluri mondiale precum cel de la Roland Garros din

anul 2018 sau cel de la Wimbledon din anul 2019, ocupând primul loc în clasamentul WTA

(Women's Tennis Association) de două ori, între anii 2017 și 2019, timp de 64 de săptămâni.

 În cele ce urmează, o să vă prezint atât cele mai mari rezultate ale Simonei, dar și câteva

informații interesante despre ea.

ȘTIAȚI CĂ: O LINGURIȚĂ DE MIERE ESTE ECHIVALENTUL MUNCII A 12 ALBINE?

Simona Halep s-a născut în Constanța într-o familie
de aromâni și a început să joace tenis la 4 ani, fiind
antrenată de Ion Stan care era și antrenorul fratelui ei

mai mare. La vârsta de 6 ani practica zilnic acest sport. 

A fost convinsă de fostul ei antrenor, Firicel Tomai,
să-și micșoreze bustul pentru a putea juca tenis la
capacitate maximă. Halep s-a ferit foarte mult timp să

vorbească despre această operație, dar de curând a

început să încurajeze femeile să-și facă aceeași

intervenție dacă simt nevoia și este necesar.

Este o persoană superstițioasă. Nu se întoarce

niciodată din drum și mereu intră cu piciorul drept pe

teren. 

A ocupat locul 1 în WTA timp de 64 de săptămâni și
locul 10 în istoria tenisului în privința longevității ca

lider de circuit.

A declarat că și-ar fi dorit să aibă cu 5 cm în plus,

dar crede că nu ar mai fi avut aceeași viteză. 

Ajută financiar copiii care își doresc să facă
performanță în orice sport, iar în 2018, după finala

pierdută de la Australian Open în fața danezei Caroline

Wozniacki, Simona Halep și-a donat racheta în cadrul

licitației caritabile "Bucharest Charity Fashion Show".

Obiectul a fost vândut cu 27.000 de euro, banii fiind

donați către programul "Ajută o mamă să se ridice din

nou".

După câștigarea titlului de la Wimbledon din 2019,

poza Simonei Halep a apărut în Time Square, New
York. Imediat, a fost emisă o serie de timbre cu

jucătoarea de tenis în timp ce prezintă publicului

trofeului de la Wimbledon.

În data de 30 iulie 2019, Simona Halep a fost decorată
cu Ordinul național „Steaua României” în grad de

cavaler. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

                                                                      Vasile Delia, 11D
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   Alexandra (căreia îi place să i se spună Ada)

are o afacere cu bijuterii făcute din cristale și

sârmă împletită, placată cu argint. Ea creează

inele, brățări, lănțișoare( cu pandantiv și ață),

cercei. Își cumpără materialele de pe internet și,

folosindu-se de imaginație, talent și, de ce nu,

de personalitatea fiecărui client, realizează

obiecte unice. 

MICILE BUSINESSURI ALE
VLAHUȚIȘTILOR

 Este, bineînțeles, alegerea fiecăruia

dacă să creadă sau nu în puterea

pietrelor. Adevărul general este totuși că

primim de la viață lucrurile pe care le

așteptăm, fie ele bune sau rele. Putem

alege să vedem doar frumusețea

materială a bijuteriilor Adei, dar, în

opinia mea, adevărata lor valoare se

ascunde în semnificații.

  Prețurile bijuteriilor variază în jurul

valorii de 20 de lei, urcând în funcție de

dificultate a muncii și de materialele

utilizate. Pot fi cadouri excelente, mai

ales pentru adolescentele visătoare, cu

înclinație spre spiritualitate. Puteți să o

contactați pe Ada și să îi urmăriți

creațiile pe contul de Instagram:

mizuki_seer.  

                              Crețoiu Teodora, 10A

16
ȘTIAȚI CĂ: STATUL PE SCAUN MAI MULT DE 11 ORE PE ZI SPOREȘTE RISCUL DECESULUI CU 
40%?

  Motivația din spatele acestei afaceri nu
constă doar în frumusețea produselor pe care
le creează, ci este mult mai adâncă, legată de
spiritualitate. Este o întreagă teorie aici, pe

care mi-a făcut mare plăcere să o descopăr. Se

pare că fiecare persoană are o anumită energie

și, în funcție de această energie, se emit vibrații

joase (ce corespund sentimentelor negative) sau

înalte (ce corespund sentimentelor pozitive).

Adesea, tindem să ne blocăm pe latura negativă

și astfel intrăm într-un cerc vicios, atrăgând doar

lucruri negative în viața noastră. Pentru a ne

îmbunătăți experiențele de zi cu zi, trebuie să

ne schimbăm frecvența, iar aici intervin pietrele.

  Fiecare piatră semiprețioasă din bijuterii are

câte o proprietate, ajutând purtătorul să aibă

noroc în iubire, relații de prietenie solide, putere

spirituală și așa mai departe. 

De exemplu, Ada mi-a povestit despre ametist:,,

este un cristal protector natural, cu o foarte

mare vibrație spirituală. Aduce calmul, pacea și

ajută la înlăturarea blocajelor și dependențelor.”
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   Luna februarie este supranumită luna iubirii și

pe bună dreptate: îndrăgitul Valentine’s Day,

sărbătoarea occidentală, este pe 14 februarie, iar

Dragobetele, sărbătoarea tradițională,  pe 24

februarie.

Înțelegând entuziasmul pe care aceste zile îl

trezesc în rândurile liceenilor, Consiliul Elevilor

C.N.A.V. a avut plăcerea de a organiza o

activitate care să ofere tuturor celor doritori

șansa de a-și exprima sentimentele față de cei

dragi. Timp de o săptămână, în holul de lângă

secretariatul liceului, o cutie mare, roșie, cu o

sugestivă inimă albă imprimată pe ea, le-a stat

la dispoziție tuturor celor care au dorit să lase

scrisori pentru colegii lor.

SCRISORI DE VALENTINE'S DAY

17ȘTIAȚI CĂ: 60% DIN LACURILE LUMII SE AFLĂ ÎNTR-O SINGURĂ ȚARĂ: CANADA?

   Luni, în dimineața zilei de 14 februarie, m-am

întâlnit la școală cu mai multe reprezentante

ale Consiliului Elevilor pentru a sorta scrisorile

pe clase. Desfăcând cutia, am fost deosebit de

încântate să observăm cât de multe și de variate

erau scrisorile: majoritatea se aflau în plicuri

albe, dar ieșeau în evidență câteva în plicuri

roșii, roz sau gri. Unii elevi și-au personalizat

scrisorile cu mici desene, lipind pietricele

colorate, paiete, pene sau chiar imprimând pe

ele adevărate sărutări (folosind ruj cu rezistență

minimă la transfer!). Pe parcursul zilei de 14

februarie, am vizitat toate clasele din liceu și am

împărțit, cu siguranță, nu doar simple foi de

hârtie, ci fericire, speranță, entuziasm, poate

chiar în anumite situații mici picături din

sufletele celor ce le-au scris.

  La sfârșit, am declarat activitatea un adevărat

succes, livrând, în total, peste 500 de scrisori!
Le mulțumim colegilor pentru implicare, iar

profesorilor pentru susținere. A fost o experiență

minunată, atât pentru noi, cele care ne-am

ocupat de organizare, cât și pentru elevi, care

ne-au comunicat dorința de a mai participa la o

altă activitate asemănătoare cât de curând! 

                                            Crețoiu Teodora, 10A

 

Enache Miruna
 10A
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OGLINDA SPRE TRECUT

ȘTIAȚI CĂ: NIMENI NU ȘTIE UNDE SE AFLĂ CORPUL LUI VOLTAIRE. A FOST FURAT ÎN SECOLUL 
AL 19-LEA ȘI NU A MAI FOST GĂSIT?

   O să încep prin a vă vorbi puțin despre

Primul Război Mondial și efectele lui

asupra orașului. În Primul Război Mondial

(1914-1918) a avut loc Bătălia de la Râmnicu

Sărat, având ca rezultat înfrângerea

forțelor ruso-române de către Puterile

Centrale. 

  Zile amare s-au abătut asupra orașului

odată cu ocupația germană care a distrus,

luat și transformat unele clădiri ale

instituțiilor publice în spitale de campanie.

Desigur, nici liceul nostru nu a fost exclus

de pe lista spitalelor de campanie, lucru ce

a dus la întreruperea cursurilor. La scurt

timp după terminarea războiul, gimnaziul

a căpătat statutul de liceu, oferind astfel o

șansă mai mare elevilor fără posibilități ce

doreau să-și continue studiile.

   Acum o sută de ani, școala noastră își

revenea după război, se transforma și

privea cu încredere spre viitor. Azi, școala

e în șantier, iar constructorii declară că de

la toamnă vom învăța într-un local

renovat. Elevii și profesorii de acum un

veac scăpau de germani, cei de acum

speră să scape de virusul care îi ține încă

prizonieri. Vor „evada” ei într-o lume fără

măști, în care odată cu aerul proaspăt să

respire atmosfera curată a libertății?

Rămâne de văzut.
 

 

 

Rizea Elena și Crețu Laura(11E), în
colaborare cu dnul profesor Chirac Răzvan
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ASTROFACTS

ȘTIAȚI CĂ: PORTOCALELE PROVIN, DE FAPT, DIN ÎNCRUCIȘAREA UNUI POMELO CU O 
MANDARINĂ?

Soarele și  petele solare

   Soarele este steaua din centrul Sistemului
Solar. Este o sferă aproape perfectă din

plasmă fierbinte, ținută de gravitație și

modelată de un câmp magnetic. Câmpul

magnetic este o mărime fizică vectorială ce

caracterizează spațiul din vecinătatea unui

magnet, electromagnet sau a unei sarcini

electrice în mișcare.

  Soarele este cea mai importantă sursă de

energie pentru viața de pe Pământ. Diametrul

său este de aproximativ 1,39 milioane de

kilometri (sau este de 109 ori mai mare decât

al Terrei). Reprezintă aproximativ 99,86 % din

masa totală a Sistemului Solar.

  Fotosfera este stratul cel mai adânc al
atmosferei solare, dar este și cel mai subțire,

având doar câteva sute de kilometri grosime și

o temperatură de 6000 K(5726.85°C) care

crește de la exterior spre interior.

Prin fotosferă se emană fluxul total de energie,

cu alte cuvinte luminozitatea soarelui Lʘ.

Fenomenele solare care apar în fotosferă sunt

petele și faculele.

   Petele solare  sunt formații fotosferice în
continuă evoluție. Petele apar în urma unei

erupții neregulate, apoi se rotunjesc, fiind

înconjurate de penumbră, cu diametrul între

1.000 - 100.000 km. Adesea petele formează

grupuri care se transformă în perechi de pete

până dispar. Formarea petelor se atribuie unor

fenomene legate de câmpurile magnetice și

rotația diferențiată a Soarelui. Petele dispar

după circa trei săptămâni terestre. Fenomenul

cel mai important este periodicitatea

numărului petelor, având perioada medie de 11

ani.

Observarea Soarelui cu ajutorul binoclului sau

al telescopului se face folosind un filtru special

care face ca doar 0,001% din lumină să ajungă

la ochi. Am putea orbi dacă privim fără acesta.
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ȘTIAȚI CĂ: O SINGURĂ BATERIE UZATĂ, ARUNCATĂ LA COŞUL DE GUNOI, APOI AJUNSĂ LA 
GROAPĂ DE GUNOI, POATE POLUA UN METRU PĂTRAT DE PĂMÂNT ŞI 10 LITRI DE APĂ?

EVENIMENTE VIITOARE
CURIOZITĂȚi

Luna plină în luna Martie va fi pe data de 18.

Telescopul ,,James Webb” a ajuns la

destinație, vom vedea primele poze abia în

luna Iulie, atunci când oglinzile lui mari cu

diametrul de 6,5 metri se vor răci. 

Planetele Jupiter, Saturn, Uranus și

Neptun sunt planete gazoase.

Înainte de răsărit, spre S-E se vede

Luceafărul sau Venus alături de Marte.

Încercați să observați, în serile cu cer

senin constelația Orion deoarece va

dispărea curând, urmând să apară din

nou, în decembrie.

Geangoș Daria-10A

Roverul ,,Perseverance” a împlinit un an de

când a ajuns pe Marte. Pe data de 14

februarie a parcurs cea mai mare distanță

masurată într-o zi (320 de metri). Va trebui să

primim și probele de rocă pe care le-a strâns

până acum.
Neil Armstrong, primul astronaut care a

ajuns pe Lună a pășit cu stângul.

Galileo Galilei a fost primul om care s-a

uitat pe cer printr-un telescop.
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21ȘTIAȚI CĂ: UN ELEFANT POATE CÂNTĂRI MAI PUȚIN DECÂT LIMBA UNEI BALENE ALBASTRE?

PRIVIND SPRE COPILĂRIE

Nu am crezut în iubire până să te întâlnesc

Și nu, nu vorbesc de fluturii ce se împletesc

Ci despre tine, scumpă mamă făcută din flori

Și despre iubirea ta ce-mi pictează sufletul în culori

Nici nu știi cât mă bucur, dragă mamă

Când te privesc și bag de seamă

Că ești oglinda sufletului meu

Care a fost plămădit cu dragoste mereu

Și sincer îți spun, mămică dragă

De n-ai fi fost tu, persoana să mă înțeleagă

M-aș fi prăbușit în lumea asta mare

Fără să știu cum să iubesc o floare

                                                              Neagu Raluca, 12E
 

Mama, oglinda sufletului meu

Uneori mă joc de-a v-ați ascunselea cu soarele.

El mă caută în zori de zi,
Eu mă ascund după lună,

Eu îl caut în răsărite pustii,
Dar el deja dă să apună.

Uneori ne găsim întâmplător, la colț de stradă,

Dar mai mult de două minute nu stăm, ce debandadă.

Am încercat să-l invit la două versuri în timp ce mâncam
înghețată,

Însă m-a crezut nebună, n-a vrut să mă asculte vreodată.

Uneori îi surprind reflexia razelor pe fața mea,

Dar până să îl salut, el se topește ca o caramea.

“I se face dor de mine”, îmi spun duioșându-mă,

Când mă surprind uneori gândindu-mă:

“Poate e gelos pe lună, pe stele,

Dar el e mai presus decât ele”.

Uneori mă joc

Neagu Raluca, 12E

Enache Miruna
 10A



22
ȘTIAȚI CĂ:  ÎN PARIS EXISTĂ O STATUIE A LIBERTĂŢII ORIENTATĂ CĂTRE CEA DIN NEW YORK, 
CARE SIMBOLIZEAZĂ PRIETENIA DINTRE CELE DOUĂ ŢĂRI?

INTERPRETAREA REZULTATELOR
TESTULUI
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Dacă ai răspuns cu DA la următoarele întrebări atunci te

caracterizează:

Stilul rațional : 4, 7, 13, 20. 
Stilul rațional utilizează o abordare logică şi organizată în luarea de

decizii. Elaborează planuri minuţioase pentru punerea în practică a

deciziei luate.

Stilul dependent: 2, 5, 10, 19.
Stilul dependent se bazează pe sfaturile, sprijinul şi îndrumarea altora

în luarea de decizii. Consideră că ajutorul celor apropiaţi este

indispensabil în luarea deciziei.

Stilul evitativ: 6, 11, 14, 17. 
Stilul evitativ amână şi / sau evită luarea unei decizii.

Stilul intuitiv: 1, 3, 12, 16.
Stilul intuitiv se centrează pe intuiţii şi impresii în luarea unei decizii.

Nu caută dovezi pentru argumentarea unei decizii.

Stilul spontan: 8, 9, 15, 18.
Persoanele caracterizate de stilul spontan iau decizii sub impulsul

momentului, rapid şi fără prea multe deliberări.

Nicolae Maria
 10A



Ene-Brega Stefania

Glodianu Denisa- Știați că . . . 

Neagu Raluca

Paraschiv Silvia

Rizea Elena

State Laura

Stoica Andreea

Geangoș Daria

Negoiță Mihaela
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23ȘTIAȚI CĂ: RÂMELE AU 5 INIMI?

REDACȚIE/COLABORATORI

Redactori-șefi

Vasile Delia

Crețoiu Teodora

Redactori

Tehnoredactare

computerizata

Colaboratori
Crețu Laura

Nicolae Maria

Gălățeanu Elena

Enache Miruna


