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EDITORIAL
După multă așteptare, în sfârșit a sosit finalul anului școlar, care dă startul unei veri pline de oportunități de a crea
noi amintiri, de a câștiga experiențe și de a lega prietenii. Se sfârșesc orele de curs, se închid caietele și încetează
ascultările, iar zilele călduroase ce urmează vor sparge monotonia școlii, oferindu-le tuturor libertatea și relaxarea
mult așteptate. Vara este un anotimp ce trebuie trăit la intensitate maximă, pentru a putea profita de fiecare
moment. Aceasta nu se sfârșește cu adevărat niciodată, ea continuă să existe ca o stare a sufletului, în care ne
afundăm cu bucurie ori de câte ori ne amintim de strălucirea vie a valurilor și de căldura razelor de soare. ,, În
miezul iernii , am învățat , în cele din urmă , că în mine există o invincibilă vară", spunea Albert Camus, atrăgând
atenția că aceasta din urmă nu este doar un simplu anotimp, ci însăși bucuria de a trăi, a iubi și a descoperi.
În cea de-a patra ediție a revistei ,,Spirit vlahuțist”, ca de fiecare dată, noi, cei din redacție, precum și colaboratorii
noștri, am pregătit articole variate, atât cu scop informativ, cât și pentru plăcerea cititorilor. Echipa noastră a adus
laolaltă diverse subiecte ce cu siguranță vor trezi interesul unui număr mare de persoane. Ne dorim ca această
ediție să fie o sinceră dovadă a zilelor pline de satisfacție și bucurie de la finalul anului școlar. Astfel, în încheiere, vă
urăm vacanță plăcută, cu promisiunea că ne vom revedea cu forțe proaspete în anul școlar următor!

Cu sincere gânduri,
redacția „Spirit vlahutist"

Nicolae Maria
10A
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CUVÂNT ÎNAINTE
SCRIS DE DNA PROFESOR ȚÂȚAN
MIHAELA
“

„Obiectul educației este să ne învețe să iubim ce-i frumos.”(Platon)
Acest deziderat îl nutrim cu toții atunci când ne gândim ceea

ce ne poate oferi educația. Iar, pentru unii, educația este asociată cu
libertatea. Să fii educat înseamnă să fii un om liber, atât ca spirit, cât și ca
posibilități de manifestare.
Fără să vreau, gândindu-mă la „Spiritul vlahuțist” contemporan,
nu pot să nu admir entuziasmul celor care au făcut ca această revistă să
aibă, într-un singur an școlar, patru apariții.
Și tot fără să vreau, mă gândesc și la o poveste de viață a unei
scriitoare care, din dorința de a crea, a revoluționat literatura feministă a
secolului XX. S-au scurs aproape 100 de ani de la publicarea celebrului
eseu „O cameră doar a ei” (1929), pe care Virginia Woolf l-a dedicat celor
care doresc să-și împlinească un vis, acela de a scrie într-o lume rezervată
atunci numai bărbaților. Acum, bineînțeles, nu mai este vorba despre așa
ceva, dar entuziasmul echipei de redacție și al tuturor celor ale căror
nume se regăsesc în paginile revistei face în așa fel încât să ne dăm
seama că lumea în care trăim ne oferă noi oportunități, viabile pentru
ambele sexe. Parafrazând-o pe Virginia Woolf, care spunea că femeia
care dorește să scrie, să picteze ori să gândească are nevoie de o
cameră doar a ei - ca să se poată concentra și să câștige bani prin
puterile ei, suntem datori să recunoaștem că societatea actuală creează

contexte favorabile pentru aproape tot ce dorim să realizăm. Pasiunea
pentru scris, dar și pentru a produce o emulație specifică vârstei este
demnă de admirație și ne face să credem că voi, tinerii vlahuțiști, veți
duce mai departe speranțele acestui colegiu și, de ce nu, ale acestei
comunități. Sunt sigură că, deși unii dintre voi vă veți dedica unor profesii
care nu se vor intersecta cu tot ceea ce reprezintă lumea literelor, veți
manifesta mereu o afinitate pentru acest univers.
Fiecare generație, nu numai că își alege o cale a sa - dominată
de pasiuni, de aspirații, încercând, asemenea poetului-matematician, săși logodească „dorul nebiruit” cu „vasta strălucire” a înălțimilor, ci chiar
o ființează.
În speranța ca inspirația și determinarea să fie mereu alături de
voi, așteptăm multe alte ediții ale acestei reviste!

ȘTIAȚI CĂ: VENUS ESTE SINGURA PLANETĂ CARE SE ROTEȘTE INVERS?

2

IUN. 2022 | SPIRIT VLAHUȚIST

CU ȘI DESPRE VLAHUȚIȘTI
În numărul acesta al revistei „Spirit vlahuțist” am stat de vorbă cu Andrei Andronescu, fost elev al Colegiului
Național „Alexandru Vlahuță” și, în prezent, student al Facultății de Medicină din cadrul Universității Ovidius din
Constanța. Andrei mi-a povestit despre anii lui de liceu, despre ce au însemnat bacul și admiterea pentru el, dar și
despre cum s-a schimbat viața lui după terminarea liceului.

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

2. CUM AI GESTIONAT PROBLEMA
BACALAUREATULUI?

Aș vrea ca absolvirea să fie o amintire de neuitat,
însă pandemia a luat generației mele privilegiul de a
arunca cu “tocile ” de bucurie că a terminat liceu. Cea
mai frumoasă amintire din liceu este cea de la
început, din clasa 9-a, perioada în care ești boboc și
intri pe holurile liceului cu timiditate și cu acea
“puritate”. Balul bobocilor a rămas pentru mine una
dintre cele mai frumoase amintiri din liceu, fiindcă
atunci am reușit sa îmi fac prieteni, să-mi depășesc
timiditatea și tracul de a vorbi liber și am reușit să
mă fac remarcat printre boboci. Și acum simt
fluturași în stomac când mă gândesc la seara balului
și la toți liceenii care ne priveau pe mine și pe ceilalți
boboci participanți. Eram un copil necunoscut care
nu înțelegea cum a ajuns să participe la acest bal. A
fost o seară de neuitat în care am reușit sa iau și titlul
de “ Mister Popularitate”, o bucurie foarte mare
pentru mine. Îmi lipsește relația elev-profesor, dar și
colectivul cu varietatea sa de caractere cu care iei
contact în liceu.

Bacalaureatul este cel mai greu examen în ceea
ce privește încărcătura emoțională. La început, am
decis că pentru mine bacul nu este un obiectiv atât
de important,deoarece aveam o admitere grea de
pregătit. Ulterior, mi-am dat seama că îmi doresc să
iau niște note cât mai bune, mai ales în condițiile în
care proba de baraj de la admitere constă în notă de
la Limba și literatură română. Clasa a 12-a a fost una
dintre cele mai aglomerate perioade din viața mea.
Deși mi-a fost greu, am reușit să mă organizez și să
pot face față școlii, meditațiilor pentru admiterea la
facultate și mai ales examenului de Bacalaureat. În
clasa a 12-a trebuie să existe un echilibru din punct
de vedere al organizării materiei pentru examen. Cu
un program productiv, oricine poate reuși să îmbine
examenul de bac cu cel de admitere. Deși a fost greu
și obositor, am reușit să obțin note foarte bune la
Bacalaureat.

ȘTIAȚI CĂ: O PERSOANĂ MERGE DE-A LUNGUL VIEȚII, IN MEDIE, ECHIVALENTUL A 5 TURE ÎN JURUL
PĂMÂNTULUI?
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3. CUM ȚI-AI ALES FACULTATEA ȘI CUM A FOST
ADMITEREA?
La început, fiecare copil își dorește sa devină
medic. În timp, mi-am dat seama că îmi doresc cu
adevărat această meserie, chiar dacă am urmat
un profil uman.Nu a fost ușor să mă pregătesc
pentru examenul de admitere,deoarece m-am
confruntat cu uși închise din partea profesorilor
care credeau că “ elevii de la uman nu pot urma
facultatea de medicina”-un stereotip eronat. Am
reușit sa găsesc profesorii care sa mă sprijine și să
mă ajute sa înțeleg că nimic nu este imposibil.
Aceștia sunt oamenii pe care nu îi voi uita
niciodată pentru că au avut un rol foarte
important atât în pregătirea admiterii mele, cât și
în formarea caracterului meu și pentru că m-au
învățat “să nu judec o carte după coperta”.
Admiterea la această facultate constă în
anatomia corpului uman și în chimia organică,
bazându-se și pe logică și memorare.

M-AM CONFRUNTAT CU UȘI ÎNCHISE
DIN PARTEA PROFESORILOR CARE
CREDEAU CĂ “ ELEVII DE LA UMAN
NU POT URMA FACULTATEA DE
MEDICINA"

Poate suna destul de complicat, dar pot spune că
niciodată nu m-am gândit că reacțiile care îmi
dădeau atâtea bătăi de cap vor ajunge, într-un final,
să îmi placă atât de mult. Pot spune că admiterea a
fost cea mai intensă experiență din viață:nopți
nedormite, nervi, emoții, presiunea timpului, toate
amestecate într-un shot pe care nu îți dai seama
cum ai avut curaj să-l bei.
Examenul de admitere a fost un succes la care nu
m-am așteptat,reușind să promovez cu o notă peste
9. Atunci când m-am văzut “ admis” pe lista din fața
facultății,am putut respira ușurat,confirmându-mi că
am făcut o treabă bună. Sfatul meu pentru cei care
își doresc să urmeze această facultate, mai ales
pentru umaniști, este: să aibă încredere în forțele
proprii, să nu se lase descurajați de ceilalți și să se
înarmeze cu “ nervi de oțel” pentru ce va urma,
fiindcă prin ambiție și devotament se poate reuși
orice.

4.CUM ESTE VIAȚA DE DUPĂ LICEU?
Viața de după liceu este diferită. Ajungi să iei contact
cu viața de adult pentru că ești singur într-un oraș
necunoscut și pentru că realizezi că tu ești singura
persoană pe care te poți baza. Asta este partea mai
puțin frumoasă a vieții de după liceu. Mai important
este faptul că în facultate ai parte de cele mai
frumoase experiențe.De exemplu,în prima zi de
facultate am fost foarte entuziasmat când m-am
îmbrăcat cu halatul alb. Nu o să uit niciodată acel
moment.Relațiile
interumane
sunt
cele
mai
importante, deoarece în facultate îți faci prieteni și
iei contact cu specialiști din domeniul în care vei
activa, lucru care, din punctul meu de vedere este un
stimulent important pentru un medicinist la început
de drum.
Concluzionând, viața de după liceu, deși pare destul
de dificilă,este un moment important în viața oricărui
tânăr, deoarece această perioadă nu se uită
niciodată.
Vasile Delia- 11D

ȘTIAȚI CĂ: UNIVERSUL, DESCOPERIT PÂNĂ ACUM, CONȚINE 50 DE MILIOANE DE
GALAXII?
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FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE

Absolvirea clasei a 12-a este un moment cu adevărat
emoționant în care timpul se oprește, iar amintirile umplu
spațiul și momentul. Entuziasmul amestecat cu tristetea și
nostalgia de pe fața elevilor care urmează să-și ia rămas bun
de la locul unde s-au maturizat este de nedescris. Am fost
norocoasă, căci am asitat la acest eveniment și am putut
deveni martor al trecutului lor, fiind clasa a 11-a. Încă de la
intrarea pe porțile liceului, se puteau simți emoțiile elevilor, ale
părinților prezenți acolo pentru a sărbători un moment ce
marchează începutul maturității, ale domnilor profesori care
au asistat la trecerea unei generații prin timp, în anii petrecuți
în spatele catedrelor.

Înainte de începerea ceremoniei, când fiecare
clasă lua pentru ultima oară loc pe scaunele pline
de amintiri, entuziasmul plutea în aer, iar vremea
simțea și ea emoțiile: soarele pe cer era arzător
precum zâmbetele elevilor, dar câteodată norii îl
acopereau, dând o notă de melancolie.
Festivitatea propriu-zisă a trecut într-o clipă, eu
cel putin fiind capturată de ficare moment.
Diriginții claselor a 12-a strigau numele elevilor lor
atât bucuroși de realizările acestora, cât și învăluiți
de tristețe căci își luau rămas bun de la încă o
clasă.

Fiecare profesor diriginte avea o legătură strânsă cu elevii și
atunci când îi strigau adesea făceau remarci amuzante, de
multe ori înțelese complet doar de cei implicați, pentru noi
ceilalți fiind doar o frumoasă dovadă a relațiilor dintre ei.
Dialogul lor era natural, fiind marcat de acea familiaritate ce se
stabilește după patru ani petrecuți împreună, timp în care
adolescenții timizi s-au transformat în tineri adulți.
Din punctul meu de vedere, cel mai emoționant moment a
fost la sfârșit, când domnul director a făcut numărătoarea
inversă pentru aruncarea tocilor de absolvire. Pentru un
moment, timpul parcă s-a oprit, beretele au rămas în aer, în
timp ce strigătele de fericire ale elevilor au străpuns spațiul.
Imediat după, cu melodia “Ani de liceu” pe fundal, absolvenților
le-au curs lacrimi la înțelegerea despărțirii. Totul a fost urmat de
îmbrățișări calde și lacrimi fierbinți și sincere. Cei patru ani
împreună ajunseseră la sfârșit, iar fiecare urma să plece pe
drumul lui să își găsească locul în lume . Desigur, au urmat
ședințele foto ce au capturat momentul pentru veșnicie, iar
această frumoasă zi a absolvirii se va adăuga ca o ultimă perlă
prețioasă la șiragul amintirilor din liceu.

ȘTIAȚI CĂ: APA FIERBINTE VA ÎNGHEȚA MAI REPEDE DECÂT CEA RECE?

Alexandra Pruna, 11D

5

IUN. 2022 | SPIRIT VLAHUȚIST

DRAGĂ NECUNOSCUTULE...

Probabil te întrebi cine sunt și de ce îți scriu, însă întrebarea
esențială este: cine ești tu? Ești rolul principal în visele tale sau
un simplu pion scris în distribuție, la finalul vieții? Oare te cerți
în oglindă atunci când ești singur și te îneci în propriile
gânduri, odată cu singurătatea ta, o conștientizezi și accepți
sau o ascunzi în umbra luminii? Știu, singurătatea în viziunea
ta pare un loc sinistru, ca într-o cușcă, în care te simți judecat
și marginalizat de toată lumea, însă acest mic monstruleț al
singurătății, face parte din vidul omenesc. Probabil te întrebi
cu ce te ajută, sau mai bine zis dacă te ajută.
Fiecare dintre noi îi oferă propriile semnificații acestui
sentiment, însă totul pornește de pe coridoarele creierului
nostru. Dacă percepi singurătatea ca pe o frică, un loc din
care nu ai scăpare , îți aprofundezi starea de spirit cu gânduri

inutile

în

loc

să

profiți

la

maxim

de

această

vacanță

sufletească. Pe strada singurătății, chiar la colțul ei, o să te
întâlnești pe tine. Discutați, ieșiți la o înghețată pe iarba verde,
admirați soarele și citiți în stele seara. Dimineața însă, nu fi
prea dur cu tine dacă ideile se intercalează și te contrazici,
procesul singurătății este dureros uneori, însă te ajută să te
cunoști cu adevărat. Iar atunci când vei ieși din această stare,
lasă în urma ta doar praf de stele și nu povesti nimănui prin ce
ai trecut, doar șochează-i prin evoluția ta și nu uita niciodată:
chiar și cea mai mare frică de a ta, poate fi învinsă cu un strop
de gânduri pozitive.

Semnat Neagu Raluca, acum știi cine sunt, tu cine ești?

ȘTIAȚI CĂ: BALENA URIAȘĂ (ORCA) ESTE, DE FAPT, DELFIN?
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IUBIREA PENTRU SPERANȚĂ
Mi-aș fi dorit să o cunosc, simbolul unei dorințe aproape
ireale, ce ține de fantastic, autoarea unei noi lumi, cu
siguranță nu a noastră, un nou univers unde filmul alb-negru
își recapătă cu repeziciune adevăratele culori, locul unde viața
e mai mult decât doar o existență sumară, destinația finală a
viselor, locul unde ele merg pentru a-și săvârși scopul, pentru a
se împlini, pentru a muri.
Copii. Îi văd . Îi aud. Peste tot haos, peste tot gânduri bune,

peste tot speranță, viață.
Adolescenți. Îi văd. Mă ascultă. Rareori câte un mic icnet

reținut, de obicei doar o față plină de furie, de durere, de
teamă.
Adulți. Îi văd. Nu mă aud. Se prefac că nu exist. Își văd de

treaba lor, fiecare izolat în propria-i minte, orbi în adevăratul
sens al cuvântului.
Dar nu o fac cu adevărat, nu-i așa? Cel puțin nu în totalitate.
Ceea ce percep ochii mei sunt simple exteriorizări ale
propriilor comportamente, nimic serios, nimic specific, cu
siguranță nu o reflecție a persoanei care încearcă să stea
ascunsă suficient timp încât să nu o găsească, persoana căreia
o moarte fără soare nu i-ar displăcea.
O mare generalizare și un grav neadevăr pentru
ceea ce suntem. Copiii nu sunt zgomotoși. Cel
puțin cei care au învățat suficient de devreme
că oamenilor nu le plac ființele murdare, care
mereu ajung acasă cu câte-o creangă în mână
pentru că acea mică bucățică de lemn le-a
devenit un prieten valoros, de care nu vor să se
despartă, copiii care iau în brațele lor fragile
orice animal pierdut găsesc pe stradă și îl aduc
acasă, copiii care iubesc. Îi consideră imaturi,
niște inadaptați, amenințări pentru societatea
noastră crudă și rece. Și mai tare îi disprețuiesc
pe cei care încearcă să gândească. Până la
urmă, ei nu au dreptul la o astfel de comoditate.
Ce au făcut ca să îl merite? ,, Noi am îndurat. Am
trecut prin lucruri pe care ne rugăm să nu le
trăiți vreodată.

ȘTIAȚI CĂ: SUNT MAI MULTE STELE IN UNIVERS DECÂT GRĂUNCIOARE DE NISIP?
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IUBIREA PENTRU SPERANȚĂ
„V-am oferit viața de care noi
niciodată n-am beneficiat.”

„Unde este mulțumirea pe care
NOI o merităm?”

Copiii trebuie să accepte că până la vârsta legală de 18 ani desemnată prin lege, ei nu trebuie
să vorbească, ci să asculte, ei nu au o părere, ci trebuie să și-o formeze.
Vise distruse încă de la naștere. Speranța vine pe această lume cu gândul de a se sinucide,

nereușind niciodată, o astfel de realitate e imposibilă în multiversul nebuniei. O ia de la capăt,
un vis în Regatul Coșmarurilor. Își distruge gazda încetul cu încetul încercând să supraviețuiască,
dându-și seama că moartea nu este ceea ce-și dorește de fapt, prea târziu pentru a-și putea
salva purtătorul însă.
,Speranța moare ultima” nu pentru că este o forță de nemaivăzut, ultima rămășiță din Cutia
Pandorei, nu, o face pentru că ne ucide pe noi înainte, rămânând singură pe lume, în final
nemaiputându-și accepta suferința, creând noi victime, secând umanitatea de viață, un parazit
bine hrănit, un virus pentru care măștile nu vor fi niciodată o soluție. Nu va exista niciun vaccin
miraculos pentru această boală. Ne este adânc înrădăcinată în sânge, în propriul nostru ADN de
ființe plăpânde și frumoase. De data aceasta, va alege noi gazde, unele care plâng când se nasc,
care țipă din toți plămânii că vor înapoi, aici nu e bine, aici vin ca să moară. Ei știu asta. Credeți că
nu o fac? Se spune că sunt ființe deosebite, ,,daruri de la Dumnezeu’’, venite de pe altă lume. Cum
să nu o știe? De ce credeți că unii nu zic nimic când vin aici? Pentru că sunt copii buni, pentru că
seamănă cu voi? Ascultători? Docili? Lipsiți de orice vlagă și viață? Tac pentru că le este groază, o
frică morbidă de ce va urma, de lucrurile pe care ochișorii lor albaștri le vor vedea. Unii se nasc cu
ei deja atotcunoscători de întunericul vieții, purtându-i culoarea. Alții însă deprind gustul ei în
primele luni de viață, abandonându-și serena culoare în favoarea uneia mai potrivite, mai adaptate,
un cenușiu în care le este ușor să se camufleze. Dar uităm. Bineînțeles că o facem.
Totul e mai bine când plutești pe norișori de vată și crezi că la capătul curcubeului se ascunde
un spiriduș cu cazanul său plin cu monezi de ciocolată acoperite cu foiță de aur. Există un drog
special pentru această stare, această frenezie. Speranța. Ne iubește. Speranța. Ne sufocă. Speranța.
Supraviețuiește.
Laura State, 10A

ȘTIAȚI CĂ: PAȘII LUI NEIL ARMSTRONG ÎNCĂ MAI SUNT VIZIBILI, DEOARECE NU EXISTĂ VÂNT
PE LUNĂ?
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CE STIL DE DECIZIE AI?
Răspundeți la fiecare dintre întrebările următoare cu: ”totdeauna”, “aproape totdeauna”,
“uneori”,respectiv “niciodată”.

1. Sufăr de permanente modificări de greutate.
Totdeauna

Niciodată

2.Mă străduiesc în permanență să fiu mai bun decât ceilalți.
Totdeauna

Niciodată

3. Pentru mine contează foarte mult sa fiu lăudat/ă și să mi
se recunoască meritele.
Totdeauna

Niciodată

4. Uneori când mă aflu la masa de lucru pianotez cu degetele
pe tabla sa sau îmi legăn picioarele.
Totdeauna

Niciodată

5. Mă doare adeseori spatele.
Totdeauna

Niciodată

6. Îmi place să fac mai multe lucruri deodată.
Totdeauna

Niciodată

7. Din ce in ce mai des am bătăi intense sau dureri de inimă.
Totdeauna

Niciodată

8. Îmi vine foarte greu să mă relaxez, chiar si după ce dorm
mai mult mă simt tot frânt/ă de oboseală.
Totdeauna

Niciodată

9. De multe ori nu pot să adorm noaptea, cu toate că sunt
foarte obosit/ă.
Totdeauna

Niciodată

10. Când mă ridic brusc mă cuprinde amețeala.
Totdeauna

Niciodată

ȘTIAȚI CĂ: PE SATURN PLOUĂ, OCAZIONAL, CU DIAMANTE?
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CE STIL DE DECIZIE AI?
11. Adeseori sunt cuprins/ă de deprimare.
Totdeauna

Niciodată

12. Simt o ciudată stare interioară de neliniște.
Totdeauna

Niciodată

13. Nu am poftă de mâncare.
Totdeauna

Niciodată

14. La sfârșit de săptămână îmi place să mă duc în parcurile de
distracții.
Totdeauna

Niciodată

15. Îmi vine greu să nu îmi întrerup partenerul de discuții înainte
ca acesta să termine ce are de spus.
Totdeauna

Niciodată

16. În ultima vreme îmi vine din ce in ce mai greu să respect
termenele fixate pentru întâlniri sau terminarea unor lucrări.
Totdeauna

Niciodată

17. Aglomerația mă enervează la culme.
Totdeauna

Niciodată

18. Nu suport să fiu criticat/ă.
Totdeauna

Niciodată

19. Câteodată nu îmi pot stăpâni nervii.
Totdeauna

Niciodată

20. Cănd sunt prins/ă în strâmtoare devin agresiv.
Totdeauna

ȘTIAȚI CĂ: MIEREA NU EXPIRĂ?

Niciodată

10

IUN. 2022 | SPIRIT VLAHUȚIST

CE STIL DE DECIZIE AI?
21. Mă enervez dacă sunt lăsat/ă să aștept.
Totdeauna

Niciodată

22. În ultima vreme orice lucru mic mă scoate din sărite.
Totdeauna

Niciodată

23. Mă înroșesc cănd discuțiile ating subiecte penibile.
Totdeauna

Niciodată

24. După un conflict mă simt prost dispus.
Totdeauna

Niciodată

25. Odată ce am pornit pe o direcție nu pot renunța.
Totdeauna

Niciodată

26. De obicei privesc cu neîncredere ceea ce fac alții.
Totdeauna

Niciodată

27. Nu mă simt în largul meu in prezența copiilor şi devin
nervos/nervoasă.
Totdeauna

Niciodată

28. Am tendința de a-mi ascunde sentimentele.
Totdeauna

Niciodată

29. Îmi fac adesea griji nejustificate cu privire la multe lucruri.
Totdeauna

Acordați-vă pentru răspunsurile la
următoarele puncte:
-pentru ”totdeauna” = 1 punct
-pentru “aproape totdeauna” = 2 puncte
-pentru “uneori” = 3 puncte
-pentru “niciodată” = 4 puncte

Niciodată

fiecare

întrebare

Paraschiv Silvia, 10A

ȘTIAȚI CĂ: SINGURUL MUȘCHI CARE NU OBOSEȘTE NICIODATĂ ESTE INIMA?
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ANALIZA REZULTATELOR
30-52 puncte
Aveți un mod de a trăi paşnic, echilibrat. Tratați cu calm problemele de
viață şi nu sunteți animat/ă de ambiții false. Cei din jur vă invidiază pentru
seninătatea şi superioritatea de care daţi dovadă. Cu toate acestea ar trebui să
vă analizați cu seriozitate atitudinile: vă paşte primejdia de a tinde să vedeți
viața în culori prea roz.

53—75 puncte
Priviți viața ca pe o provocare pe care o acceptați cu interes, în mod activ
şi fară resentimente. Factorii de stres negativi şi pozitivi acționează asupra
voastră in mod echilibrat. Pentru moment controlați fără dificultate
evenimentele, dar nu veți face față cu succes deplin solicitărilor extreme. Aveți
nevoie de a vă verifica în permanență atât pe voi înşivă cât şi pe cei din jur,
constituenţii cadrului vieții sociale proprii. Nu vă lăsați antrenat/ă în situațiile în
care vi s-ar cere prea multe.

76—97 puncte
Viața v-a devenit o continuă luptă pentru respectarea scadențelor, a
termenelor, pentru câștigarea șanselor și a succeselor. Uneori vi se întâmplă să
vă simțiți ca prins/ă în strâmtoare. Ambiţia, presiunea exercitată de concurenţa
altora si dependența de deciziile altora vă fac să luptații din greu. Simțiți din
plin provocările vieții, ceea ce deja a început să vă afecteze din punct de
vedere al sănătății. Dacă toate vor merge tot aşa veți putea să realizați multe
lucruri, dar vă va fi din ce in ce mai greu să vă bucuraţi de roadele muncii
voastre. Nu vă mai implicați atât de mult chiar si atunci cand nu este câtuşi de
puțin cazul: încercați să evitați certurile, supărările şi situațiile de intensă
solicitare. Acordaţi toată atenția schimbării deoarece acest punctaj vă este
defavorabil.

98—120 puncte
Pentru voi viața nu este altceva decăt un lung șir de eforturi si necazuri.
Trupeşte si sufletește sunteți aproape de limita rezistenței. Ieșirea din această
stare trebuie să vă fie un imperativ. Cantitatea de stres la care sunteți supuși,
sau la care vă supuneți, vă periclitează sănătatea direct proporțional cu
creșterea numărului de puncte acumulate, aşa că țelurile pe care vi le-ați
propus a le atinge de acum încolo sunt practic de neanalizat.

ȘTIAȚI CĂ: TURNUL EIFFEL ESTE MAI ÎNALT CU 15 CENTIMETRI VARA?
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RECENZIE CARTE
Femeia de la fereastra
la

mine

Cu o zi inainte, Jane și Anna au petrecut o zi

mi-a

atras

împreună, au povestit, au băut foarte mult și

atenția. Deși nu este tocmai genul meu preferat

s-au împrietenit. La văzul unui asemenea

de carte, acest roman m-a surprins din toate

eveniment, Anna se tulbură și sună la serviciul

punctele de vedere. M-a ținut activă și m-am

de urgență. Cu toate acestea, încearcă să își

„Femeia

de

întâmplător,

la

fereastră”

titlul

fiind

a

cel

ajuns
care

surprins de multe ori în timpul zilei gândindumă la ea.

salveze vecina și se sacrifică să iasă afară, însă
lucrurile nu merg prea bine, fiind găsită,
ulterior, leșinată în parcul din spatele casei.
Anna se trezește la spital, povestește totul
agentului

NU E PARANOIA DACĂ SE

Little,

însă

nu

este

crezută

de

nimeni.

ÎNTÂMPLĂ CU ADEVĂRAT…

De aici pornește o întreagă aventură în care
Alistair, soțul lui Jane și tatăl lui Ethan, un

Acțiunea este prezentată prin intermediul Annei

adolescent de care Anna se apropie și față de

Fox, un psiholog pentru copii. În urma unei

care

tragedii,

boală,

dovedească, prin diferite mijloace, nebunia

agorafobie, o anxietate dusă la extrem care se

Annei și faptul că și-a imaginat totul. Din

manifestă prin frica de spații deschise. Astfel, își

acest punct al romanului, mintea cititorului

găsește ocupații în interiorul casei: își spionează

devine, la fel ca a protagonistei, tulbure.

cu ajutorul camerei foto toți vecinii, joacă șah,

Autorul se joacă cu adevărul, apucă pe cărări

poartă conversații cu soțul și fiica ei, care sunt la

ocolitoare,

distanță și bea foarte mult, în ciuda faptului că

tulburătoare, întinzând piste false cititorului.

Annei

i

se

declanșează

o

simte

compasiune,

scoate

la

încearcă

iveală

să

adevăruri

Mi-a plăcut “Femeia de la fereastră” pentru

urmează un tratament.

că

analizează

mintea

umană,

îmbinând

nebunia cu frica. Anna este un personaj de
care m-am atașat, cu care am empatizat, însă
recunosc că și eu am pus-o la îndoială la un
moment dat, picând în plasa autorului.
Totul se schimbă în
viața

femeii

când,

pe fereastra ei, o

Vă invit să pătrundeți și voi în mintea
tulburată a Annei , în universul ei limitat la

vede pe vecina sa,

locuința ei și să descoperiți adevărul atât de

Jane, înjunghiata.

bine ascuns. Scris de A.J Finn, thriller-ul
“Femeia de la fereastra” se dovedește a fi
fascinant, uimitor, misterios ținând cititorul în
suspans și provocându-l să facă presupuneri
cu privire la ceea ce se întamplă, finalul fiind
cu totul imprevizibil.
Stoica Andreea, 11D

ȘTIAȚI CĂ: PISICILE SUNT INTOLERANTE LA LACTOZĂ?
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RECENZIE FILM
Shakespeare in love
Iubirea , oricât de mult am încercat eu să o

filozofez luna această, este un sentiment altul
pentru fiecare dintre cititorii mei. Am înțeles

într-un final că reprezintă un proces cu totul
diferit, adaptat perioadei și nevoilor tuturor.
Așadar, acest film vă oferă ocazia de a vă
recunoaște sinele prin perspectivă conceptului
de iubire. Mi se pare mult mai simplu să ne
adaptăm stărilor noastre printr-o perspectiva cu
care deja suntem familiarizați încă de mici,
pentru care simțim dorința și siguranță.
Ne aflăm în Epoca Elisabetană, epoca în care
muzica, teatrul, literatura și arta sub orice formă
construiesc societatea și formează mentalitățile ce o
conduc.
Vă mărturisesc că mi-a fost destul de complicat să
pot rămâne concentrată pe personajul Shakespeare, să
îi pot înțelege subiectivitatea și monologurile pieselor
de teatru. Ce mă atrage este tocmai intervalul de timp
pe care filmul îl idealizează în favoarea cunoașterii
propriilor sale emoții și a geniului ce îl hrănesc atât
trupește cât și intelectual.
...toate aceste gânduri ramificate pe parcursul filmului
ce se desprind dintr-o altă epocă și actualizate zilelor
de astăzi, mă fac să mă simt evoluată, dincolo de timp
și scenariu.
Personajul Viola , sursă de inspirație a lui
Shakespeare, preferă să își ascundă identitatea
feminină pentru a putea juca în piesele poetului, arta
sa fiind singurul mod prin care acesta se lasă
descoperit. Putem să o acuzăm de autofalsificare, însă
atunci când privim către perspectiva acelui interval de
timp , când singurul argument viabil este dorința de
cunoaștere și de expunere, de adaptare la normele
culturale am putea chiar să o admirăm.
Finalul m-a făcut să vreau să caut prin operele
autorului, dar am conștientizat că dragostea, teatrul și
poezia pot lua formele stării mele de spirit, niciodată
la fel. Sentimentele niciodată nu vor rămâne
aceleași, interpretările pot fi dureros de triste sau
crunt de adevărate, formele de exprimare și modul
de

exprimare

a

identității

noastre

intelectual

afective variază de la timp la persoană, de la
cuvânt la acțiune.
Ene-Brega Ștefania, 10F

ȘTIAȚI CĂ: DE-A LUNGUL UNEI ZILE, TELEFOANELE ADUNĂ MAI MULTE BACTERII DECÂT
VASUL UNUI CAPAC DE TOALETĂ?
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PERSONALITĂȚI MARCANTE
John „Johnny” Christopher Depp II este un actor, scenarist, regizor, producător și muzician

american, considerat unul dintre cei mai buni actori de film din lume. A câștigat Globul de Aur și
premiul academiei Screen Actors Guid pentru „Cel Mai Bun Actor”. Depp a ieșit în evidență în
anii `80, odată cu serialul „21 Jump Street”, devenind un idol al adolescenților.
Mai jos, veți găsi un top al celor mai interesante lucruri despre cariera lui Johnny Depp, dar și
despre viața personală a acestuia.

1. Johnny Depp s-a născut pe 9 iunie 1963 în Kentucky,

într-o familie modestă.
2. Primul rol pe care l-a avut Depp ca actor este
datorat lui Nicolas Cage. Johnny Depp i-a rămas

recunoscător lui Cage, iar în urmă cu câţiva ani, când
Cage a început să aibă probleme financiare, s-a oferit să-i
plătească datoriile uriașe la Fisc, în semn de recunoştinţă.
3. Câştigurile lui sunt imense. În 2012 i-au intrat în

cont 75 de milioane de dolari, fiind declarat de Cartea
Recordurilor „cel mai bine plătit actor din lume”. În 2021,
averea lui a fost estimată la 150 de milioane de dolari.
4. În ciuda diversităţii rolurilor abordate şi a realului său

talent, Depp

n-a

luat

niciun

Oscar . Are însă trei

nominalizări la râvnita statuetă.
5. Johnny Depp are 37 de tatuaje şi spune despre

corpul său că este ca un jurnal…
6. Actorul refuză orice invitație la dans, deoarece îi

este frică. Depp dansează numai în filme, după o
coregrafie bine stabilită.
7. Poartă două inele din argint cu cranii , care-i

amintesc că viaţa e scurtă şi că fiecare clipă trebuie trăită
la maximum. În plus, are și doi dinţi îmbrăcaţi în argint.
8.

A

fost

arestat

de

două

ori: în 1994, pentru

vandalizarea unei camere de hotel, la New York, şi în
1998, după ce a luat la bătaie un fotograf, în Franţa.
9 . În 2007, fiica lui Johnny Depp, Lily-Rose Depp, a ajuns

la spital în stare gravă, după ce a luat E.coli şi i-au cedat
rinichii. În semn de recunoştinţă faţă de medicii care au
salvat-o, Depp a donat în jur de două milioane de
dolari spitalului în care Lily-Rose a fost tratată.
10. Este ateu. “Nu sunt un tip credincios. Religia nu e

specialitatea mea”, a spus el.
Vasile Delia, 11D

ȘTIAȚI CĂ: UN MELC POATE DORMI TIMP DE 3 ANI?
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MICILE BUSINESSURI ALE
VLAHUȚIȘTILOR
Oana are o afacere care, deși este încă la
început, a reușit să stârnească entuziasm printre
colegii săi. Oana pictează pe haine (geci,
jachete)

și

adidași

din

piele,

folosind

o

vopsea specială. Această pasiune neobișnuită,

dar plină de culoare, a apărut în gimnaziu, când
obișnuia

să-și

personalizeze

propriile

haine.

După ce a ajuns la liceu, ea a descoperit că
există destui colegi care apreciază produsele
sale.

LA VÂRSTA ADOLESCENȚEI, CĂUTĂM MAI MULT CA
NICIODATĂ OPORTUNITATEA DE A NE EXPRIMA PRIN HAINE,
DE A NE EVIDENȚIA UNICITATEA. PURTÂND CEVA CE ESTE
PERSONALIZAT DUPĂ GUSTURILE NOASTRE, NE CREȘTEM
STIMA DE SINE, SPUNEM LUMII DIN JURUL NOSTRU IATĂ,
ACESTA SUNT EU!
Mica sa afacere îî ocupă destul timp (să picteze o
pereche de adidași, de exemplu, durează 6-7 ore), dar
Oana are o mare satisfacție urmându-și pasiunea.
Părinții ei sunt mândri de ea pentru că reușește să-și
obțină singură banii de buzunar și pentru că face ceva
util și valoros cu timpul său liber.,, Prețurile pe care le
cer pentru comenzi variază destul de mult”, îmi spune.
,, În funcție de complexitatatea desenului, dar și de
materialele folosite, am cerut 30, 60 sau chiar 150 de
lei. Mare parte din bani se duc pe vopsea totuși, este
una de calitate superioară, pe care trebuie să o
comand din străinătate.”
E foarte important ca materialele pe care le utilizează
să

fie

rezistente,

astfel

încât

desenele

să

nu

dispară.,,Clienții trebuie să stea liniștiți pentru că
vopseaua nu se ia prea ușor. Trebuie totuși să evite
mașina de spălat, cel mai bine e să le curețe manual,
cu apă rece.”

ȘTIAȚI CĂ: PETROLUL (ŢIŢEIUL) S-A FORMAT DIN CORPURILE DESCOMPUSE ALE UNOR MICI
ANIMALE MARINE CARE AU TRĂIT ACUM MILIOANE DE ANI?
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MICILE BUSINESSURI ALE
VLAHUȚIȘTILOR
Este destul de greu să fii în clasa a 11-a și fără
să ai o afacere, dar ea reușește cumva să
jongleze cu toate. Pe viitor, își propune să fie
mai implicată pe rețelele de socializare pentru
că dorește ca tot mai mulți colegi să afle despre
produsele sale.
„Și după facultate?" am întrebat-o. Încă nu s-a
decis. „poate antreprenoriat, business school,
poate ASE”. Este totuși încrezătoare că afacerea
pe care o are în prezent se va dezvolta și îi va
oferi

în

timp

experiență

atât

în

domeniul

managerial, cât și în ceea ce privește calitatea
produselor sale.
Puteți lua legătura cu Oana și îi puteți urmări
creațiile prin intermediul celor două conturi de
Instagram: misscustom.rms și goldendrws.q.

Crețoiu Teodora, 10A

ȘTIAȚI CĂ: ESTE IMPOSIBIL SĂ PREPARI UN OU FIERT TARE ÎN MUNTII HIMALAYA?
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PROVOCARE ACCEPTATĂ
<< Parle-moi de toi>>
Tradiţional sau modern?

Elevii claselor a Va şi a VI a din Colegiul Naţional “Alexandru Vlahuţă” au acceptat provocarea
de a ieşi din rutina procesului de învăţare şi au spus DA în cor în momentul propunerii unor
proiecte etwinning, dedicate debutanţilor din limba franceză. Clasa a Va a participat în
proiectul “ Coucou, c’est moi!”, iar elevii clasei a VIa, anul II de studiu al limbii franceze, au
derulat proiectul “ Parle-moi de toi”, alături de parteneri din Portugalia, Germania, Spania, Italia
şi Macedonia de Nord. Despre acest proiect vom vorbi, în cele ce urmează. Aşadar, allons-y!!!
Proiectul a fost demarat în noiembrie 2021 şi
obiectivele acestuia au fost multiple: de a
dezvolta competenţe în limba franceză dar şi
de TIC, de a îmbogăţi vocabularul din limba
franceză, de a cunoaşte locuri/ persoane noi
şi

culturi/

tradiţii

diferite,

de

a

încuraja

autonomia elevilor şi luarea deciziilor, de a
lucra în echipă.
Am început prin a ne prezenta pe avizierul
virtual

“padlet.com”,

preferinţele,

a

ne

a

crea

ne

propriul

exprima
avatar

“

fr.xavatar.io”. În decembrie, elevii au realizat
felicitări cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi au
transmis mesaje partenerilor săi. Cum pe
data de 2 februarie se sărbătoreste Ziua
clătitelor

în

Franţa,

“La

Chandeleur”,

am

profitat şi am răspuns provocării de a crea
clătite amuzante… dar delicioase, iar la şcoala
am

aflat

cum

exprimăm

cantitatea

şi

denumirea ingredientelor necesare, în limba
franceză.

ȘTIAȚI CĂ: CĂPŞUNILE CONŢIN MAI MULTĂ VITAMINA C DECÂT PORTOCALELE?
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PROVOCARE ACCEPTATĂ
<< Parle-moi de toi>>
Cand spui martie, spui FRANCOPHONIE !!! Am sărbătorit
în echipă, ne-am lărgit orizontul cultural, aflând care sunt
ţările vorbitoare de limba franceză şi multe alte informaţii
adunate într-o prezentare PPT, finalizată cu un chestionar
şi cu o degustare de produse franţuzeşti!
Elevii au lucrat în echipă şi au elaborat o prezentare a
şcolii lor, în mai: unii au făcut fotografiile, alţii au realizat
descrierile în limba franceză, iar cei pasionaţi de TIC au
asamblat totul într o prezentare utilizând genially, o
platformă online care permite crearea de infografice, video,
ghiduri, imagini și prezentări digitale. La final, au realizat
un kahoot, pentru a testa atenţia partenerilor noştri
europeni! Iar noi, am obţinut diplome în urma rezolvării
corecte a kahoot-urilor propuse de partenerii noştri!
Un ultim pas în colaborarea noastră din etwinning a fost
prezentarea oraşelor în care locuim. Ne-am bucurat să
vedem şi să citim informaţii despre oraşele partenerilor
noştri iar noi, să le povestim despre locul nostru preferat
din oraşul natal.
A fost un proiect care a necesitat multă energie şi
implicare din partea tuturor. Bucuria va fi muult mai are
atunci când vom vedea şi cartea electronică realizată şi
vom şti că şi noi, clasa a VI a CNAV, am scris o filă din
aceasta!

FRANCEZA UNEŞTE
OAMENI, CREEAZĂ
LEGĂTURI ŞI AMINTIRI
DE NEUITAT!

ȘTIAȚI CĂ: ÎN PARIS EXISTĂ O STATUIE A LIBERTĂŢII ORIENTATĂ CĂTRE CEA DIN NEW YORK,
CARE SIMBOLIZEAZĂ PRIETENIA DINTRE CELE DOUĂ ŢĂRI?
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PROVOCARE ACCEPTATĂ
<< Parle-moi de toi>>
PS. Câteva gânduri din partea elevilor despre acest proiect:

„În acest proiect mi-a plăcut faptul că am putut colabora
cu alți copii de vârsta noastră, că am aflat informații despre
școlile și orașele lor și chiar și despre ei."
„Am adorat kahoot-urile, pentru că erau niște minicompetitii prietenești la care nu apăreau certuri și discuții,
ci doar ne distram."
„Dacă aş mai avea oportunitatea, aş mai participa cu mare
drag la un proiect de genul acesta!”

„Dans ce projet, j'ai aimé prendre des photos pour la
présentation et résoudre les Kahoots des autres écoles
membres.”

Responsabil proiect etwinning Mihaela Săraru

ȘTIAȚI CĂ: PĂRUL UMAN ESTE PRACTIC APROAPE INDESTRUCTIBIL?
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OLIMPICII VLAHUȚIȘTI
Ei sunt elevii Colegiului Naţional ,,Al. Vlahuţă”, Rm. Sărat, care ne-au reprezentat anul
acesta şcolar la olimpiadele şcolare, faza naţională, ca urmare a strădaniilor de-a lungul

anilor de studiu, dar şi mărturie a experienţei didactice şi a eforturilor dascălilor. După muncă
istovitoare, după selecţii serioase în mai multe etape, după emoţii constructive, iată-i ajunşi în
faţa noastră cu premii şi diplome şi ,totodată, împărtăşindu-ne din experienţele trăite. Ei sunt :
1. NEDELCU MIHNEA IULIAN (clasa a-VI-a, geografie – profesor
coordonator Dumitrache Amalia)
Pasiunea mea pentru geografie a început încă de la o vârstă
fragedă . Copil fiind, îi însoțeam pe părinții mei în excursiile

organizate de aceștia în diverse zone ale țării. Așa am descoperit
frumusețea naturii și mi-am dat seama că geografia este un
domeniu fascinant.
Atunci când doamna profesoară mi-a propus să particip la Etapa
Județeană a Concursului Național de Geografie „Terra”, m-am arătat
interesat. După o pregătire temeinică sub îndrumarea acesteia și
multe sacrificii, au apărut și rezultatele strădaniei noastre –
calificarea la Etapa Națională a Concursului Național de Geografie
„Terra”. Aceasta mi-a adus multă bucurie, dar și încredere în forțele
proprii.
Susținut fiind de colegi și de cadrele didactice am reușit să obțin
numărul maxim de puncte -100, la Etapa Națională a Concursului
Național de Geografie „Terra”.
Astăzi mă bucur de acestă reușită și aștept cu interes noi provocări
legate de călătoria prin lumea fascinantă a geografiei.
2. CHIRAC FLAVIA PAULA(clasa a-IX-a A, limba şi literatura
română-profesor coordonator Sava Camelia Manuela)
Pasiunea mea pentru limba română a început imediat după
ce am învățat să citesc, deslușind primele cuvinte. Adoram să-

mi petrec timpul liber lecturând, admiram marii scriitori și speram
că într-o zi voi deveni unul. Am descoperit în literatură cea mai
sinceră modalitate de a transmite un mesaj, propriile impresii sau
chiar emoții, sentimente. De aceea, îmi aștern părerile, gândurile pe
hârtie de fiecare dată când am ocazia. Cărțile ascund atât de multe
povești de viață și experiențe inedite pe care ar fi bine să le
cunoaștem pentru a extrage din ele învățături folositoare. Literatura
chiar este ,,toporul care sparge gheața dinăuntrul nostru’’ (Franz
Kafka), iar oamenii ar trebui să citească mai mult pentru a lăsa
operele literare să le arate cine sunt ei cu adevărat și pentru a
elibera căldura ce zace în sufletele lor.

ȘTIAȚI CĂ: CEL MAI RAPID ORGAN DIN CORPUL UMAN ESTE CREIERUL?
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OLIMPICII VLAHUȚIȘTI
3. DARIE SEBASTIAN ANDREI (clasa a-IX-a A, matematică –
profesor coordonator Lăzărescu Dragoş)
Încă de mic, pot spune că am avut o pasiune specială pentru
matematică, aceasta fiind activitatea care mă binedispune cel mai

mult și la care lucrez din plăcere. Datorită acestei mari pasiuni și
faptului că încă de la începutul anului mă pregăteam singur pentru
viitoare

concursuri,

anul

acesta

am

participat

la

Olimpiada

Națională de Matematică pentru a vedea ce pot. Am reușit să trec
de primele două etape, mai exact, de cea locală și de cea județeană
și m-am calificat la etapa națională, care avea să se desfășoare la
Piatra Neamț, între 15 și 20 aprilie. Fiind prima etapă națională la
olimpiada

de

matematică

la

care

particip,

am

fost

foarte

entuziasmat și mi-am propus să dau tot ce am mai bun. Odată
ajunși în acest frumos oraș, organizatorii și grupurile de voluntari au
încercat să ne facă să ne familiarizăm cu el, prezentându-ne
locurile din jur și obiectivele reprezentative ale acestuia. După
susținerea probei, nu ne-a rămas decât să ne bucurăm de zilele
rămase. Astfel, mi-am făcut buni prieteni în rândul voluntarilor,
alături de care mi-am petrecut timpul acolo. Performanța mea la
olimpiadă a fost remarcabilă, cu punctajul obținut am reușit să iau
medalie de bronz, ceea ce mă ambiționează ca la anul să mă
pregătesc și mai intens și să reuşesc un rezultat şi mai bun.
4. CREŢOIU TEODORA ELENA (clasa a–X-a A, limba engleză –
profesor coordonator Neagu Andreea)
Participarea la Olimpiada Națională de Engleză a fost pentru
mine o oportunitate de a călători și de a lega noi prietenii, dar
și

de

a-mi

îmbunătăți

cunoștințele

la

limba

engleză. Pe

parcursul celor patru zile cât timp am fost plecată la Pitești (unde
s-a desfășurat olimpiada), am avut ocazia să socializez cu liceeni
din toate colțurile țării (Arad, Brașov, București, Suceava, etc) și am
descoperit că avem neașteptat de multe lucruri în comun, nu doar
pasiunea pentru limba engleză. Pe lângă faptul că am fost motivată
să aprofundez materia și să învăț lucruri noi, plecarea într-o altă
localitate, alături de persoane pe care le cunoșteam pentru prima
dată, m-a ajutat să câștig experiență de viață și încredere în mine,
pe care le consider neprețuite.
Fără urmă de îndoială, pot afirma că succesul vine foarte rar de
prima oară și că e precedat de destule eșecuri și dezamăgiri. Dar
dacă rămânem constanți și ajungem să ne bucurăm de micile
progrese, rezultatele dorite vor apărea cu siguranță!

ȘTIAȚI CĂ: GRĂSIMILE SINTETICE TIP MARGARINĂ NU POT FI ARSE DE CĂTRE ORGANISMUL
UMAN?
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5. BURSUC DIANA MIHAELA (clasa a-X-a A, religie- profesor
coordonator Pr.Andrei Ştefan Costache)

Cred că va trebui să încep cu începutul...
Etapa națională a unei olimpiade este ceva ce eu cred că
orice elev ar trebui să experimenteze cel puțin o dată în viață ,

eu fiind participant la Olimpiada de Religie. Am văzut locuri, lucruri
și oameni; noi prieteni, obiceiuri noi, informații noi. Fenomenul
noutății și-a făcut simțită prezența la orice pas.
Pe lângă examenul în sine, am văzut cum un colectiv de oameni
care până atunci nu se cunoștea, nu doar că a reușit să funcționeze,
ci a ajuns să-și facă amintiri frumoase într-un timp foarte scurt.
Au fost momente de muzică: cântat la chitara acompaniată de
vocea mea și a Mariei (clasa a IXa) în cameră, întâlnirea tuturor în
terasa hotelului cu o seară înainte de plecare, concertul de la
Filarmonica din Sibiu, corul spontan de la cină; dar și de cultură:
Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul Astra, Grădina Zoologică,
Catedrala din Sibiu, și multe alte informații referitoare la obiceiuri și
tradiții din diverse zone ale țării.
Toți elevii avem un grup de Whatsapp pe care socializăm, intitulat
„Sibiada“ (combinația dintre „Sibiu“ și „olimpiada“. Încă ținem
legătura. Elevii lotului buzoian sunt foarte drăguți, am rămas
prieteni, ne-am propus să ne regăsim la orice ocazie, dar mai ales la
anul în aceeași formulă.
Mulțumesc încă o dată pe această cale tuturor celor ce mi-au fost
alături: familie, cadre didactice, celor ce mi-au purtat numele în
rugăciuni și în gânduri bune, și mai ales doamnei profesor
supraveghetor care a reușit să aducă multe zâmbete pe buzele
noastre.
Crețoiu Teodora, 10A

ȘTIAȚI CĂ: MARC ANTONIU A FOST CUCERIT DE CĂTRE CLEOPATRA DATORITĂ UNUI PARFUM
CU ESENŢĂ DE LAVANDĂ?
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PROFESORUL
DUMITRU P. MAZILIU
A fost profesor, avocat și revizor școlar al județului
Râmnicu Sărat. Născut la Broşteni, vine la Râmnic ca
profesor titular de limba română, drept şi istorie la
Gimnaziul „V. Boerescu”, unde a rămas până în 1916. A
absolvit Liceul „Unirea” din Focşani şi Facultatea de
Litere şi Filosofie din Bucureşti. În 1906 îşi luase licenţa în
drept, iar în 1908 pe cea în litere şi filozofie.
S-a remarcat prin cultura aleasă ca student al lui Titu
Maiorescu

și

Simion

Mehedinţi,

prin

patriotismul

puternic, prin activitatea publicistă bogată, dar și fiind
evocat de Mircea Eliade ca un profesor de mare valoare
care i-a descoperit înclinaţiile literare în Memoriile sale.
În 1909, la vârsta de 24 de ani, tânărul se stabilește în
Râmnic și îl caută pe boierul conservator Menelas Chircu
despre care auzise încă din copilărie de la tatăl său,
junimist, că spunea adesea: „La Râmnic, doi oameni
acătării: Doctorul Blazianu şi Chircu”.
Între 1912-1914 a publicat revista ,,Lumina” la Râmnic, luând o pauză în 1913 datorită campaniei
militare din Dobrogea, participând cu gradul de sublocotenent. În 1908-1909 îşi satisfăcuse stagiul
militar la Regimentul 9 Infanterie, iar în perioada 1916-1918 a participat la Războiul Întregirii
Neamului, fiind avansat în grad de căpitan în 1917, iar în 1918 a primit numirea de profesor de
limba română la şcolile militare de Infanterie şi Administraţie din Bucureşti și a fost ales de către
Colegiul III al Ţărănimii din Partidul Junimist-Conservator ca deputat în Parlamentul de la Iaşi din
partea judeţului Râmnicu Sărat.
În cursul anului 1919, împreună cu profesorul Simion Mehedinţi, a editat revista „Munca”, în
acelaşi an fiind ales membru titular al Societăţii Regale Române de Geografie. În perioada 19191932 a fost profesor de limba română şi ştiinţe economice la Şcoala Superioară de Război. Între
1935 şi 1938 a fost şeful Organizaţiei P.N.Ţ. de Râmnicu Sărat.
În anul 1926 s-a căsătorit la Râmnicu Sărat cu Tinca Lupescu, în acelaşi an cumpără un teren de
vreo sută şi ceva de hectare în comuna Poenarii-Vulpeşti, la 38 km de capitală, crezând că va
urma să-și petreacă bătrânețile acolo, dar în noaptea de 1-2 martie 1949 este ridicat din mijlocul a
tot ceea ce crease şi este arestat, ca mai apoi să muncească ca zilier la arhivele Ministerului
Învățământului. Moare la 30 ianuarie 1964 din cauza frigului din propria locuință.
Rizea Elena, 11E

ȘTIAȚI CĂ: MUNŢII REPREZINTĂ APROXIMATIV 85% DIN SUPRAFAŢA JAPONIEI?
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ASTROFACTS
Aurora boreală
Numită și aurora polară este un
fenomen

optic

ce

constă

într-o

strălucire intensă observată pe cerul

nocturn

în

regiunile

din

proximitatea

zonelor polare, ca rezultat al impactului
particulelor

de

vânt

solar

în

câmpul

magnetic terestru.
Când

apare

în

emisfera

nordică,

fenomenul e cunoscut sub numele de
aurora boreală, termen folosit inițial de
Galileo Galilei, cu referire la zeița romană
a

zorilor,

reprezenta

Aurora,

și

vânturile,

la

titanul

Boreas.

care

Apare

în

mod normal în intervalele septembrieoctombrie și martie-aprilie. În emisfera
sudică,
auroră

fenomenul
australă,

poartă

după

numele

James

Cook,

de
o

referință directă la faptul că apare în sud.

Fenomenul nu este exclusiv terestru,
fiind observat și pe alte planete din
Sistemul Solar , precum Jupiter, Saturn,

Marte și Venus. Totodată, fenomenul este
de origine naturală, deși poate fi reprodus
artificial prin explozii nucleare sau în
laborator.
Aurora polară terestră e provocată de
ciocnirea unor particule încărcate electric
(de exemplu electroni) din magnetosferă
cu atomi din straturile superioare ale
atmosferei terestre, aflate la altitudini de
peste 80 km.
Când se produc furtuni solare puternice,
straturile inferioare ale atmosferei sunt
atinse de vântul solar (la aproximativ 100
de

kilometri

aurora.

altitudine),

Planeta

permanent

de

noastră
vânturi

producând
este

atinsă

solare,

fluxuri

rarefiate de plasmă caldă emise de Soare
în

toate

temperaturii

direcțiile,
înalte

ca
a

rezultat

coroanei

al

solare,

stratul exterior al stelei.

Culori

Culoarea observată cel mai adesea are o tonalitate tipică de galben-verzui, fiind produsă de
moleculele de oxigen situate la înălțimea de circa 96 kilometri.
Aurorele de culoare roșie sunt rare și sunt produse de particulele de oxigen situate la înălțimi
de peste 320 kilometri.
Moleculele de azot produc aurore boreale de culoare albastră sau albastră-purpurie.
Au mai fost observate aurore de culoare galbenă și violet, dar sunt extrem de rare.
Cele mai bune locuri de observat aurora sunt în Islanda, Norvegia, Suedia și Noua
Zeelandă
Geangoș Daria, 10A
ȘTIAȚI CĂ: LUNA PLINĂ ÎN IUNIE VA FI PE DATA DE 14?

25

IUN. 2022| SPIRIT VLAHUȚIST

VITA BREVIS, ARS LONGA

Poem pentru mâine

mâine,
cei mari se vor trezi și vor pune ordine în toate:
copiii- napoi în camerele lor, dragonii, cu flăcări cu tot,
în jocul video din care-au fugit,
primăvara în parcuri.
tații vor monta ferestre către zări noi, vor repara
biciclete
și vor instala vecini
în foste camere de oaspeți.
negreșit, mamele vor avea mai mult de lucru
vor lucra însă și schimburi de noapte o vreme
și va fi bine.
mâine,
vom zâmbi în rame foto abia cumpărate.
Profesor Elena Florea

Tu

Tu.Cuvântul meu preferat…
Ia-mă de mână acum,
Eliberează copilul din mine,
Dar nu rupe florile inimii mele.
Tu. Drogul care dă dependență…
Adu soarele pe strada mea,
Nu mai vreau furtună.
Nu pleca, acceptă-mă așa cum sunt…
Închide rana, coase-mă să nu mai sufăr.
Vino in brațele mele acum,
Spune-mi că nu vei pleca niciodată.
Nu pleca, acceptă-mă așa cum sunt…
Nicolae Maria, 10A

ȘTIAȚI CĂ: NASUL UMAN POATE IDENTIFICA PÂNĂ LA 50 DE MII DE MIROSURI DIFERITE?
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ȘTIAȚI CĂ: PĂMÂNTUL ESTE LOVIT DE FULGERE, ÎN ÎNTREAGĂ LUME, ÎN MEDIE, DE 360 DE ORI
ÎNTR-UN MINUT?
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