


         Așa cum v-am obișnuit în edițiile anterioare ale revistei, am încercat ca și în prezentul număr să adunăm

materiale cât mai variate, care să reflecte curiozitățile elevilor, pasiunea lor față de frumos, dorința de a se

cunoaște mai profund pe ei înșiși, precum și interesul pentru realitățile lor înconjurătoare. Am schimbat

coperta, am actualizat colectivul redacției, dar scopul nostru rămâne neschimbat: acela de a le oferi elevilor din

Vlahuță un prim mediu încurajator unde să scrie, să își expună compunerile și poeziile,desenele artistice.

       Peste ani, peste multe alte ediții ale revistei școlii, poate unii vor reveni și asupra acestor pagini, privind

melancolici și cu un strop de mândrie la mica moștenire lăsată în urmă de elevi. Primele noastre încercări de a

face texte literare sunt aici, primele articole, primele poezii. Nu putem ști unde astfel de începuturi timide îi pot

purta pe unii dintre noi.

        Vă încurajăm să citiți revista și apoi, pentru edițiile viitoare, să veniți voi cu noi sugestii, să vă aduceți propria

contribuție. Revista trebuie să evolueze o dată cu noile generații, să se îmbunătățească și să rămână mereu

unul dintre mijloacele de expresie ale elevilor din Colegiul Național,,Alexandru Vlahuță”.
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Cu sincere gânduri,
       redacția „Spirit vlahutist"

CUPRINS



CUVÂNT ÎNAINTE
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ȘTIAȚI CĂ: CREVEȚII AU INIMA ÎN CAP. 2

      Toamnă din nou. Pașii ne poartă pe unii grăbiți,

pe alții alene spre alte începuturi, noi provocări

într-un an școlar, atipic din nou, prin organizare,

schimbări de repere vizuale și regulamente, de

formă și conținut. Și totuși, citându-l pe celebrul

P.B.S. Helley -“There is a harmony in autumn, and

a luster in its sky, which through the summer is

not heard or seen, as if it could not be, as if it had

not been!”, am putea spera la o armonie pe care

această toamnă ne-o poate oferi, sau cel puțin la o

armonizare de gânduri, sentimente, trăiri, aspirații

și valori pe care să le alăturăm în dezideratul

comun de a forma generații după generații.

Strălucirea o vom regăsi în rezultatele și

performanțele elevilor noștri, care sunt sigură că

nu ne vor dezamăgi.

         Toamnă din nou. Important este că suntem

din nou împreună, profesori și elevi, iar Spiritul
Vlahuțist rămâne animat de dorința de a duce

mai departe eforturile susținute de a ne oferi, cu

fiecare număr, o imagine reală a liceului reflectată

în paginile acestei reviste, contribuind la întărirea

convingerii că o astfel de publicație își îndeplinește

misiunea de a oferi pe cât posibil un crâmpei de

educație nonformală materializată în libertatea de

exprimare a celor care își dedică o parte din

timpul liber publicării diverselor articole pe care le

veți citi în continuare. Vă asigur că nu e timp

pierdut, nici pentru jurnaliști, nici pentru voi, dragi

cititori. “Time is precious so spend it wisely!”

SCRIS DE DNA PROFESOARA NEAGU ANDREEA



ȘTIAȚI CĂ: OLANDEZII SUNT CEI MAI ÎNALȚI OAMENI. 3
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ZIUA LIMBILOR EUROPENE 
CU PROFESORI ȘI ELEVI 

      Cu ocazia zilei limbilor europene, am stat de vorbă cu

câțiva profesori și elevi. Domnul director al colegiului

nostru, Costică Ambrinoc, doamna profesoară de franceză

Iulia Coman, domnul profesor de religie Ștefan Andrei

Costache și eleva Ștefan Ana Maria ne au împărtășit opinia

lor despre importanța cunoașterii cât mai multor limbi

străine.

    I-am adresat domnului director următoarele
întrebări:

1. Cât de importantă este cunoașterea cât mai multor
limbi străine?

      Cunoașterea unei limbi străine îți deschide accesul

către cultura și civilizația poporului respectiv. O limbă de

circulație, cum au fost greaca veche și latina sau cum este 
engleza de astăzi, îți deschide posibilitatea comunicării atât culturale, cât și științifice între civilizații și popoare. Până în

perioada Renașterii, principala limbă de comunicare în estul Europei era greaca veche, iar în vest, latina. Astăzi, limba de

comunicare este engleza, limbă pe care ar trebui să o știe toată lumea, măcar la nivel de înțelegere.

2. Spuneți-ne câteva situații în care v-a folosit o limbă străină.

       Desigur, au fost multe situații în care am avut nevoie, în principal, de limba engleză. Chiar dacă nu am studiat-o în

școală, am fost nevoit să o învăț. De obicei, folosesc limba engleză atunci când trec de granița țării. Cel mai recent am

vizitat țări precum Serbia, Croația, unde nu aș fi putut să mă descurc dacă nu stăpâneam limba. Fiind pasionat de

matematică, caut să aflu cât mai multe informații în domeniu, așa că citesc diverse cărți legate de acest subiect care

sunt scrise în limba engleză.

3. Ce limbi străine ați studiat în școală?

         În școală, încă din gimnaziu, am studiat franceza și rusa, limbi foarte importante la acea vreme.

         Doamna profesoară Iulia Coman ne-a împărtășit opinia dumneaei despre limbile străine:

1. Care este părerea dumneavostră despre importanța limbilor străine?

      Studiul limbilor străine reprezintă un atu incontestabil în devenirea unui individ. Limbile sunt un mijloc infailibil de

cunoaștere prin înțelegere și comunicare.

2. Ce limbi ați studiat în școală?

       În școala gimnazială și liceu, am studiat limbile franceză și rusă. Apoi, la facultate, franceză și spaniolă. În paralel, de

plăcere, am învățat engleza și italiana.

3. În câte limbi știți să spuneți „bună ziua”?

        Știu să spun "bună ziua" în cel puțin 15 limbi.



ȘTIAȚI CĂ: SUNTEM CU 1% MAI SCUNZI SEARA DECÂT DIMINEAȚA. 4

~SPIRIT  VLAHUȚIST・NOIEMBRIE 2022~

         Domnul profesor Andrei Ștefan Costache ne-a raspuns la următoarele întrebări:

1. Ce părere aveți despre importanța limbilor străine?

        Consider că orice om instruit trebuie să aibă în portofoliul lui educațional cunoașterea unei limbi străine minim. Cu

cât vorbești mai multe limbi de circulație internațională, cu atât orizontul educațional este mai larg.

2. În câte limbi știți să spuneți “bună ziua”?

         Știu să spun „bună ziua” în franceză, portugheză, italiană, spaniolă, rusă și chineză. 

3. Spuneți-ne o situație în care v-a trebuit o limbă străină pe care nu o cunoșteați.
         În Tunisia, vara aceasta, chelnerul vorbea doar arabă. Eu nevorbind limba arabă, ne-am înțeles doar prin semne.

         Într-un dialog cu eleva Ștefan Ana Maria am aflat părerea unui elev despre limbile străine:

1. Care este, în concepția ta, importanța limbilor străine?

        Părerea mea este că implicarea limbilor străine în viața noastră este ceea ce ne face viața mai interesantă. În spatele

fiecărei limbi cunoscute sau dorinței de a învăța una se ascund multe caracteristici cu privire la personalitatea noastră,

de exemplu stilul vestimentar, filmele și cărțile care ne plac, muzica pe care o ascultăm. Este evident că nu învățăm o

limbă care nu ne place și nu ne atrage cu nimic. Pe lângă acest aspect, cunoașterea a minim o limba străină nu ne

poate aduce decât beneficii în viață, poate fi utilă atât pentru job-ul pe care ni-l dorim ,cât și pentru dezvoltarea noastră

intelectuală. Din experiența mea personală, capacitățile lingvistice vin la pachet cu multe lucruri precum: șansa de a

călători în alte tari unde iți faci prieteni, ai o stare bună când vezi că te descurci singur, ai oportunități noi.

2. Ce limbă stăpânești cel mai bine și ce te a ajutat să o înveți?

        O limba străină pe care pot spune că o cunosc destul de bine este engleza. De când eram mică îmi puneam mereu

întrebarea ,,Cum reușesc alții să vorbească atât de repede limba engleză?” Pentru mine, a avut un impact șocant, dar cu

rezultate benefice, momentul în care am fost pusă în fața situației de a nu avea de ales. 

       Am participat la proiecte Erasmus Plus unde membrii provin din țări diferite, proiectul în sine se desfășoara în altă

țară, așadar se folosește limba engleză, de la workshop-urile zilnice unde este nevoie de exprimarea ta liberă în funcție

de activitate și tema proiectului, până la scris, urmat de freespeaking în fața celorlalți. Partea frumoasa a proiectului este

că legi prietenii și te ajută în dezvoltarea ta ca persoană. La finalul unui proiect pleci cu un bagaj intercultural de

cunoștințe, expresii din alte limbi și multe lucruri frumoase. Cu fiecare proiect am progresat foarte mult, iar asta m-a

făcut să-mi schimb obiceiurile, de exemplu, citesc cărțile mele preferate în limba engleză. Recomand orice tip de

activități de acest gen și, dacă îți este frica, exact acela este motivul pentru care trebuie să o faci. Vei fi impresionat de

tine chiar dacă ai greșit sau ai reușit acel lucru . Dacă nu greșim, de unde să învățam? Propriile greșeli te conduc spre

drumul de dezvoltare personală, tot ce trebuie să faci tu este să decizi destinația. 



             Programul Erasmus+ (programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada

2021-2027)este programul de finanțare care permite oportunități de învățare și/sau experiență profesională în altă țară

pentru studenți, stagiari, tineri și voluntari, precum și pentru cadre didactice universitare, profesori, formatori, lucrători

de tineret, personalul din instituțiile de învățământ și organizații ale societății civile. 

           Colegiul Național ,,Al.Vlahuță”, Rm. Sărat implementează în perioada 1.10.2022-30.09.2023 proiectul Erasmus+

,,Competențe europene pentru viitor”, nr. 2022-1-RO01-KA122-VET-000071257, proiect dedicat elevilor din clasele a-X-a și

a-XI-a, profil real, specializarea matematică-informatică. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, grantul fiind de

96 401 euro și are ca scop dezvoltarea aptitudinilor practice profesionale ale elevilor, conform profilului, la standarde

europene și cunoașterea pieții muncii în două țări avansate tehnologic (Cipru și Portugalia).

          ,,Competențe europene pentru viitor” este conturat pe durata unui an și include două fluxuri de mobilitate

europeană pentru 30 de elevi. Prin acest proiect se dorește îmbunătățirea formării profesionale inițiale pentru 30 elevi,

dobândirea de competențe web design certificate european, prin stagii de practică de 90h; îmbunătățirea

performanțelor personale și soft skills: digitale, lingvistice, interculturale, sociale, civice, de înțelegere a valorilor

europene, prin mobilități transnaționale, dar și creșterea capacității de a coopera cu succes cu partenerii internaționali

în domeniul formării profesionale din Cipru și Portugalia, pentru creșterea competitivității și prestigiului C.N. ,,Al.

Vlahuță”, Rm. Sărat. 

             Parteneri în acest proiect sunt: RIVENSCO CONSULTING LTD Cyprus și ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS

DA MOBILIDADE Portugal.

Participanții la proiect vor fi recrutați și selectați în baza unui concurs de selecție, anunțat și desfășurat conform

calendarului proiectului, respectându-se principiul egalității de șanse, al evitării conflictului de interese și al

transparenței. Stagiul de practică va avea un impact puternic asupra participanților, ce vor intra în contact cu piața

muncii din Europa, vor dezvolta aptitudini cheie și profesionale, în domeniul de formare, ce vor fi certificate cu

instrumente europene, de tip EUROPASS MOBILITY. Totodată, proiectul va deschide cooperarea liceului cu piața muncii

din Europa, va contribui la îmbunătățirea calității formării profesionale inițiale.

P.S. – prof. Andreea Neagu 

      Mă bucur să constat faptul că nu doar profesorii de limbi străine sunt interesați de dezvoltarea propriilor competențe lingvistice, ci

și profesorii de alte specializări sunt pasionati de acestea. Nu a fost surprinzător să îl “ascult” pe domnul profesor preot Ștefan Andrei

vorbind despre cunoștințele sale în domeniu. Consider că a fost modest spunând că știe să spună “bună ziua” în șase limbi străine

doar, pentru că sigur știe să facă acest lucru în mult mai multe, iar abilitățile sale lingvistice nu se rezumă la doar atât. În schimb, am

fost încântată să aflu că domnul director Costică Ambrinoc citește cărți în limba engleză, fie ele doar de specialitate – matematică; e o

dovada, îndrăznescsă spun, căși dumnealui conștientizează importanța cunoașterii cât mai multor limbi străine și, în special limbii

engleze, în diverse situații de comunicare și nu numai. 

     Așadar, dezideratele sărbătorii Zilei Europene a Limbilor, de a celebra diversitatea lingvistică, învățarea limbilor străine

pe durata vieții, nu doar formal, în școală, atragerea atenției asupra necesitații învățării și valorizării acestora au fost

îndeplinite prin activitatea desfășurată la clasa a 11-a A, dar și prin activitățile desfășurate de toate doamnele profesoare

de limbi străine în cadrul colegiului nostru, cu ocazia acestei zile.

~SPIRIT  VLAHUȚIST・NOIEMBRIE 2022~

ȘTIAȚI CĂ: O GĂINĂ POATE DEPUNE, ÎN MEDIE, PÂNĂ LA 19 OUĂ PE AN. 5

Paraschiv Silvia, 11A în colaborare cu prof. Andreea Neagu

PROGRAMUL ERASMUS+

COMPETENȚE EUROPENE PENTRU VI ITOR      2022-1 -RO01-KA122-VET-000071257

Coordonator de proiect,
Prof. Amalia Dumitrache
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6ȘTIAȚI CĂ:  ÎN ULTIMII ANI, CAFEAUA A DEVENIT A 2-A CEA MAI CONSUMATĂ BĂUTURĂ, DUPĂ APĂ.

POVEȘTI DIN TABĂRA DE VARĂ

      Pe parcursul vieții, avem parte de momente unice și

frumose. Pe unul dintre acestea l-am petrecut in tabără.

Acolo am învățat să avem grijă de noi, să legăm prietenii și să

ne maturizăm puțin, credem noi. Am râs, am plâns, am râs și

iar am plâns în același timp. Aceste momente sunt de

neînlocuit.

           Când am ajuns și ne-am dat jos din autocar să ne luăm

bagajele am simțit o emoție copleșitoare. Atât urcatul cât și

coborâtul  pe scări au fost extenuante, dar pentru noi, așa de

mici cum suntem, această experiență a fost mai mult decât

ceea ce trăiserăm noi până atunci. Eram singuri, fără părinții

care să ne supravegheze permanent. Dar ne simțeam

importante, puteam lua singure decizii. Bine, nu chiar

singure, pentru că doamnele diriginte erau cu ochii pe noi,

dar nouă așa ne plăcea să credem!😊

         Am ales să ne numim 4 stropi de

culoare, pentru că de fiecare dată

aducem fericire una în viața alteia.

         În final, ne-am dat seama că cele

opt ore de drum au meritat pe deplin.

Și acum ne este dor de acel loc

minunat care ne-a făcut să ne simțim

în largul nostru, în care aveam

libertatea să facem tot felul de

activități.

4 STROPI DE CULOARE

Teodora, Antonia, Elena,
Adelina 

           În continuare, elevii de gimnaziu au dorit să aștearnă pe hârtie emoțiile întâmplărilor de neuitat trăite în tabăra

de vară, desfășurată în perioada 7-13 august, la Petroșani. În procesul de scriere și redactare, elevii au fost coordonați

de doamna profesoară Mihaela Țâțan.
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        După spectacol, am luat cina

și ne-am pregătit pentru focul de

tabără. Acolo am cântat, ne-am

distrat, am dansat și ne-am simțit

foarte bine. Emoțiile au fost mai

mici, însă tot s-au resimțit destul

de tare. Atunci ne-am văzut

ultima dată cu trainerii și ne-am

luat la revedere de la ei, sperând

că o să-i vedem din nou și la anul.

          După ceva timp a venit din nou rândul meu, însă de data aceasta, mi-am

convins prietena să se înscrie, deoarece și ea are un talent deosebit la cântat și

i-am spus că ar fi trist să piardă această ocazie. Deci, am rămas pe scenă

amândouă. Când am început să cântăm, o piesă celebră, toata sala s-a ridicat

și a făcut un trenuleț în jurul nostru. V-ați dat seama, bineînțeles, că era vorba

despre cunoscuta piesă de la Zdob și Zdub „Trenulețul”! Atunci, emoțiile

creșteau și mai tare și observam că lumea aprecia foarte tare ce cântam. 

         Ultima concurentă a fost o fată foarte talentată tot de la noi din colegiu.

Ea a dansat, iar emoțiile pe care le transmitea erau puternice. Publicul era

atent la ea, ba chiar vrăjit de modul în care aceasta se mișca.

7ȘTIAȚI CĂ:  CONFORM UNUI STUDIU EFECTUAT ÎN MAREA BRITANIE, COPIII NĂSCUȚI TOAMNA
ÎNVAȚĂ MAI BINE DECÂT CEILALȚI.

       În perioada 7-13 august, am mers în Tabăra Ditheo, cea mai frumoasă

experiență din viața noastră. Emoțiile s-au resimțit cel mai tare în ultima zi.

          La micul dejun, toți eram supărați, deoarece aceasta era ultima zi. Apoi

am avut atelierele, unde am făcut repetiții pentru spectacolul de talente.

Acolo, totul a fost magic. Emoțiile creșteau, iar toți copiii erau nerăbdători să-și

arate talentele.

          Grupele 1 și 2 de la noi din colegiu au dansat și, pot spune că pe trainer-ul

de dans, l-am făcut mândru. Apoi, a venit rândul meu. Când am ajuns in fața

publicului, am simțit că lumea chiar asculta ce cântam și era atentă.

Doamnele profesoare erau și dumnealor foarte fericite. Atunci am simțit că

eram în centrul atenției. Când am terminat de cântat, m-am uitat cu atenție la

public și am văzut că multă lume era emoționată.

Teo², Ana                                                                                                                                        

CÂNTECUL ȘI PRIETENII LUI



   Ajutați de traineri, ne-am perfecționat abilitățile diferite, participând la ateliere de dans, desen, muzică și sporturi noi.

Am învățat să tragem cu arcul, ceea ce mi s-a părut foarte interesant.

      În timpul pauzelor dintre ateliere, dar și seara, puteam juca macao sau puteam urmări meciuri de fotbal.

Socializând, am devenit un grup din ce în ce mai strâns.

        Excursiile organizate la Castelul Corvinilor, la Mina Petrila și la Ulpia Traiana Sarmizegetusa au fost deosebit de

interesante. Am putut să ne imaginăm cum trăiau strămoșii noștri, dar și lucruri cutremurătoare despre viața minerilor

care au lucrat pănâ în urmă cu ceva timp în condiții grele, în lumea întunecată a Minei Petrila. Toți am fost impresionați  

de trăirile ghidului care fusese el însuși miner și salvator in această mină devenită muzeu.

Tabăra organizată în Parâng a fost o experiență minunată de care ne amintim și acum cu emoție. Așteptăm cu

nerăbdare vacanța de vară pentru a descoperi noi locuri și oameni dintr-o altă zonă a țării, dintr-o altă tabără.

8ȘTIAȚI CĂ:  CEA MAI MICĂ BUFNIȚĂ DIN LUME ESTE OWL ELF, CARE ARE 13-15 CM ÎNĂLȚIME ȘI
CÂNTĂREȘTE APROXIMATIV 45 GRAME.
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     Pentru noi, tabăra a însemnat o adevărată

aventură, deoarece era prima dată când

plecam departe de casă și de rude pentru a

trăi timp de o săptămână în locuri

necunoscute, despre care citisem doar pe

internet.

       Cum aventura noastră a început în primele

zile de august, părea o continuare a peripețiilor

trăite în lunga vacanță de vară. Aici, departe de

locurile natale, ne-am apropiat și mai mult unii

de ceilalți, descoperind colegi noi care nu

făceau parte din grupul nostru de prieteni de

până atunci, dar și hobby-uri comune.

   

Mihnea și gașca

NOSTALGIILE VERII



      Experiența taberei de vară petrecută alături de colegii noștri de la clasa a VI-a

și a VIII-a a fost una de neuitat, aceasta creându-ne multe amintiri plăcute,

formând și noi prietenii speciale. Noi, cei de la clasa a VII-a, ne-am atașat mult de

ceilalți, tabăra de vară însemnând enorm pentru noi. Momente frumoase și

amuzante au fost multe, amintindu-ne de ele uneori cu drag. Spre exemplu,

clipele petrecute alături de trainerii noștri au fost impresionante pentru noi,

deoarece nu au fost doar niște traineri, ne-au fost niște prieteni. Am învățat de la

ei foarte multe, dansul fiind cursul care ne-a plăcut cel mai mult. Dansăm și

acum la orele de sport coregrafiile învățate de Dani, cel mai boss (din spusele

noastre) trainer. Sau cursul de teatru (care nu prea era teatru, ci mai mult lecție

interactivă), jocurile pe care le-am jucat împreună cu Dana (cea mai boss) și

Antonia au fost foarte interesante și amuzante. Dana este o persoană foarte

drăguță. Antonia făcea mai mereu glume cu noi și a fost foarte plăcută. 
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9ȘTIAȚI CĂ:  INVENȚIA UȘII ANIMALELOR DE COMPANIE A FOST INVENȚIA LUI ISAAC NEWTON.

TABĂRA DE VARĂ

            Alte cursuri au fost de muzică, sport, istorie și desen. La

muzică, Gabi (cel mai calm si modest om pe care îl

cunoaștem) ne-a învățat sa fim mai puțin afoni și a fost foarte

înțelegător (+un DJ foarte fain), la fel ca Dani. La atelierul de

muzică, vorbeam despre genurile de muzică pe care le

ascultăm. Cântam "Praf de stele", o melodie emoționantă cu

un puternic mesaj, dar care ne-a plăcut foarte mult din

primul moment în care Dani și Gabi au cântat-o. Cezar, de la

desen, ne-a dat diferite sfaturi pe care nu le vom uita

niciodată și care, cu siguranță, ne vor fi folositoare. Cezar era

mai tăcut, însă asta nu l-a făcut să fie mai prejos. Pe lângă

faptul că este foarte talentat la desen, este și foarte cumpătat

și un bun ascultător. 

La istorie, am avut cea mai de treabă "profesoară", Cătă.

Jucam jocuri despre locurile în care am fost în excursii

și, la sfârșit de tabară, chiar a plâns împreună cu noi,

pentru că trebuia să ne despărțim după o săptămână

petrecută împreună. Cât despre sport, Alex și Beto au

făcut o echipă foarte bună la ateliere. Nu prea am

vorbit cu Beto, însă ni s-a părut de treabă si amuzant.

Cu Alex am vorbit mai mult; și pentru că a fost ghidul

nostru în excursii, dar și pentru că era omniprezent =).

În concluzie, toți trainerii au fost prea chill. =)))

Tabăra ne-a făcut vara mai frumoasă! 

           Le mulțumim doamnelor profesoare însoțitoare,

colegilor si trainerilor pentru tot! 
    Elissa, Alexia, Radu, Ștefan, Costi
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       Foșnetul frunzelor discrete răsună, aducând cu ele

aroma de târziu a amintirilor apuse. Pădurea îmbătrânită își

îmbrăcase nepoatele în cele mai frumoase rochii aurii,

rubinii, cu mirosul îmbietor al merelor sălbatice. Nepoatele-

copaci primiseră un dar special de la bunica lor, frunze

ruginite cântătoare, culese de pe Câmpul Viselor.

       Simțeam cum pădurea ascunsă, precum un castel uitat,

mă cheamă, ispitindu-mă să mănânc din acel fruct

neobișnuit. Dintr-o dată, simțeam cum ochii mei doreau să

se închidă, precum cortina unei scene, ațipind. O, nu! Mărul!

Tocmai ce îmi adusesem aminte,dar era prea târziu…

         În fiecare toamnă, în visele mele, mereu îmi apărea o

voce neschimbătoare, profețind: ‘’Când vei împlini

optsprezece ani, în anotimpul toamna, să stai departe de

merele sălbatice,în acea zi! De vei mușca din acel măr, vei

cădea într-un somn adânc pe vecie, iar zâna Toamna,

ursitoarea ta cea rea, va stăpâni peste mări și țări! Însă

singurul remediu eu sunt, zeul tău predestinat.’’ Nu aveam
niciodată încredere în vocea aceea. Și m-am prăbușit
într-un somn adânc pe covorul șovăitor de fructe turtite.
        În Tărâmul zeilor, Dionis, zeul vegetației, văzuse scena

fetei adormite, printr-un ochean, știind că ceea ce a profețit

s-a îndeplinit. Era o muritoare, dar se îndrăgostise de foarte

mult timp de ea, de aceea îi apăruse în vise. Fata era

blestemată de către ursitoare pentru frumusețea sa

neasemuită, iar el alesese să fie protectorul ei, pentru a rupe

blestemul! Singurul remediu era ca el să le urnească pe

frunzele magice, cele ruginite, să cânte, pentru că ele

însemnau viața, trezirea celor adormiți. Astfel, s-a decis să-și

ia calul său înaripat în Lumea muritorilor.

        Ca orice erou, Dionis avusese foarte multe probe, dar pe

toate le-a trecut, căci iubirea îl făcea puternic. Ajuns, în

sfârșit, în Pădure, alergase spre fata adormită, mângâindu-i

obrazul trandafiriu. După atâția ani, destinele lor aveau să se

unească…

        Bravul Dionis, găsise astfel și frunzele ruginite din bolta

unei nepoate–copac, nedorind să cânte. El începea să cânte

cu a sa voce frapantă, uimitoare, Imnul zeilor, dar ele nu

cântau. A încercat ore în șir, cântând balade grecești, dar ele

nu scoteau niciun sunet! Văzând aceasta, bietul zeu, începu

a plânge, ștergându-și lacrimile într-un mod răzbunător pe

acele frunze.

      

Cântecul frunzelor ruginite
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        Nu reușea să dezlege blestemul! Nu avea să mai

vadă niciodată armonia ochilor săi zglobii… Dormea

atât de liniștită… Se apropie din nou, aplecându-se

spre ființa iubită, înconjurată de farmecul culorilor

aprinse, oferindu-i un sărut cast. În acel moment, un

sunet plăcut se auzi, produs de frunzele fermecate,

cântând niște triluri deosebite. Iar ochii ei, lumina

vieții lui Dionis, se deschiseră larg.

       Dionis avea cel mai strălucitor zâmbet printre
lacrimile sale, îndrăgostindu-se și mai mult,
văzând zâmbetul iubitei sale, ce trăda o iubire
copilărească. Zeul crezuse că numai muzica

frunzelor o puteau trezi pe a sa muză, însă uitase ceva

ce se întâmplă numai în basme! Numai lacrimile,

însoțite de sărutul adevărat o puteau trezi pe fata

adormită, căci iubirea adevărată le sensibilizează pe

frunze, singurele care puteau reda viața .Cântul lor

reprezenta confirmarea iubirii pure dintre cei doi

îndrăgostiți.

      Cei doi s-au iubit mult, având și greutăți, dar nimic

nu a despărțit acest cuplu, conducând împreună

Pădurea, trăind fericiți până la adânci bătrâneți.

ȘTIAȚI CĂ:  O PERSOANĂ ARE ÎN MEDIE 1460 DE VISE ÎN FIECARE AN?

Ichim Irina, 11E



         Se spune că iubirea este centrul universului. Ea este lucrul pentru care bărbații merg la război, pentru care cei mai

buni oameni se sacrifică. Este definiția moralității și a onoarei. A mea însă, a fost cu totul diferită. S-a simțit asemeni
unui păcat pe care nu te poți abține, inevitabil, să-l comiți. Un lucru monstruos, de care știi în adâncul sufletului tău

că nu vei putea scăpa niciodată. Un blestem, o minciună, o prefăcătorie, fără de care însă nu poți trăi.

         Cu cât avansam în vârstă, în logică, în rațiune, iubirea mea semăna din ce în ce mai tare cu disperarea. Alimentată

de o speranță morbidă, care în final m-a făcut să simt că nu voi mai putea respira cum trebuie niciodată, blestemul cu
care mă născusem mă transforma din ce în ce mai tare. Se preschimbase într-o făptură reală, vie, ce mergea odată

cu mine pe stradă și dormea lângă mine noaptea; devenise aerul pe care îl respiram și amintirile pe care le visam. Dar

nimic nu m-a schimbat mai tare, nu m-a lăsat mai goală, mai vulnerabilă, în toată viața mea, decât momentul în care

am privit în iazul tău gri de iubire și am realizat că odată cu anii, un întuneric amar îi umbrise trăsăturile. Mi-am dat

seama că nu îmi mai puteam vedea reflecția în el; că toată iarba ce-l înconjurase odinioară putrezise odată cu sufletul

tău. Am privit adânc în el și am văzut că, în tot timpul în care eu visam la toate comorile pe care obișnuiai să mi
le aduci la mal, unde mă refugiasem în siguranță, greutatea acestora a provocat o fractură în adâncuri, iar într-
o zi te-ai scufundat și nu te-ai mai întors niciodată înapoi. Uneori mă întreb dacă ceva ce ai găsit acolo jos te-a tras

cu el în adâncuri sau dacă văzându-l ai hotărât să îți pui capăt zilelor, să stingi pentru eternitate lumina din ochii tăi.

         Pentru tot timpul în care destinul m-a ținut prizonieră în temnița mea rece, făurită de propriile mâini, acea lumină

a fost singurul lucru care îmi aducea zâmbetul pe buze, dorința ca într-o bună zi să revăd  răsăritul, să dansez pentru o
ultimă dată în dumbrava aceea mică de lângă iazul tău, în suflet purtând cântecul pe care obișnuiai să îl
fredonezi numai pentru mine. 

ȘTIAȚI CĂ: MĂSLINUL POATE TRAI PÂNĂ LA 1500 DE ANI.
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COLORÂNDU-MI LUMINA



ȘTIAȚI CĂ: AMERICANII CONSUMĂ APROXIMATIV 18 HECTARE DE PIZZA PE ZI. 12
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    În minutele dinaintea dispariției tale am avut straniul

sentiment că te văd pentru ultima oară; că oricât de tare
voi încerca, oricât de mult aș vrea, oricât de potrivit mi
s-ar părea, ceva din aer avea să mi te ia. 

    La început, dorința mea a fost să pretind că sunt

altcineva. Am vrut să fiu ca tine, să mă prefac că iubirea e
un sentiment colectiv ce nu cunoaște limitele a doua
suflete, am vrut să îndrăgesc sentimentul fără să îl posed;

să mă prefac că este doar un cuvânt existent în vocabularul

celor săraci de minte. Îi acceptam existența, dar consideram

că noi suntem peste ea, noi înțelegem cu adevărat ce

contează în acest frumos paradis, iubirea fiind un basm de

adormit copiii, un lucru rar, crezut de puțini, de nimeni

atins. Ți-am promis că noi doi suntem unul și același, că te

înțeleg, dar probabil nu am reușit niciodată. Șoaptele din

mintea mea nu s-au oprit suficient încât să îți aud cuvintele.

Dar, cu toate acestea tu ai continuat să le rostești neîncetat .

Ai sperat că într-o încețoșată zi de toamnă aveam să le

cuprind însemnătatea, să le dau formă, culoare. Ai vrut să te

aduc la viață. 

        Nu trece o zi în care să nu mă gândesc de ce nu te-am

oprit din a intra în acel iaz. De ce nu am mers cu tine. Poate

că acum suprafața sa ar fi fost albastră, poate că acum

soarele ar fi fost sus pe cer, luminându-ți trăsăturile,

transformându-te într-un prinț de aur. Poate că am fi fost
fericiți. Sau, poate ar fi devenit negru ca noaptea,
păstrându-ne secretele și memoria în taină ,căci aș fi
murit cu tine acolo jos, mi-aș fi semnat condamnarea cu
propria mână, doar ca să te mai iubesc pentru un minut.
Nu am crezut niciodată că îmi voi dori sfârșitul, dar dacă

acesta ar fi fost prețul pentru încă un moment în care să îți

aud râsul, să îți simt pielea pe a mea și să mă afund în ochii

tăi, l-aș fi plătit. 

         Dar nu am făcut-o. Trecuseră deja trei minute de calm

complet ca să îmi dau seama că s-a întâmplat ceva.

Că avusesem dreptate, că luna răsărise și eclipsase

total iubita mea lumină. Că o sufocase. 

          M-am scufundat după tine, dar nu erai acolo.

Era de parcă nu ai fi existat vreodată. De parcă îmi

imaginasem totul. Te-ai prefăcut în apă, scăpându-

mi printre degete, sărutându-mi buzele,

mângâindu-mi umerii, jucându-te cu părul meu,

până te-ai transformat în vapori și ai dispărut din

nou. 

          Ploaia a devenit mesagerul tău. Acum știu că

oricând simt stropii calzi pe pielea-mi rece, o

invitație la dans îmi este trimisă; o mică sărutare

de la un prinț din ceruri, care, neobosit, îmi

zâmbește în fiecare seară în tonuri de violet,

colorându-mi visele, adeverindu-mi amintirile,

îndemnându-mă să iubesc neîncetat, dovedindu-

mi că dragostea mea n-a fost niciodată un

blestem, ci cea mai mare dintre binecuvântări.

State Laura, 11A

" I U B I R E A  M E A  S E M Ă N A  D I N  C E  Î N  C E

M A I  T A R E  C U  D I S P E R A R E A . "
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13ȘTIAȚI CĂ:  DOAR 1% DIN POPULAȚIA GLOBULUI ARE PĂRUL ROȘCAT ÎN MOD NATURAL.

Hopeless

You wear white but you’re a devil

I wear white and I’m an angel

I am sick and you are clever

Turned my fevered mind into a ladder 

Rushed upon it, climbed it, broke it

Left me to gather all parts distorted

Mirror image of my own,

Sick reflection of your home

Your lips red stained from my blood, 

Strained by my heart

With sadness on your part

And vengeance on my pleasure

That you struggled with leisure

Cursed by my actions, 

Broken by your retractions

Your eyes shone, grey and cold

Mine were warm with sparks of gold

Danced together in the moonlight

Pushed me into the limelight

Hush, hush my soft delight

I loved too much to let you fly

Won’t let go, will keep you close

Keep my name ‘till I am yours.

Îmbracă-mă

Mi-e frig, încet mă usuc

Ca frunza viței de vie,

Culorile ruginii se duc

Nu mai am energie…

E toamnă iar,

Din nou sufletul mi-e sărac

Am același gust amar,

Cu a ta căldură vreau să mă îmbrac.

Nu-mi lua culoarea,

Nu-mi lua splendoarea,

Nu-mi lua suflarea,

Ascultă-mi acum chemarea.

Nicolae Maria, 11A

"POEZIA ESTE REVOLTA OMULUI îMPOTRIVA LUI îNSUȘI"

Tablou
 
Mișcare in ramă,

Nuferi în palmă

Azur de verdeață,

Flori în fereastră 

 

Adieri de maci

În valuri de lanuri,

Șoapte despicate,

Culori amestecate,

Gând trecător,

Penel nemuritor

Costea Dalia-Alessia, 9F

State Laura, 11A
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ȘTIAȚI CĂ: UN COPIL DE PATRU ANI PUNE APROXIMATIV 437 DE INTREBARI PE ZI. 14

Trimis de: tine 
Către: tine

       Fetelor, dacă nu v-ați mai machia, sau dacă nu ați mai avea o talie subțire, iar voi, băieți, dacă nu ați mai fi înalți, v-

ați mai considera demni de a fi iubiți? Dacă nu, ați picat în capcana stereotipurilor sociale, așa că lasăți-mă să vă
scot din ea.
      Ori de câte ori vă uitați în exterior pentru a vă determina valoarea, vă uitați unde nu trebuie. Încercați, însă, să vă

uitați în interior și să vă descoperiți cu adevărat valoarea, căci nimeni nu vă poate răpi asta, vă aparține.

  Iar atunci când căutați validare din partea celorlalți, automat deveniți mai slabi, pentru că în realitate cei care știu cel

mai bine de ce sunteți capabili, sunteți voi, voi vă cunoașteți cel mai bine dintre toți. In esență, lăsându-i pe ceilalți să vă

definească, vă îndepărtați de adevăr. 

       Când vă aflați in situația de a fi judecați, nu vă lăsați doborâți, ridicați-vă, puneți-vă coroana înapoi pe cap,
și spuneți ce gândiți. Te-a fluierat Gigel de 45 de ani cu nevastă și copii acasă? Nu trece peste, întoarce-te și spune-i

două să te țină minte.

      Alegeți să experimentați ceva diferit, pentru că viața e plină de posibilități. Uitați de gura lumii, pentru că nu ea vă

pune mâncarea pe masă, în schimb, spuneți-vă vouă înșivă cât de importanți sunteți, simțiți-vă propriile forțe.

Echipa de oină a școlii. CSM-RAMNICU SĂRAT
       O am invitată alături de mine, în articolul acestei ediții pe Moise Sorina, o fată simplă, implicată și impresionant de

eficace prin numeroasele activități ce o formează. Practicantă și sportivă de oină a ales să ne împărtășească câteva

concepte în ceea ce privește sportul și munca în echipă .

Sorina, povestește-mi! Ce ți-a oferit sportul?

       Pe lângă medalii, nu mi-a oferit nici faimă, nici bani, m-a făcut să vreau să muncesc din pură pasiune. Adrenalina și

emoția unui meci atunci când te afli pe teren este incomparabilă, trăiesc pentru momentele acelea.

Provin dintr-o familie modestă, ai mei nu și-au permis să mergem în vreo vacanță împreună, iar oina pentru mine a fost

ca un refugiu de călătorie. Am putut să mă bucur de țara asta frumoasă, de munte, de mare, dincolo de zona mea de

confort limitată de acasă. Am simțit că m-am desprins de ai mei, am devenit independentă față de ei.

Cum ai descoperit oina?

      Satul meu este recunoscut pentru oină, ceapă și usturoi (Râmnicelu). Eram destul de mică. Mă aflăm la zilele satului

unde erau aceste echipe de oină care jucau. Cu toate că nu înțelegeam mare lucru simțeam atmosfera de comunitate,

iar acest lucru m-a atras încă de pe atunci.

      Oina este un sport specific românilor, iar în satul nostru este simbolică, a fost ca un fel de moștenire culturală. Un

atu de a trăi la sat: nu te desprinzi de tradiții și trecut. 

Vasile George, 10E



Sportul este pentru toată lumea?
       Sincer nu! Toți pot încerca, însă doar unii excelează. Este nevoie de un echilibru între minte și corp. Trebuie să te

miști în ritmul jocului, totul este imprevizibil și gândit pe loc. Jocul se derulează în fracțiuni de secundă iar corpul

trebuie să facă față și comenzilor creierului dar și durerii fizice. În oină trebuie să anticipezi mișcările ca tu să fii pregătit

de atac. Te ridică la un alt nivel, e o comunicare continuă pe teren între minte și trup, adversari și coechipieri.

Când te gândești la sport primul lucru care îți vine în minte este fuga. Fugi de niște gânduri sau din
contră, ca să prinzi ceva?

       Alerg pentru a ajunge undeva. Încă de când eram micuță îi tot băteam la cap pe părinții mei să mă ducă undeva,

să nu pierd timpul degeaba, iar mama mereu mă întreba ,,Da' ce știi tu să faci?” Încerc acum să mă ocup de cât mai

multe: voluntariat, dansuri, oină, CineClub pentru a arăta ce știu să fac, să mă formez cumva. M-a rănit neîncrederea lor

și alerg tocmai pentru a umple acel gol și a ajunge la prestigiu, să vindec o rană provocată inconștient și să mă

disciplinez.
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ȘTIAȚI CĂ: PREMIUL OSCAR CÂNTĂREȘTE 3,8 KILOGRAME. 15

 
 

      "Satul meu este recunoscut pentru 
oină, ceapă și usturoi."

 

 

Ene-Brega Ștefania, 11F



         Anul acesta, în școala noastră, și-a reluat activitatea clubul de debate, întâmpinat cu entuziasm de mulți elevi. Există

totuși destui pentru care ceea ce presupune un meci de debate rămâne un mister. În acest articol, doresc să răspund

principalelor întrebări legate de acest subiect, în speranța că vă voi trezi interesul față de această metodă inspirată de a

vă petrece timpul liber.

      O luăm cu începutul și vorbim despre moțiune, pentru că de la aceasta pornește întregul proces al dezbaterii. O

moțiune este, conform dicționarului,  o hotărâre a unei adunări, aprobată prin vot, prin care aceasta își exprimă atitudinea

sau doleanțele în anumite probleme majore. La debate, moțiunea devine o afirmație față de care participanții trebuie să

aducă fie argumente pro, fie contra. Moțiunile abordează teme de actualitate, variate și adesea de interes. Iată, spre

exemplu, câteva moțiuni: Internetul ar trebui cenzurat, Jocurile video ar trebui interzise, Media de la bacalaureat
nu ar trebui să conteze la admiterea la facultate.

ȘTIAȚI CĂ: URȘII POLARI AU PIELEA NEAGRĂ. 16
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CLUBUL DE DEBATE

Cum se desfășoară un meci de debate?

     Un meci de debate implică două echipe: una reprezintă Guvernul, cealaltă Opoziția. Fiecare echipă are în mod

obișnuit trei vorbitori, care vor aduce în mod alternativ argumente pentru sau împotriva moțiunii propuse, cu scopul de a-

i convinge pe cei aflați în juriu. Există reguli clare de organizare și prezentare, fiecare participant fiind nevoit să respecte

timpul alocat pentru prezentarea punctelor de vedere.

De ce să participăm la clubul de debate?
       Pentru că ne dezvoltăm atât gândirea logică și rațională, cât și abilitățile de comunicare și de organizare a discursului,

care după cum toată lumea știe, sunt deosebit de importante, atât la viitorul loc de muncă, cât și în viața de zi cu zi. Ne

dezvoltăm încrederea în noi, dar și capacitatea de a ne gestiona emoțiile. Învățăm să analizăm diferitele perspective ale

unei probleme și ne putem petrece timpul într-un mod plăcut și distractiv.

        Clubul este coordonat de doamnele profesoare Stanciu Camelia și Crețoiu Corina, întâlnirile având loc săptămânal, fiind

destinat elevilor de liceu. În prezent, colegii noștri se pregătesc pentru participarea la un concurs județean de dezbateri care

va avea loc luna aceasta.



,,Debate, dezbatere, ceartă sau scandal?

      Nici până acum nu aș putea să dau un sinonim potrivit debate-

ului. Adevarul este că fiecare intră în propriul spațiu mintal când

ajunge la pupitru, de aceea, fiecare abordează dezbaterea în felul

său. Dar un lucru e cert, dezbaterea ne înconjoară. Acest sport al

nostru se regăsește în camera deputaților, la comisiile cele mai înalte

ale statului, dar și la colțul străzii, atunci când tu și prietenii tăi vă

hotărâți unde să vă mai plimbați. Clubul nostru este oportunitatea

fiecăruia de a se dezvolta pe sine atunci când vine vorba de abilități

de convingere. Totuși, trebuie să treci prin niște stări foarte

impactante de nesiguranță și anxietate ca să îți verbalizezi gândurile,

dar aici se ascunde distracția! Încă sunt amator, dar de abia aștept să

simt din nou acel val de adrenalină pe care îl simt mereu atunci când

ajung la pupitru, se face liniște și mintea mi se golește.”-a povestit
Pruteanu Rareș, 11B, membru al clubului de debate

Crețoiu Teodora, 11A
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TELEFONUL FARA FIR
hei bună!

salut!

vă ador!

te iubesc!

veniți aici!

ne auzim!

minți

minți

mint

mint

mințiți

minți

Vreau și eu

să pot spune adevărul

și oricât de mult aș vrea să ofer

tot ce pot, tot ce putem

e o minciună ludică

universul te obligă să minți

ești un habarnist

nu știi pe ce lume trăiești

ce a fost ieri

ce va fi mâine

ce vrei să faci

pe cine vrei

aș vrea să tac și să tăceți

aș vrea să ne uităm unii la alții

aș vrea să trăim și să ne revoltăm

în fața sorții

mesajul se pierde încet

până ajungem

să vorbim ca să nu tăcem

să ne evităm privirile

să îi lăsăm pe alții să trăiască ce vrem noi

și ne conformăm

cu toții în sistem

telefonul fără fir…



ȘTIAȚI CĂ: ÎN JAPONIA EXISTA UN SPA CARE VĂ PERMITE SĂ VĂ ÎMBĂIAȚI ÎN CAFEA, CEAI
SAU VIN.
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       „telefonul fără fir” este o poezie pe care am scris-o în urma participării la festivalul de carte și film Boovie. A fost a

doua experiență, și m-am simțit foarte inspirat pe tot parcursul ei. Am cunoscut oameni pe care îi admiram atât de

mult încât mă subestimam pe mine, de aceea, mi-am exprimat toată aprecierea și dorința de a menține legătura
și după festival. După festivitatea de încheiere, toți au plecat, voluntarii au început să strângă scena, iar eu am plecat,

simțindu-mă cumva gonit. Ah, și oamenii pe care îi admiram și pe care i-am cunoscut? Nu am mai vorbit de atunci.

Telefon fără fir...

Pruteanu Rareș, 11B

RECENZIE FILM
       În viața fiecărui om, va veni un moment, o persoană, care îi va schimba întru totul existența. Nu va fi pregătit, nu, îl va

lovi de nicăieri, adesea într-unul din cele mai nepotrivite momente ale vieții sale, dar se va întâmpla necontenit, o

dragoste fără limite de care nu va putea scăpa niciodată, care îl va urma peste tot. Își va da seama că până în acel

moment nu a știut cum să respire corect, toate simțurile i se vor ascuți, inima va începe să îi bată diferit, o simfonie a

sentimentelor ce o străbat, iar ochii i se vor deschide pentru prima dată, creând o nouă persoană.

       Louisa Clark, interpretată în acest film de către Emilia Clarke, pe care unii dintre voi s-ar putea să o știți din uimitoarea

epopee, Urzeala tronului, unde o joacă pe Daenerys Targaryen, „Mama dragonilor”, este o fată veselă, fericită cu puținul pe

care îl are, muncitoare și dedicată trup și suflet oricărui lucru îi atrage atenția. Dar, orașul de țară englezesc în care trăiește

nu îi oferă prea multe de făcut, ea chinuindu-se să își găsească un post de muncă. Povestea noastră ia naștere când Lou

gasește o slujbă de șase luni, foarte bine plătită, de a îngriji un bărbat ce suferă de paralizie. 

       Will Traynor (Sam Claflin) are o viață perfectă. Este talentat în tot ceea ce face, un lider influent în domeniul afacerilor,

născut într-o familie bogată și într-o relație fericită cu o fată potrivită lui, nu și-ar fi imaginat niciodată că într-o dimineață

ploioasă, va fi lovit de o motocicletă, accidentul paralizându-l total, punându-i sfârșit vieții sale așa cum o știa. Durerile

crunte și suferința în care se află îl transformă într-un om morocănos, care nu vrea să mai aibă de a face deloc cu

oamenii. Dar, acest lucru începe să se schimbe când dă ochii cu Lou, în hainele ei colorate și stupide, cu glumele ei

proaste prin care încearcă să îl înveselească și entuziasmul pentru viață până la cer. Will e hotărât să o îndepărteze pe

Louisa, să se separe de ea cum a făcut cu orice altă persoană din viața sa, dar aceasta izbândește în încercările sale,

făcându-l să râdă din nou și să o accepte în lumea lui. 

       Dar, când Lou ascultă din greșeală o discuție între părinții devastați ai lui Will, în legătură cu cele șase luni pe care li

le-a dat până va merge la o clinică din Elveția unde își va pune capăt zilelor, sub supraveghere medicală, ea decide că

trebuie să îi schimbe această hotărâre sumbră, arătându-i că există viață după moarte și îndemnându-l să vadă lumea

prin ochii ei.
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       Cei doi tineri vor trece prin multe aventuri împreună, încet
încet realizând că s-ar putea ca ritmul bătăilor inimilor sale să se fi
schimbat, fiind una și aceeași acum. Dar va fi oare iubirea lor
suficient de puternică pentru a-l readuce pe Will la viață? 
       Pentru a afla mai multe despre incredibila poveste a celor doi
vă invit să vizionați filmul Me before you (“Înainte să te cunosc”)
sau să citiți cartea cu același nume, care a servit ca inspirație
pentru crearea lui, scrisă de Jojo Moyes. 

      « Primești doar o viață. E datoria ta să o trăiești cât mai bine
posibil »

     « Ești întipărită în inima mea, Clark. Ai fost din prima zi în care
ai intrat, cu hainele tale ridicole și inabilitatea de a ascunde orice
simți. » 

      «Cum ai putea să trăiești zi după zi știind că nu faci altceva
decât să numeri zilele până la propria ta moarte ?»

     « Tot ce pot spune e că mă transformi într-o persoană care nu
mi-am imaginat niciodată că va putea exista. Mă faci fericită, chiar
și atunci când te porți oribil. Prefer să fiu cu tine – chiar și cu cel
care crezi că e nimic în comparație cu cel ce a fost – decât cu
oricine altcineva din această lume. » State Laura, 11A

"În viața fiecărui om, va veni un moment, o
persoană, care îi va schimba întru totul existența."

"Își va da seama că până în acel moment nu a știut cum
să respire corect, toate simțurile i se vor ascuți, inima
va începe să îi bată diferit, o simfonie a sentimentelor
ce o străbat, iar ochii i se vor deschide pentru prima

dată, creând o nouă persoană."

"Născut într-o familie bogată și într-o relație fericită cu
o fată potrivită lui, nu și-ar fi imaginat niciodată că într-

o dimineață ploioasă, va fi lovit de o motocicletă,
accidentul paralizându-l total."
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RECENZIE CARTE

      "Pulbere de stele" este un basm modern, neputând a fi

asemănat cu cele din limba română, fiind scrisă de maestrul

fantasy-ului Neil Gaiman. Acest scriitor m-a determinat să

acord o șansă acestui gen și o recomand în special

adolescenților.

         Acțiunea are loc în Satul Zidului, locul în care oamenii,

zânele și orice creatură supranaturală viețuiesc împreună.

Satul este mărginit de un zid nesfârșit, locuitorii fiind

protejați de-a lungul secolelor de invadatori.

         Însă situația se schimbă, atunci când Dunstan, băiatul

din sat, se îndrăgostește de o făptură frumoasă, iar

amintirea acelei nopți a fost marcată de nașterea lui

Thristan, care a fost adus într-un coșuleț la ușa sa, după mult

timp.

       Anii trec, iar Thristan se îndrăgostește la rândul său de

Victoria Forester, cea mai frumoasă fată din sat, care s-ar fi

căsătorit cu el, numai dacă i-ar fi adus steaua căzătoare.

Călătoria a fost riscantă, iar la vederea tinerei stele, pe nume

Yvane, alte sentimente se înfiripă.

Pulbere de stele

    Romanul conturează frumos procesul de
maturizare al băiatului, în căutarea stelei,
câștigând numeroase probe, dovedindu-și
curajul, asemănându-se chiar cu Harap Alb.

Amândoi sunt personaje realiste, neavând puteri,

au încălcat reguli, alegând răul necesar. De

asemenea se regăsește și moștenirea parentală:

îndrăgostirea pentru fete cu puteri supranaturale ,

iar în „Povestea lui Harap Alb” , armele, scutul

tatălui lui Harap Alb, însemnau valorile pe care

mezinul urma să le capete.

   Vă invit și pe voi într-o "vânătoare de
simboluri magice”, având parte de o lume

imaginară, construită într-un mod ingenios și o

lectură care vă va face îndrăgostiți de această

carte.

20ȘTIAȚI CĂ:  PRIMA TABLETĂ DE CIOCOLATĂ A FOST INVENTATĂ ÎN 1847 DE JOSEPH FRY.

Ichim Irina, 11E

"Cu ajutorul unei lumânări fermecate, plutind 
apoi într-o corabie deasupra norilor, Tristran 
Thorn străbate un tărâm locuit de vrăjitoare, 

copaci vorbitori și spiriduși."



Marie Curie și impactul ei asupra omenirii

     Dacă ți-ai văzut vreodată interiorul corpului cu ajutorul razelor x,

poți să-i mulțumești lui Marie Curie pentru calitatea atât de ridicată a

radiografiilor.

      Născută sub numele de Maria Sklodowska, în Polonia, pe data

de 7 noiembrie 1867, al cărei tată era profesor de matematică si

fizică, a dezvoltat încă de mică un talent pentru știință. Cu toate

acestea, Universitatea Warsaw, din orașul ei natal, nu accepta femei

drept studente. Determinată să devină un om de știință și să producă

propriile experimente, s-a mutat la Paris pentru a studia fizica la

universitatea Sorbonne.

       În 1895, s-a căsătorit cu Pierre Currie. Împreună au descoperit

două elemente noi, mai exact poloniul (numit după țara natală) și

radiumul. În 1903 au împărțit meritele câștigării premiului nobel în

fizică pentru munca depusă în cadrul radioactivității. Pe lângă toate

acestea, e important de reținut faptul că Marie Curie a fost prima

femeie vreodată să câștige un Premiu Nobel în oricare domeniu.
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PERSONALITĂȚI MARCANTE

21ȘTIAȚI CĂ:  ÎMBRĂȚIȘĂRILE PROVOACĂ ACELEAȘI REACȚII NEUROLOGICE CA ȘI
ANALGEZICELE.

      Marie a continuat să atingă obiective din ce în ce mai impresionante în știință. De exemplu, în 1906, a devenit

prima femeie profesor de fizică la universitatea Sorbonne. În 1906, a primit propriul laborator la Universitatea din

Paris. Apoi, în 1911, a mai câștigat un Premiu Nobel, de data aceasta în domeniul chimiei. Chiar și până in

prezent, este singura persoana, fie ea bărbat sau femeie, care a câștigat premii nobel în două domenii diferite în

știință. (chimie si fizică).

       Aceasta a început imediat să își folosească munca pentru a salva vieți. Descoperirea radiumului și a poloniului a

fost importantă deoarece elementele acestea sunt radioactive, însemnând că atunci când atomii se sfrângeau,

emanau raze invizibile (radiații) care puteau trece prin materie si care totodată erau conductori electrici. Și-a folosit

incredibila viziune asupra radioactivității pentru a ajuta razele x să facă poze cât mai clare si precise a

interiorului corpului uman.

       În 1914, în timpul primului război mondial, a creat mașinșării portabile care puteau fi duse pe câmpul de luptă si

care puteau face radiografii cu scopul de a localiza gloanțele și pentru a putea vedea oasele rupte în corpul soldaților

răniți, adesea manevrate de către femei instruite de Marie Curie. 

      După ce războiul s-a terminat în 1918, Marie s-a întors în laboratorul său pentru a își continua experimentele pe

elementele radioactive. Dar aceste elemente pot fi periculoase în urma expunerii îndelungate, iar pe 4 iulie

1934, Curie a murit din cauza unei boli cauzate de radiații. La momentul respectiv, totuși, a dovedit că femeile pot

fi la fel de inteligente ca și bărbații vremii, iar în zilele de astăzi continuă să inspire oamenii de știință să își folosească

munca în slujba omenirii.

Vasile George, 10E



ASTROFACTS
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22ȘTIAȚI CĂ: ÎN SAN MARINO EXISTĂ MAI MULTE MAȘINI DECÂT OAMENI: 4263 DE MAȘINI VERSUS 4000
DE LOCUITORI.

    Telescopul  James Webb  a  publ icat  în  această  vară  pr imele  imagini  d in  spaț iu .  Imaginea

conț ine o  mult i tudine de galax i i .  Webb a  fotograf iat  ș i  p laneta Uranus în  lumină inf raroș ie .

Ea are inele ,  la  fel  ca Saturn.

    Misiunea DART  a  fost  dusă la  capăt  cu succes  pe 27 septembrie .  O navetă s -a  prăbuși t

intenț ionat  într -un astero id pentru a- i  schimba di recț ia .

IMAGINI  DIN SPATIU

Șt iaț i  că  pentru planeta Pământ nu

există  amenințăr i  de astero iz i  în

următor i i  100 de ani?

Pe 25 octombrie  s -a  produs o  ecl ipsă

parț ia lă  de Soare care  s -a  văzut  ș i  în  țara

noastră .

Fenomenul  se  produce atunci  când Luna

trece între  Pământ ș i  Soare ,  pr in  fața

Soarelu i .  Văzut  de pe Pământ ,  d iscul

Luni i  e  de obicei  mai  mare decât  cel  a l

Soarelu i  ș i ,  dacă se  interpune între

pr iv i tor  ș i  Soare ,  î i  b lochează lumina ,

aruncând o umbră corespunzătoare pe

Pământ ;  rezultând ecl ipsa .

O a l tă  echipă de astronauț i  a  zburat

către  Staț ia  Spaț ia lă  Internaț ională

pentru a  face di fer i te  exper imente

st i inț i f ice  t imp de 6  luni .

CURIOZITĂȚI : EVENIMENTE VI ITOARE:

Luna pl ină în  noiembrie  va  f i  pe data de

8 .

Constelaț i i le  de iarnă încep să  apară pe

cer ,  așa  că ne luăm la  revedere de la

cerul  de vară  pentru câteva luni .

Racheta Artemis  1  urmează să  f ie  lansată

în spaț iu ,  d incolo  de Lună pentru a- I

testa  durabi l i tatea .

Ea t rebuia  sa  f ie  lansată  încă din august

însă eror i le  ș i  scurger i le  d in rezervor  I -au

opr i t  pe cei  de la  NASA sa  facă acest

lucru .

Geangoș Daria, 11A
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23ȘTIAȚI CĂ:  MELCII POT DORMI PANA LA TREI ANI INCONTINUU.
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