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Dragi cititori, 
 
 După o pauză de aproximativ doi ani pandemici, reluăm proiectul nostru editorial, cu speranța că 

vom reuși să redăm în aceste pagini sufletul școlii (iar liceul nostru este, fără doar și poate, o școală 

însuflețită, chiar și dacă ne gândim numai la numărul de copii înscriși.♥ ) 

 Activități s-au făcut, ce e drept, mai puține și mai greu, din cauza restricțiilor impuse. Nu ne-am 

mai putut întâlni în număr mare. Totuși, educația nu s-a oprit și cumva ne-am adaptat la tăvălugul de 

schimbări. Probabil cel mai dor ne-a fost de zâmbetele acoperite de 

mască.   

  Anul acesta școlar am avut însă, ocazia să ne vedem mai mult 

față în față și deja acest lucru este un punct forte! Ne-am obișnuit de-

acum și cu online-ul, cu diversele platforme și softuri educaționale, 

cu schimbările rapide, ceea ce, în defintiv, nu poate decât să ne 

bucure că, vrând-nevrând ne-am pus la punct competențele digitale. 

Am pierdut pe o parte, am câștigat pe alta, deci! Indiferent de 

dificultăți, iată că am strâns chiar și materiale proaspete pentru un nou număr al revistei Mirador, pe care 

suntem bucuroși să o „trimitem în lume”, pentru a dovedi că atunci când există motivație, nicio pandemie  

nu ne oprește de la a ne cultiva spiritul, de a citi, de a picta, de a cânta, de a fi generoși, de a ne dedica 

unei cauze nobile.  

 O să vă împărtășim câteva dintre noile noastre proiecte, despre cum am regândit evenimente ca 

Târgul de Crăciun, care nu s-a mai putut realiza; vă veți pune la curent cu gusturile în materie de lectură 

ale unora dintre liceenii noștri, dar veți cunoaște, de pildă, și perspectiva asupra fotografiei artistice.  

Dacă vă plac orele practice, veți găsi în revistă prezentarea unei ore de geografie în care copiii au realizat 

vulcani „activi”.  

 Ne-am propus ca revista să promoveze cât mai multe experiențe de învățare, de la mic la mare, 

pentru ca oricine își dorește să aibă șansa de a apărea în paginile ei, indiferent de interes.  

 Suntem bucuroși că școala noastră are copii și dascăli dornici să se exprime și din a căror 

colaborare se nasc lucruri ce ne fac cinste. Trebuie menționat, însă, că ceea ce apare în revistă este doar 

vârful aisbergului. Cu toții știm că 

munca grea este aceea care se vede 

prea puțin! Și pentru acest efort 

trebuie să mulțumim tuturor celor 

care pun preț pe educație: 

profesori, elevi, familii, 

comunitate!  

 Așadar, mulțumim! Spor la 

lectură! 

   Echipa de redacție  
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ANCHETĂ: ADOLESCENȚII ÎN PANDEMIE 

 

 Încă de la începutul anului 2020, pandemia COVID-19 a fost și este în continuare subiect de prima 

pagină a ziarelor. Orice canal de știri deschizi, la aproape orice oră, va prezenta oameni care încă dezbat 

acest subiect. Prin această anchetă, am încercat să aflăm care a fost impactul pe care l-a avut pandemia 

asupra adolescenților din comunitatea noastră. Am intervievat elevi atât din Liceul Teoretic „George 

Moroianu", cât și din afara acestuia,  iar întrebările au fost cele ce urmează.  

1. „Care a fost prima ta reacție când ai aflat de carantina de două săptămâni?”  

„Prima dată recunosc că nu m-a deranjat, am fost fericită că nu mai trebuie să merg la școală, dar sincer 

am crezut că trăiesc un film SF.” 

„Prima oară când am aflat că intrăm în carantină eram și eu 

fericită, am văzut-o ca o mini-vacanță, nu m-aș fi gândit să 

ajungă așa grav. Acum regret cât de repede a trecut timpul și 

cum totul a părut un vis pe atunci.” 

„Am fost fericită la început pentru că era un fel de vacanță și 

chiar aveam nevoie de ea la moment, pentru că eram stresată, 

însă după mi-am dat seama ce s-a întâmplat și nu mai voiam.” 

„Am crezut că va fi o săptămână sau două de carantină, apoi 

totul va reveni la normal.” 

„Nu m-am panicat sau altceva, ba din contră, m-am bucurat. Nu prea îmi place să ies afară.” 

„Atunci când guvernul anunțase pentru prima dată intrarea în carantină, nu credeam că era ceva ce putea să 

mă afecteze foarte mult. Eram surprins, totuși, că intraserăm în carantină de la un număr foarte mic de 

cazuri la început – comparativ cu numerele de astăzi.” 

„Sunt o persoană mai retrasă, așa că am avut o reacție favorabilă, mi-a plăcut că am putut să stau acasă și 

să mă joc și nu prea m-am simțit așa închisă în casă, deoarece trebuia să îmi plimb cățelul în fiecare zi. 

Pentru mine s-a simțit ca orice vacanță aproape.” 

„Prima mea reacție nu a fost una rea, am crezut că dacă intru în carantină o să fie minunat, dar după o lună 

de carantină deja m-am plictisit și era groaznic să stai numai în casă atâtea luni.” 

„Prima reacție pe care am avut-o a fost fericire că nu va trebui să mă trezesc așa de dimineață să mă 

îmbrac și să mă pregătesc. ” 

„În primă instanță m-am bucurat, pentru că mă simțeam în vacanță, dar imediat am realizat gravitatea 

situației și am fost foarte stresată și anxioasă.” 

2. Ce părere ai despre virus? Crezi că a fost planificat? Crezi că este vorba despre o 

manipulare? 

„Cred că e un virus ca oricare altul doar ca e nou și a venit pe neașteptate, nu pot spune ca e o manipulare 

acest lucru este incert.” 

„Virusul este o altă epidemie ce e similară cu restul bolilor foarte infecțioase din istoria lumii. Nu cred că a 

fost planificat sau într-un fel o “manipulare”. Cred că majoritatea țărilor din lume încearcă să țină cât mai 

mulți oameni sănătoși, chiar dacă unele restricții pot să pară foarte stricte.” 
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„La început când am auzit de virus credeam că e la fel ca toate și că se va rezolva repede, totuși încă ne 

luptam cu el. Nu știu dacă e o manipulare sau nu, dar având în vedere câți oameni suferă din cauza 

acestui virus, ceva sigur există.” 

„Eu cred că virusul chiar există, dar unii oameni se panichează prea mult și nu cred că e o manipulare, dar 

trebuie să învățăm să trăim cu el fără a face discriminari între cei vaccinați și nevaccinați.” 

„Da, cred că a fost planificat.” 

„Părerea mea este că a fost inventat în laborator, probabil pentru a mai micșora populația umană.” 

„Nu  pot să zic neapărat ce este și de unde a provenit,  poate să fi fost planificat, poate să nu, dar asta nu 

contează, noi tot trebuie să facem tot posibilul să păstrăm persoanele din jurul nostru în siguranță și pe noi 

purtând masca.” 

„Nu am nici măcar o părere despre virus, pot spune doar că ar putea fi planificat în așa fel încât să se mai 

scape din oameni.” 

„Eh, nu cred ca e planificat nici manipulat mai ales când vorbim despre un virus care a distrus multe 

chestii pentru oameni, dar tot ce pot să zic este să avem mare grija de noi, am avut virusul și m-am simțit 

foarte rău.” 

„Eu sunt de părere că a fost planificat, pentru că 

pandemiile de genul sunt din 100 in 100 de ani. 

Dar, chiar dacă a fost planificat, asta nu înseamnă 

că poate fi ținut sub control. Nu este neapărat o 

manipulare, este doar un mod de a mai reduce din 

populația, care este în continuă creștere.” 

 

3. Te-ai vaccinat? 
„Nu m-am vaccinat din motive personale.” 

„Da, m-am vaccinat cu acordul mamei mele.” 

„Nu m-am vaccinat, deoarece consider că nu are 

niciun efect pozitiv, având în vedere ca sunt destule persoane care, deși s-au vaccinat, au luat covid. De 

asemenea, vaccinul a apărut prea repede și a fost testat pe puține persoane, deci nu mi se pare sigur.” 

„Da, m-am vaccinat,  în caz că iau virusul să nu fie mai grav.” 

„Da, m-am vaccinat, chiar și cu a 3-a doza. Am făcut acest lucru, deoarece aveam de gând să plec într-o 

altă țară în vacanța de vară, dar am decis să continui să o fac, deoarece nu am observat niciun efect 

negativ din partea vaccinului. ” 

„DA, m-am vaccinat, am vrut să mă vaccinez pentru că aceasta este datoria mea de a păstra lumea din 

jurul meu și pe mine în siguranță .” 

„ Nu, nu m-am vaccinat. Am câteva motive pentru care nu am făcut-o, dar unul dintre ele este că vaccinul 

pentru covid-19 nu este compus ca un vaccin normal (cum ar fi cel de gripă), nu știu să explic foarte bine, 

nu am înțeles conceptul.” 

„Nu, nu m-am vaccinat, deși aș vrea să o fac,  părinții mei nu sunt de acord cu ideea aceasta.” 
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4. Ce părere ai despre școala online? Ai reușit să înveți în această formulă? 

„Nu a fost cea mai bună metodă de învățare și pot spune că mi-au lipsit colegii.” 

„La început școala online era super faină, puteam să dorm mai mult, orele erau mult mai lejere, dar 

învățatul nu a mers așa de bine, a fost mult mai greu. ” 

„Scoala online a fost mai ușoară de acasă, din cauza confortului, însă a fost mai greu să înțelegem lecțiile. 

„În timpul școlii online, rezultatele mele școlare au scăzut destul de mult.” 

„Mi-a plăcut, a fost mai comod decât fizic și mă puteam exprima mai bine fără să fiu anxioasă sau 

altceva.” 

„Personal, cred că unii profesori au reușit să predea mai bine în școala online, mai ales cele ca informatica 

de exemplu, unde am reușit să învăț la fel de bine cum aș învăța fizic. Totuși, aceste lucruri depind mai 

ales de profesor, și am putut observa cum la unele materii nu reușeam să învăț la fel de bine. ” 

„Pentru mine a fost mai ușoară școala online, am învățat mai bine, deoarece  credeam că nu o să învăț așa 

că am încercat să învăț mai mult decât normal.” 

„Mie mi-a plăcut școala online, cea mai mare parte mi-a plăcut pentru că nu trebuie să vorbesc în fața 

clasei, și am reușit să învăț, mi s-a părut chiar ușor să învăț în online.” 

„Școala online a fost chiar o provocare. Profesorii și elevii au fost luați  pe nepregătite. Unii dintre 

profesori s-au înscris la cursuri, 

pentru a putea face învățarea online 

mai ușoară. Unii au pus mai multă 

presiune pe noi, pentru că au 

considerat că avem mult mai mult 

timp liber, deși nu era așa. Unii 

profesori nu ne-au înțeles, alții au 

încercat s-o facă. Unii s-au supărat 

când nu puteam intra online sau 

când aveam unele probleme tehnice 

(spunând că inventam scuze, pentru 

a nu participa la cursuri). De multe 

ori am avut de făcut foarte multe 

teme pe baza unor lecții care nu au 

fost predate cum trebuie, fiind doar citite/prezentate în mare de pe un document word/ppt. Pentru mine a 

fost îngrozitor, mai ales pentru că nu am putut să ies din casă și să socializez, pentru că aveam ore de 

dimineață de la 8 până după-amiază la 14-15. În cazul notelor, au fost mai ridicate, pentru că, atunci când 

eram ascultați, am putut citi din caiet și cred că aceasta a fost un plus pentru elevi.” 

„Școala online a fost chill și în același timp frustrantă, tot ce pot să zic este că media în online a fost 

extraordinar de bună, dar cel mai avantajos lucru la școala online a fost că nu a trebuit să mai bat drumul 

până la școală.” 
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5. Crezi că  pandemia ți-a afectat sănătatea psihică? În ce fel? 

 

„M-am simțit foarte singură și izolată și anxietatea mea s-a accentuat.” 

„Sincer pentru mine a fost o pauză bună, uneori mi-e frică să vorbesc în public din cauza anxietații sociale, 

școala online m-a ajutat puțin să mă deschid mai mult la oportunități și să vorbesc mai mult la ore. Au fost 

și bune și rele, nu pot să zic că m-a afectat foarte mult.” 

„Mi-a afectat pandemia sănătatea psihică, pentru că am stat mai mult închisă în casă, nu a fost la fel de 

multă comunicare și atunci asta a dus la închiderea în sine.” 

„Categoric, pandemia mi-a afectat sănătatea mintală.” 

„Da, mi-a afectat mult sănătatea mintală, dar în același timp m-a maturizat foarte mult și mi-am revenit, 

mai bine ca niciodată.” 

„Nu cred că m-a afectat mintal la fel de mult cum i-a afectat pe alții, din fericire. Totuși, am fost întristat, 

deoarece nu puteam să îmi văd prietenii la fel de des.” 

„Nu consider că m-a afectat neapărat, dar în anumite circumstanțe nu mi-a fost favorabil.” 

„O, da. Nu știam că am putut să mă fac mai antisocială decât eram până acum, dar m-a și afectat din mai 

multe puncte de vedere, a trebuit să mă mut în România din cauza pandemiei și să-mi las mulți prieteni în 

spate și din cauza asta i-am și pierdut, chiar dacă mi-am mai făcut tot m-a afectat, dar aia e.” 

„Da, pandemia mi-a afectat sănătatea mintală. M-a făcut să fiu mult mai închisă în mine și mai speriată de 

orice provocare, iar aici pot spune că au contribuit și profesorii, într-un mod negativ, desigur. Am ajuns să 

nu mai pot vorbi corect gramatical. Mulți copii nu mai pot acum să iasă din bula lor, din zona lor de 

confort și să comunice la fel de eficient ca înainte și foarte mulți au acum depresie și/sau anxietate. În 

cazul meu, mi-a fost foarte greu să mă deschid în fața persoanelor noi pe care le întâlneam și mă simteam 

judecată din priviri de absolut oricine. Am devenit nefericită și stresată și nici acum nu mi-am revenit. 

„Sincer pandemia m-a afectat mai mult pe partea de socializare, deoarece stând atât de mult în casă pe 

timpul carantinei nivelul anxietății a crescut treptat. 

 

Anchetă realizată de  Dumitru Bianca,  Petrucz Evelin, Militaru Nicoleta și  Ganea Cristiana,  

din clasa a XI-a B 
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Vulcanii „în erupție” 
 

 
      Elevii claselor a V-a au realizat o activitate practică la disciplina geografie. În urma acestei activități 

elevii și-au dezvoltat următoarele competențe cheie: a învăța să înveți, competența științifică și 

tehnologică, spirit de inițiativă. 

       Activitatea s-a desfășurat astfel: fiecare 

elev a realizat o machetă cu un vulcan și 

elementele sale din diferite materiale. După 

realizarea machetei, elevul a prezentat 

elementele vulcanului și a determinat erupția 

vulcanului, folosind bicarbonat de sodiu și oțet, 

unii adăugând și colorant alimentar, alții 

detergent de vase. 

      Feedback-ul elevilor pentru activitate: 

Kovacsi Ștefania : „am fost fascinată cum a erupt vulcanul cu puțin 

bicarbonat și oțet. ” 

Grozea Matei : „prin activități practice se rețin mai ușor informațiile”. 

Lazăr Victor: „i-aș da unei astfel de activități nota 10, deoarece a fost 

super frumos să creez un vulcan și să-l fac să erupă .” 

Buda Diana: „activitatea este educativă și creativă, merită încercată de 

cât mai mulți elevi, deoarece îi ajută să-și folosească imaginația.” 

Chirică Larisa: „am fost dezamăgită că erupția vulcanului meu a fost 

una lentă, dar m-am bucurat pentru colegii mei care au reușit să aibă 

erupții mai violente.” 

Banciu Ana: „activitatea a fost interesantă, pentru că am putut pune în 

practică noțiunile însușite la clasă. Aș vrea să mai repetăm această 

activitate.” 

         Prof. coordonator Frunză Florentina                                               
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De vorbă cu un CAMPION... 

 

 În septembrie 2016, îmi continuam activitatea didactică lângă o nouă generație de copii. Erau 

mici, mici și drăgălași, ... aveau fețe zâmbitoare și îmbujorate, ochișori mari și plini de curiozitate. Când  

i-am văzut prima oară mi s-au părut atât de frumoși și veseli, încât în prima zi de școală i-am numit 

BUBURUZELE ISTEȚE. Așa le spun și azi, când ei nu mai sunt elevii mei, ,,au zburat”... dar sunt elevii 

școlii noastre și sunt la fel de frumoși la chip și 

la suflet. Despre ei vă voi povesti în altă 

ocazie. 

 Astăzi vă voi face cunoștință cu doar 

una dintre buburuze – MAXIM IACOB, elev 

în clasa a V-a D, la Liceul Teoretic ,,George 

Moroianu” Săcele. 

 Maxim este un băiat modest, ambițios, 

echilibrat și cu un potențial fantastic. De la 

vârsta de 7 ani practică badmintonul, un sport 

solicitant care antrenează toate grupele de mușchi și are multiple beneficii pentru sănătatea organismului: 

îmbunătățește mobilitatea, reflexele și coordonarea motorie, stimulează activitatea creierului și mărește 

capacitatea de concentrare. 

Maxim iubește animalele, natura și cărțile. În timpul său liber, (care 

este foarte puțin...) el CITEȘTE. Citește din plăcere și cititul pentru 

el înseamnă relaxare. Mi-l amintesc în zilele mohorâte, în care nu 

putea ieși în pauză, cum își scotea din ghiozdan cartea și citea. 

Uneori aduna în jurul său și alți colegi, cărora le stârnea curiozitatea 

cu anumite ,,fragmente” din cartea lui și le explica sensul unor 

cuvinte noi. 

Maxim are rezultate excelente atât în activitatea sportivă, cât și în activitatea școlară. De-a lungul 

celor cinci ani pe care i-am petrecut împreună, am fost părtașă de mai multe ori la bucuria născută din 

obținerea unor ,,titluri de onoare” în lumea 

badmintonului: vicecampion sau campion. Nu 

demult am auzit în vocea lui Maxim, fericirea 

de a fi ,,campion în lumea cunoașterii”. A 

încheiat primul semestru din clasa a V-a cu 

media 10. 

Pentru a afla cum reușește Maxim să 

îmbine atât de frumos sportul cu învățătura, l-

am rugat să-mi răspundă la câteva întrebări. 

Dialogul acesta îl las în rândurile de mai jos. 
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Înv.: Maxim, sunt tare fericită să văd cum tu cucerești tot mai des titlul de 

campion atât la badminton, cât și la școală. Spune-mi, mai întâi cum ai făcut 

cunoștință cu acest sport și când? 

Maxim: Când eram mai mic, fratele meu practica acest sport. Mergeam 

împreună cu el la antrenamente și îmi plăcea. Mai târziu, adică pe când aveam 7 

ani, în 2017, am început și eu, serios, badmintonul. 

Înv.: De ce ai nevoie pentru a obține rezultate bune în competițiile 

sportive? 

Maxim: În primul rând trebuie să te antrenezi mult. Apoi, să nu te 

enervezi, să fii calm! 

Înv.: Câte ore de muncă, de antrenamente ai tu într-o săptămână? 

Maxim: Un antrenament durează 2-3 ore. În perioada cu școală am trei antrenamente pe 

săptămână, în timpul vacanțelor am antrenament în fiecare zi. În apropierea competițiilor, pot fi și mai 

multe antrenamente. 

Înv.: Știu că ai participat la multe competiții și de fiecare dată te-ai întors cu premii. Ce rezultate 

ai obținut până acum? 

Maxim: În 2018 am fost vicecampion, am obținut locul II la Cupa României, U 9, București și la 

Campionatul Național de badminton de la Târgu Mureș. În 2019 am obținut locul III la campionatul 

Național de la Galați și locul II, la dublu băieți U 11-Romanian Internațional Youth Cup Piatra-Neamț. 

Apoi, în 2020, am participat la Serbian Youth Internațional Novi Sad, unde am obținut locul I, la simplu 

băieți. Cel mai recent titlu de campion l-am primit în luna decembrie a anului 2021, la Campionatul 

Național de la Timișoara, locul I la simplu băieți-U 13 și locul I la dublu băieți U-13. 

Înv.: Minunat! Ești un CAMPION. Cum reușești să ai rezultate tot la fel de bune și la școală? 

Maxim: Mă străduiesc să fiu foarte atent în clasă, să înțeleg cît mai bine noțiunile în timpul orei, 

ca acasă să-mi rămână mai puțin de exersat. 

Înv.: Cât reușești să asimilezi în clasă, în ce procent ? 

Maxim: Cam trei sferturi din lecție, aproape 80% înțeleg din clasă. 

Înv.: Am observat că la toate disciplinele ai 10. Ai o materie preferată? 

Maxim: Toate îmi plac, dar cel mai mult iubesc matematica, pentru că îmi place tare stilul 

domnului profesor. 

Înv.: Ai vreun mesaj pentru colegii tăi de clasă, pentru colegii mai mici sau mai mari? 

Maxim: Ooo, ar fi bine să-și reducă timpul pe care îl petrec pe telefon sau computer. Să-și 

găsească alte activități, activități care nu presupun folosirea gadgeturilor electronice. 

Înv.: Maxim, sunt mândră de tine! Nu pot decât să te felicit și să-ți urez mult succes în continuare! 

Maxim: Vă mulțumesc! 

Performanța începe de jos și se clădește prin muncă, cu migală, de la cele mai fragede vârste. Îmi 

doresc ca Maxim să rămână un CAMPION și peste ani să ne aducă aceleași bucurii, pe care astăzi ni le-a 

împărtășit. În același timp, vreau ca Maxim să fie un exemplu pentru ceilalți elevi ai liceului nostru și 

exemplul său să dea naștere la cât mai mulți CAMPIONI. 

Prof. înv.primar Cristina Barbu 
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    De ce România? De ce Moroianu? 

    Experiența unui elev din Republica Moldova 

 

  Bună ziua! Mă numesc Artiom și vin din Republica Moldova. 

  Mereu am visat să trăiesc într-o lume liberă, departe de ceea ce numesc 

„casă”,  societatea de acolo nu era făcută pentru mine sau nu eram eu făcut  pentru 

ea. Oamenii au un mod de gândire diferit în RM, acestea fiind un mare obstacol în 

dezvoltarea mea. Venind dintr-un sat relativ mic, nu am văzut lumea decât pe net, 

însă am avut sprijin din partea unor persoane cheie ce m-au ajutat să plec din țară. Am decis să-mi 

continui studiile în România. Aceasta fiind la moment o alternativă foarte bună pentru moldovenii cu 

medii mari ce vor să obțină studii recunoscute în UE. Soarta a făcut să ajung aici, la  LTGM. Când zic 

soartă, mă refer literalmente la aceasta, nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge în Săcele, îmi aduc 

aminte ziua când am aflat că voi veni aici, era 26 iulie, nu am intrat la Iași (care era prima opțiune), ci am 

intrat aici (a doua opțiune). De atunci până pe 13 septembrie numărăm câte zile mai am până ce viața 

mea va luat un nou start. Obiectivul meu principal era să evadez din acea lume  care avea o influență 

negativă în continuarea dezvoltării mele. Aici eram un străin, chiar dacă nu m-am simțit așa vreodată.  

  Din ziua în care am aflat că am fost admis, am avut multe insecurități asupra percepției colegilor 

mei despre mine. Toate aceste gânduri de incertitudine s-au spulberat în primele zile de școală. Mi s-a 

părut interesant să interacționez în premieră cu oameni ce îndeplinesc criteriul pe care societatea din țara 

mea natală nu o să-l îndeplinească prea curând și acesta ar fi să nu judece o persoană după origini, ci 

după modul de a se evidenția în societate. Nu am primit niciodată adresări de tipul „auzi, da tu ce cauți 

aici?”, am fost acceptat pentru ceea ce sunt. Mă simt cumva mai liber aici decât acasă.  

 Mi-au plăcut și îmi plac profesorii de aici, nu au intenția de a te suprasolicita, nu am observat intenția de 

a te umili în maniera lor de predare, aceste vicii fiind adesea prezente în Republica Moldova. Profesorii 

din România sunt mai lejeri, nu există așa multă tensiune la ore, fiecare făcându-și orele fără a avea o 

tactică ostilă, nimeni nu te obligă să faci anumite activități. Desigur erau și unele avantaje acolo de unde 

vin eu, un avantaj ar putea fi relația profesor elev. Consider relațiile profesor-elev mai reci aici, de unde 

vin eu profesorul depune tot efortul posibil pentru ca tu să poți înțelege anumite lucruri. În afara orelor 

profesorii puteau să-ți devină un fel de prieteni. Aici fiecare își face treaba în statutul corespunzător 

fiecăruia.  

  Vreau să precizez că nu mă consider un produs al sistemului, ci rezultatul autoeducației. Persoana 

mea fiind rezultatul a combinării sutelor de caractere pe care le admir sau admiram de-a lungul timpului, 

aceste caractere fiind filtrate spontan de subconștientul meu, acesta la rândul său având la bază niște 

principii. 

  Consider că  românii sunt  o societate mai liberă, deschisă, mai aproape de ideologiile vestice 

bazate pe egalitate. Chiar dacă RM va avea mereu un loc în inima mea, aceasta mi-a arătat cum nu-mi  

doresc viitorul,  pe când societatea de aici mi-a dat cu adevărat aripi. 

         Murjac Artiom, clasa a IX-a A 

         Prof. coordonator Codrea Mihaela 
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Arta fotografiei mele: viziune asupra fotografiei cu film 

   

 Wabi-sabi (侘寂) este un  principiu estetic japonez care conține o viziune asupra lumii centrată pe 

acceptarea imperfecțiunii.  

Estetica este uneori descrisă  

ca fiind una de apreciere a 

frumuseții care este 

„imperfectă, nepermanentă și 

incompletă” în natură.  Aceste 

trei idei combinate aduc ideea 

că imperfecțiunea creează 

individualitate, iar 

individualitatea dă valoare. 

Practic Nimic nu este perfect , 

complet sau terminat. Eu pot să 

fac o poză, să desenez ceva dar 

oricând, oricine poate veni să îmi continue arta. Oricine poate să adauge orice peste o pictură fără să o 

“perfecționeze” sau să o facă mai urâtă, să o completeze sau să o termine și la rândul lui cineva poate să îi 

continue arta. Concluzia ar fi că pozele care ar fi considerate ,,proaste''  ar putea fi de fapt poze bune. 

Adică pozele care nu respectă neapărat reguli simple ale fotografiei, o poză puțin blurată, deoarece 

personajele pozei dansau poate declanșa un fel de emoție degajată de poze. Poza însăși nu contează atâta 

timp cât ai prins un moment bun . 

 

 Acum, dacă revenim puțin la fotografia contemporană, trebuie să ne aducem aminte că oamenii nu 

văd un moment perfect oprit, 

când un balon a explodat sau 

lumina de la farurile unei mașini 

care rămân în urmă cum ar arăta 

o poză cu expunerea lungă. 

Fotografia nu este realitate, 

fotografia este o interpretare a 

realității, de aceea este bine să 

mai evadăm din stereotipurile 

pozelor perfecte. Nu contează 

neapărat cum arată o poză, ci 

mai mult modul în care te face 

să te simți. 
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 SINGURĂTÁTE(2) singurătăți, s. f. 1. Faptul de a 

fi singur (1); starea celui care trăiește singuratic (1); Izolare 

morală. 2. Loc retras pe unde oamenii nu umblă deloc sau 

trec foarte rar; loc pustiu, lipsit de oameni 

 Mereu am vrut ca pozele mele să arate o anumită 

stare fizică, emoțională sau psihică. Așadar, am adoptat 

acest stil de a face ca toate subiectele mele să pară 

singuratice sau pustii. Ideea mea este ca persoana care 

admiră pozele să aibă o conexiune intimă cu fotografia, să 

fie un moment în care personajele pozelor mele au o 

escapadă din viața reală, dar în același timp să arate haosul 

vieții reale . 

 Prietenii mei care sunt în majoritatea pozelor pe 

care le fac, nu știu niciodată când o să fac poza. Eu am 

aparatul în mână mereu și aștept momentul în care ei nu 

sunt atenți la mine, momentul în care își trăiesc viața . 

 Un lucru care mi s-a zis de când am început să fac 

poze a fost ,,dacă vrei să înveți să faci poze, învață sa faci 

poze cu film”; un lucru pe care l-am considerat o mare 

parte a vieții mele de fotograf . Dar, de fapt, este mai greu să faci poze pe cameră cu film decât digital. 

Niciodată nu ești sigur dacă o poză o să iasă la developare, trebuie să am grijă cu filmul, a trebuit să învăț 

cum să îmi scanez pozele, unde să merg să mi le developez sau de unde să cumpăr film. Am ajuns la 

concluzia că nu are legătură nepărat procesul de învățare cu pozele cu film și acel sfat a fost foarte aiurea, 

dar cumva am ajuns să îmi placă să fac poze cu film, mai mult decât pozele digitale. Pe lângă faptul că 

niciun filtru nu poate arăta frumusețea filmului sau acel ''pure green'' pe care numai filmul îl poate arata. 

Este mai mult decât o simplă 

poză, e o întreagă experiență 

cu o limită de 35 sau 25 de 

cadre, mersul le developat, 

momentul în care îți vezi 

pozele după mult timp. Acum 

nu mai fac poze cu film pentru 

că vreau să învăț, ci pentru că 

vreau să fac poze cu film. 

Foto și text 

Brehuescu Teodora,  

clasa a XI-a B 
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  Pasiunea mea, fotografia 
 

 Fotografia a fost mereu pentru mine un mod 

de a mă exprima indirect, de a îmi evidenția viziunea 

ascunsă asupra lumii; de a reprezenta un unghi mai 

plin de mister și frumusețe a scenei. Prin fotografia 

mea încerc să obțin o „formă perfectă a 

imperfecțiunii.” 

 Consider că e prea devreme să spun că am un 

stil bine definit, mare parte din catalogul meu 

constând din peisaje și cadre macro a diferitor 

elemente din natură. Multe dintre ele pot să vi se 

pară total lipsite de personalitate și gust estetic, însă 

fiecare transmite o emoție ce ajunge mai mult sau 

mai puțin la observator. 

Dintre toate peisajele pe care le-am surprins, cele cu 

apusuri au o valoare emoțională aparte pentru mine. 

 Îmi plac foarte mult cadrele macro, le 

consider ca fiind  pline de personalitate și unicitate. 

 În așa zisul meu catalog mai predomină și 

peisaje propriu-zise. Le găsesc frumoase, prin faptul 

că sunt un întreg, transmit emoții prin numeroasele 

detalii. Întrucât stilul meu fotografic este nedefinit, 

sunt în faza de explorare și experimentare a mai 

multor stiluri; la moment vreau să-mi iau un 

polaroid, mă fascinează foarte mult pozele făcute de 

pe acest tip de camere, fiind pline de mister. Printre 

alte stiluri pe care aș dori să le încerc sunt Motion 

photography (captarea cadrelor a obiectelor în 

mișcare), street photography (captarea imaginilor ce 

reflectă activitățile cotidiene ale oamenilor pe 

stradă).             Murjac Artiom, clasa a IX-a A 
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STIMescu LA MUZEU 

 

STIMescu la MUZEU este un proiect cofinanțat prin Administrația Fondului Cultural Național și 

desfășurat în parteneriat de către Asociația Learning by Teaching, Muzeul Municipilui București și 

Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, ce are ca scop promovarea educației prin cultură și știință. 

Noi, cei mai curioși ”Exploratori” din grupa mare de la Liceul Teoretic ”George Moroianu”, în 

cadrul acestui program, în perioada: mai- noiembrie 2021, am inițiat un proiect de parteneriat educațional, 

”Muzeul, o punte între trecut, prezent și viitor”, pornind de la ideea 

că un om care nu-și cunoaște istoria locului, nu simte că rădăcinile lui 

sunt acolo. După cum spunea Maria Montessori în scrierile sale, copilul, 

de la naștere până la 6 ani, absoarbe tot ce se întâmplă în jurul lui. 

De unde a început totul? 

De la stema municipiului Săcele, pe care am descoperit ”Poarta 

mocănească”, simbol reprezentativ al mocanilor săceleni. 

Ce am făcut? 

Am încheiat un parteneriat 

educațional cu Muzeul Etnografic 

Săcele și cu d-l.Ștefan Lupu – Tezaur 

Uman Viu. Am mers împreună cu 

copiii și părinții în vizită la muzeu și 

acasă la dl Ștefan Lupu. 

Ce am descoperit? 

Am descoperit poarta mocănească și obiecte de patrimoniu reprezentative mocanilor săceleni. 

Ce am realizat? 

Am realizat atât ”Poarta mocănească” din diverse materiale, cât 

și ”Casa țărănească”, machete realizate cu ajutorul membrilor din 

familie și am deschis o expoziție cu lucrările copiilor din proiect la 

Muzeul Etnografic Săcele, ce poate fi vizitată până în luna iunie 2022. 

Ce va urma? 

Proiectul va continua pe ”Drumul lânii”, unde vom descoperi 

lucruri interesante despre utilitatea lânii, dar și cum o putem duce în 

zona de artă prin ateliere de împâslire a lânii cu apă.  

Aduc mulțumiri tuturor partenerilor din acest proiect, fără de care 

nu ar fi fost posibil: părinții și bunicii preșcolarilor, Muzeul 

Etnografic Săcele, Ștefan Lupu, Henrietta Paniti. Vin cu 

mulțumiri și domnului director Munteanu Gheorghe, care a 

crezut și susținut acest proiect, dar și domnului director Tănase 

Ionuț, care ne-a fost alături până la finalizare. 

       Prof. învățământ preșcolar Aurelia Boriceanu 
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Am dat „BOOKuria ” mai departe! 

     

 Așa s-a numit noul nostru proiect, care a luat 

naștere în luna decembrie și care s-a dovedit de un 

real succes. Inițiat de doamna prof. Bâlbâe Cezarina, 

proiectul și-a propus să stimuleze lectura și 

generozitatea, dar și să creeze un cadru de 

socializare și prietenie între elevii claselor a V-a și 

liceeni. Vă prezentăm  mai jos de la ce am pornit:  

 Proiectul a permis, așadar, elevilor liceeni să 

dăruiască celor din clasele a V-a  cărțile mult iubite 

din biblioteca personală,  pe care ei le-au citit când 

erau de aceeași vârstă. După ce ideea a fost 

prezentată, elevii s-au mobilizat foarte repede, în 

fiecare clasă de liceu s-au strâns și împachetat cărți, 

pentru a da „bookuria” mai departe copilului al cărui 

nume l-au extras în prealabil. 

     Înainte cu câteva zile de Crăciun, pe 21 

decembrie, împreună cu prof. Bâlbâe Cezarina,  

 

 

elevii au luat cărțile pregătite și le-au oferit celor 

mici împreună cu o felicitare și un gând bun din 

partea acestora. Copiii au fost foarte încântați de 

cadouri, unii începuseră deja să le citească 

nerăbdători. 

„Bookuria” a adus multe zâmbete pe fețele elevilor 

care au primit cărțile, dar și pe fețele celor darnici. 

 

 

 

 

 

 

 Proiectul are un impact pozitiv asupra 

copiilor, încurajându-i  pe cei mici să citească, iar pe 

cei mari să dăruiască!  Ne dorim să facem o tradiție 

din această inițiativă, pe care o vom continua și în 

anii viitori, pentru ca mai mulți copii să se bucure de 

magia cărților. 

   Dabija Ioana, clasa a XI-a B 

    Prof. coordonator Bâlbâe Cezarina 
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    Dăruiește și vei fi fericit! 

 

 Sărbătorile de iarnă sunt foarte  iubite de către cadrele didactice și elevii Liceului Teoretic George 

Moroianu. Chiar dacă în alți ani liceul nostru a organizat iubitele Târguri de Crăciun în care fiecare clasă 

venea cu idei despre vinderea alimentelor sau a obiectelor 

decorative specifice Crăciunului, iar talentele elevilor în 

materie muzicală erau puse în evidență, anul acesta și cel 

precedent, din cauza pandemiei, nu s-au mai putut organiza. 

Cu toate acestea, liceul nostru nu a uitat de spiritul 

Crăciunului, organizând în ultimii  trei ani evenimentul 

caritabil „Dăruiește și vei fi fericit!”, organizat de doamnele 

profesoare Mihaela Codrea și Gabriela Goicea. 

 Anul acesta, în sala de sport a a liceului, a fost 

frumos împodobit un brad de Crăciun, în jurul căruia s-au pus 

cadouri strânse de către elevii școlii pentru câteva cazuri 

sociale din școala noastră. Oancea Teodora și Viktor Savu  din 

clasa a IX-a A au colectat în urna specială donații în bani, iar 

elevii școlii au avut plăcerea de a participa, pe rând, în sală, 

pentru a asculta colindele cântate de talentatele Maria Șerban 

(clasa a VIII-a), Mihaela și Gabriela Lupșa și Oancea Rebeca 

(clasa a IX-a A). În momentele de pauză ale colindătorilor, 

Mihai Penciu din clasa a X-a a întreținut atmosfera, cântând la 

pian. Corurile școlii (atât secția română cât și cea maghiară) ne-au încântat cu vocile calde. La sfârșitul 

evenimentului, cadourile au fost împărțite în particular copiilor. Le mulțumim tuturor pentru implicare! 

        

                             Oancea Teodora, clasa a IX-a A 

   Prof. coordonator Codrea Mihaela 
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Bandă  desenată: 
NARUTO ŞI PRIETENII 

 
 Naruto este personajul principal din filmul cu acelaşi nume. 

Creatorul său este Masashi Kishimoto, un artist japonez de manga*. 

Regia filmului de animaţie este realizată de Hayato Date în studiourile 

Pierrot și TV Tokyo. Seria conţine 21 de sezoane, lucrate din 2007 

până în 2017. 

 Naruto este un ninja din satul fictiv Konoha, iar visul lui este să 

devină un Hokage, liderul satului. În film el face parte din echipa lui 

Hatake Kakasi şi visează să ajungă un Hokage*. Hokage (Satul 

Frunzei ), Kazekage (Satul Nisipului ), Mizukage (Satul apei, sau ploii 

mai corect spus), Tsuchikage (Satul Pământului) și Raikage (Satul 

luminii, sau al fulgerului ) sunt, hai să-i numim niște primari. Sunt cinci sate ascunse și fiecare are câte un 

reprezentant care se ocupă de lucrurile importante având la sfârșit terminatia"kage". Din cauza faptului că 

este gazda "vulpii cu nouă cozi", o creatură malefică ce a atacat 

Konoha, el este îndepărtat de către ceilalți săteni. Personajul 

Naruto este construit de Kishimoto ca un om simplu, uneori 

naiv. Are un stil de învăţare kinestetzic, mănâncă ramen şi se 

teme de fantome. Pentru aceasta el compensează cu 

personalitatea lui veselă și zgomotoasă, iar pe parcursul seriei, 

el reușește să se împrietenească cu alți ninja din Konoha și din 

alte sate. Colegul lui de ninja, din Echipa 7, Sasuke Uchiha îi 

este foarte apropiat și-l tratează ca pe fratele său. În seria 

Shippuden, Naruto se întoarce în Konoha, după o absenţă de doi 

ani şi are două scopuri : Sasuke şi titlul de hokage. 

Naruto apare în toate filmele seriei, și de asemenea, în alte 

animații și jocuri video. În ciuda stereotipiei construcţiei 

personajului, Naruto rămâne foarte popular printre cititorii 

revistei. 

* manga = este cuvântul japonez pentru benzi desenate (uneori folosindu-se 

de asemenea și komikku コミック). În afara Japoniei, termenul este utilizat 

strict pentru benzile desenate de origine japoneză. De obicei aceste desene 

cuprind fețe cu ochi si personaje cu capete imense (caricaturi). 

Bibliografie: Naruto, incursiune în lumea japoneză, editura Vizmedia LCC, 

în lb. engleză https://ro.wikipedia.orgm , https://narutofanon.fandom.com, 

Veres-Gaudi Hilda, clasa a VI-a C– ilustrații; text Csabai 

Abigél sub îndrumarea prof. Borulea Aurica 

 

https://ro.wikipedia.orgm/
https://narutofanon.fandom.com/
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 ROSE (ROmanian SEcondary Education Project) este un proiect implementat de către Ministerul 

Educației Naționale, care are ca obiective: îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și 

creșterea gradului de retenție în primul an universitar 

 Are o valoare totală de 200 de milioane de euro, obținuți În baza Acordului de Împrumut nr. 8481-

RO semnat la Washington, în 17 aprilie 2015, între Guvernul României și Banca Internațională de 

Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Mai multe informații puteți obține la https://www.rose-edu.ro/  

 Școala noastră îl derulează pe o perioadă de 4 ani, 2018-2022, sub titlul ”Ai ROSE pentru succes!”, 

cu un buget de 315 903 lei (70 de mii euro la data semnării contractului 633/SGL/RII/02.10.2018). 

Rezultatele așteptate sunt: îmbunătățirea rezultatelor școlare, creșterea ratei de absolvire a liceului, 

creșterea ratei de promovare a examenului de bacaluareat.  

 

Principalele activități ale proiectului sunt: 

I. Activități pedagogice și de sprijin, care includ ore remediale, ore de dezvoltare personală, 

îndrumare și orientare în carieră (pentru care este alocat 50% din buget) 

Orele remediale vizează recuperarea rămânerilor în urmă în învățare la matematică, limba română 

și limbi străine pentru clasa a IX-a și la materiile de bacalaureat pentru clasa a XII-a. 

Orele de dezvoltare personală pentru elevii din clasele a IX-a și a X-a urmăresc identificarea corectă a 

cauzelor care generează rezultatele școlare slabe și conduc la comportamente nedorite, dezvoltarea 

încrederii  în sine și a siguranței de sine ca elemente  de bază ale unei personalități armonioase și orientate 

spre succes, dezvoltarea unor abilități de viață: gândire pozitivă, eficiență personală, planificarea carierei, 

imaginea profesională, cunoașterea,  exersarea  și  aplicarea    unui  set  de  instrumente  și  tehnici  cu  

impact  în transformarea atitudinală și dezvoltare personală și profesională, stabilirea unui plan de 

dezvoltare personală și profesională. 

 

https://www.rose-edu.ro/
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Activitățile de Consiliere și orientare în carieră pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a au drept 

scop autocunoașterea  personala cu accent pe conștientizarea aptitudinilor, intereselor, motivațiilor, 

creșterea stimei de sine, deschiderea orizontului intelectual al elevilor și realizarea unui plan concret de 

dezvoltare a carierei, conștientizarea importanței finalizării studiilor și a promovării Examenului de 

Bacalaureat pentru realizarea planului lor în viață, îndrumare în alegerea tipului de studii superioare și/

sau a carierei ulterioare. 

 

II. Activitățile extracurriculare, care includ vizite și excursii de documentare (30% din buget) 

urmăresc corelarea cunoștințelor școlare cu viața reală și cu cerințele de pe piața muncii, identificarea 

zonelor de interes pentru elevii participanți, dezvoltarea unei laturi de educație financiară și 

antreprenoriat, pentru facilitarea obținerii de locuri de muncă în viitor sau de dezvoltare a unei afaceri 

proprii. De asemenea, sunt cuprinse și obiective cultural-artistice, istorice, naturale (muzee, castele/

cetăți, monumente ale naturii etc.), firme și alți agenți economici, ferme turistice, pensiuni ș.a., cu scopul 

de a cunoaște cât mai multe aspecte ale diferitelor meserii și prin aceasta, elevii să aibă o mai mare 

paletă de informații și să poată decide în consecință asupra carierei.  

Excursiile se desfășoară pe durata a două zile. Elevii sunt însoțiți de cadre didactice. 

 

III. Activități de renovare și dotare, care includ  achiziții de bunuri în scop educațional, 

echipamente IT, software (20% din buget) 

Datele statistice ale proiectului școlii noastre, ajuns în anul IV și ultimul, arată că în ultimii 4 ani: 

- peste 200 de elevi au beneficiat de ore remediale la limba română, matematică, istorie, biologie, 

engleză, franceză 

- peste 210 elevi au fost beneficiari ai activităților de Dezvoltare personală 

- peste 60 de elevi ai claselor a XII-a beneficiari ai activităților de Consiliere și Orientare în carieră. 

- 70 de elevi beneficiari ai unor excursii de studiu și documentare la Universitatea din Cluj-Napoca, pe 

trasee cultural-istorice Nămăiești - Curtea de Argeș – Arefu etc. 

- achiziții: 22 laptopuri, 2 multifuncționale, stick-uri de memorie, căști audio in-ear, rechizite pentru toți 

elevii participanți la activități, catering doar în anul I de proiect – întrerupt de pandemia de coronavirus, 

sumele fiind redistribuite pentru rechizite și consumabile 

-donații de la Unitatea de Implementare a Proiectelor: 8 laptopuri, 8 table interactive, 8 sisteme 

videoconferință. 

 Un testimonial concluziv al unui elev: „Mi-au plăcut foarte mult acele ore (dezvoltare personală 

n.n.) și am învățat să îi ascult și pe cei din jurul meu . Mi-a plăcut când ne-am cunoscut unii pe alții (prin 

diverse metode) și am învățat ce înseamnă să ai respect față de o persoană” (Maia Sima, IX B) 

 

      Coordonator proiect prof. Tatiana Benga 
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Miracol, podoabe, miros de turtă dulce 

 

La poalele Munților Harghita există un loc 

înconjurat de brazi măreți, unde simți în aer dragostea 

divină, unde întotdeauna dorești să te întorci. Aici ne-am 

reîntors după ce s-au mai relaxat restricțiile pandemiei, în 

decembrie 2021, cu elevii claselor pregătitoare C și I. C 

pentru ca doamna Kovács Ildikó, coordonatorul Asociației 

“Lumea Copiilor Kalibáskő”, să ne călăuzească într-o lume 

a miracolului, într-o lume unde se întâlnește trecutul cu 

prezentul, unde fiecare copil se simte ca acasă.  

Această zi a fost una de neuitat. Ne-am dus cu 

autocarul până la destinație, ceea ce a fost pentru unii o noutate. Ziua a trecut repede, parcurgând un 

program bine organizat, pe placul copiilor; fiecare elev și-a confecționat podoaba aurie, sau arginitie la 

alegere, apoi au făcut turtă dulce. După o joacă în curte, și-au îmbogățit cunoștințele legate de tradiții, 

obiceiuri și datini străvechi de Crăciun. Repertoriul acestora cuprinde şi o seamă de datini, practici, 

superstiţii, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi 

sau creştine. 

Aceste activități au decurs sub neprețuita pregătire și 

însuflețire a doamnei Ildikó, fiind interesante, atractive  

pentru copiii 

generației 

Alfa, 

nativilor 

digitali, 

deoarece în 

această zi nu au avut nevoie de tehnologie, de internet, 

pentru a fi ei înșiși, pentru a fi bucuroși.  

 

 

S-a oprit timpul. Toți cei care au trăit această 

experiență sunt nerăbdători să afle data următoarei 

excursii la Centrul Kalibáskő, ce se poate realiza cu 

succes, având și un Acord de parteneriat cu această 

asociație. 

 

       profesor învățământ primar, Szitás Mária 
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Târgul de Crăciun al secției maghiare 
 
 

Crăciunul este una dintre cele mai așteptate sărbători, iar pregătirile pentru târgul de Crăciun au 

început în fiecare an în perioada Adventului, perioada celor patru săptămâni de dinaintea Crăciunului. 

Fiecare clasă se pregătea cu diferite produse, obiecte confecționate în timpul orelor de  abilități practice sau 

dirigenție. Câteodată se 

întâlneau și după cursuri, 

seara, și împreună cu 

părinții și profesorii 

realizau lucruri deosebite, 

interesante pentru târgul 

mult așteptat.  Din cauza 

pandemiei, acest obicei s-

a întrerupt în ultimii doi 

ani, dar anul acesta s-au 

mobilizat profesorii și 

elevii secției maghiare și 

împreună cu Parohia 

Evanghelică din Satulung-Joseni au organizat din nou târgul de Crăciun. 

Evenimentul a avut loc în data de 19 decembrie 2021. Cu toții am participat la slujba de duminică, 

în cadrul căreia elevii au prezentat un moment artistic, cei mici au cântat, cei mari au recitat. După slujbă a 

început târgul. În curtea casei 

parohiale standurile împodobite i-

au așteptat pe oamenii dornici să 

cumpere obiecte realizate manual, 

cu mult drag de copii: îngerași, 

globuri, coronițe de Advent, 

felicitări, decorațiuni de Crăciun. 

Nu au lipsit nici deliciile culinare 

care i-au atras pe vizitatori. A fost 

o atmosferă plăcută, copii 

entuziasmați, părinți fericiți și 

cumpărători mulțumiți. Acest târg 

a fost rodul cooperării benefice 

dintre școală, biserică și familie. 

          

         profesor Gábor Kinga 
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Minune a naturii - Stejarul secular de la Mercheașa 

 

 Considerat o minune a naturii, stejarul secular din satul braşovean Mercheaşa a rezistat războaielor, 

sutelor de ierni geroase, ploilor şi cutremurelor. Specia stejarului este "Quercus robur" şi are o 

circumferinţă, măsurată la înălţimea de 1,3 metri de la pământ, de 9,3 metri. Are o înălţime de 21,3 metri 

şi o coroană aproape întreagă, frumos rotunjită. În plus, până la 

înălţimea de 3 metri de la pământ, are cinci cioturi, urme ale unor 

ramuri rupte de-a lungul vieţii sale. Copacul este sănătos şi nu a fost 

afectat de insecte dăunătoare, iar în partea de jos are patru zone cu 

scoarţă arsă superficial, probabil urme ale focurilor făcute de ciobanii 

care au grijă de vitele satului. Descoperit în urma unui concurs iniţiat de 

Prinţul Charles şi Fundaţia Mihai Eminescu, Stejarul a şi câştigat titlul 

de Arborele anului în 2011. Copacul face parte dintr-o rezervaţie 

naturală de stejari seculari, declaraţi monumente ale naturii, şi a stârnit 

interesul nu numai al cercetătorilor, ci şi al turiştilor. Bătrânul 

Carpaţilor este acum îngrădit pentru a nu fi distrus şi poate fi vizitat de toţi cei care vor să îi cunoască 

povestea. 

 Noi, cei din clasa a III-a C, am aflat despre existența lui din 

manualul nostru de Limba și literatura română. Ne-a captat atenția atât de 

tare, încât făcând cercetări am aflat că în data de 23. octombrie 2021, se 

organizează a cincea ediție a festivalului în cinstea lui. În centrul atenției 

acestui eveniment se află familia. De aceea ni s-a părut firesc să participăm 

și noi însoțiți de părinți, frați și chiar bunici. 

 Organizatorii au pregătit mai multe activități, printre care târg de 

produse locale, ateliere pentru copii, concurs de pictură, expoziție foto și 

proiecția filmului România Sălbatică, totul într-un peisaj deosebit şi foarte 

rar întâlnit sub umbra bătrânilor stejari de pe păşunea de deasupra satului. 

 Am avut parte de un peisaj de toamnă spectaculos, culorile fiind în cel mai aprig moment pentru 

fotografii. Sub stejar i-am putut admira și asculta pe micii trubaduri din Ansamblul de chitară din Rupea. 

 Acestă ediție a avut și o componentă nouă. Este vorba despre un concurs de alergare, Gorun III. 

Competiția sportivă s-a desfășurat pe două distanțe. Cursa scurtă, de 10 km a pornit din satul Mercheașa și 

a ajuns până la stejarul secular. Cursa lungă de 30 de km, cea a vulcanilor, a cuprins și un traseu în jurul 

Lacului de Smarald din Complexul geologic Racoș. Am constatat cu bucurie că dintre concurenți au ajuns 

la linia de sosire și persoane cunoscute din Săcele. La întoarcere nu ne-am putut abține să nu vizităm și 

Cetatea de la Rupea. Am avut o zi de neuitat, ne-am distrat pe cinste! 

 Vă propun să treceți și voi pe la ,,Stejarul minune”. Nu o să vă pară rău! 

profesor învățământ primar, Balazs Rita 
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Alte activități interesante la secția maghiară... 

...decorarea sălilor la începutul  anului școlar 

...un Concurs de șah organizat în pauze, „împotriva plictiselii” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...și un Târg de Carte Internațional organizat la Târgu Mureș, în cadrul căruia 24 de 

elevi au participat la concursul intitulat  „Citește și joacă-te cu noi!” 
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La tradition de Noël en France  

 

      Le Noȅl! La joie! Le bonheur! Toutes ces choses n’ont pas pu vous échapper, en cette période de fêtes, 

de guirlandes, de sapins .Les illuminations de Noël ont recouvert les rues et les façades des bâtiments des 

villes. 

    Cependant, bien que nous célébrions le Noël dans tous les pays du 

monde, nous avons  des traditions particulières liées à cette fête.  

     En France, le repas de Noël se compose traditionnellement de la 

façon suivante. 

     Après l’apéritif, on mange l’ entrée : des huîtres, du foie gras, des 

escargots ou encore du saumon fumé. Pour celles et ceux qui ne 

souhaitent pas consommer de foie gras, il existe une alternative végétale appelée le « faux-gras ». Le plat 

principal est très souvent une dinde, accompagnée de marrons et parfois du boudin blanc ou noir. Enfin, le 

dessert le plus populaire sur les tables est la bûche de Noȅl, composée d’une génoise imbibée de sirop, de 

crème au beurre, entourée d’une ganache au chocolat pour rappeler l’écorce d’une bûche. 

   

  HODEA FABIAN-ALEXANDRU – clasa a X -a B, îndrumător prof. Gabriela Goicea 

 

TRADITIONS ET COUTUMES ROUMAINES DE NOЁL  

 

    La première tradition est liée ȧ la culture orthodoxe, elle fait référence au jeûne de Noël, qui dure 

quarante jours et qui finit le 25 décembre. Pendant 

cette période, les croyants ne mangent pas  de  

viande, de fromage et d’ oeufs. Mais, il y a des jours 

de libération, plus précisément, si les lundis , les 

mercredis et les vendredis il y a une croix noire dans 

le calendrier orthodoxe, les chrétiens peuvent boire 

un verre de vin, et, s’il y a une croix rouge, ils 

peuvent manger du poisson. 

    La veille de Noël, des groupes de chanteurs se 

rassemblent et se rendent chez les gens pour annoncer la venue du Christ, ȧ travers des chants. ( des noëls). 

Selon les régions, les chanteurs sont vêtus de costumes folkloriques. Les personnes  

“ chantées” leur offrent de l’argent, des bonbons ou des fruits. 

 

                                                    MÂRZAN CĂTĂLINA-clasa a X-a B, îndrumător prof. Gabriela Goicea 
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Le rôle des grands-parents dans la famille 

 

 Les grands-parents jouent un 

rôle très important dans la vie des 

petits-enfants. Ils ont des 

connaissances qu'ils transmettent 

avec leurs histoires, ils ont de la 

patience  et ils sont un grand soutien 

affectif pour les petits.  

 Mes souvenirs avec mes 

grands-parents sont très vagues, car 

ils ont quitté ce monde trop vite et je 

n'ai pas beaucoup de souvenirs avec 

eux. 

 Le 20 juin, cette année, 

marque la dixième année du départ 

de ma grand-mère de ce monde.  

      Je me rappelle que ce jour-là  il pleuvait et il faisait froid. Je n'ai pas trop de souvenirs avec elle, 

parce que j'étais très jeune, je me souviens juste que cette année-là j'ai dû commencer l’école.. 

     Je me rappelle avec émotion son beau visage qui,  même si les années passaient, conservait si bien 

l'éclat serein de la bonté de son coeur. Elle avait les plus beaux yeux bleus, sereins comme le ciel d'été, et 

des cheveux blonds comme l'épi de blé. 

     Quand nous allions chez elle, elle nous recevait toujours avec tant d'amour et trouvait toujours 

"quelque chose de bon" pour ses chers petits-enfants: des bonbons, des biscuits, des beignets, des 

pommes et toutes sortes de friandises. 

     De ma grand-mère, j'ai appris tellement de bonnes choses et je me souviens de tout avec émotion. 

J'ai appris à aimer les fleurs, à en prendre soin, à décorer la maison et le jardin de ces présences colorées 

et parfumées. Elle m'a appris à aimer la nature et toutes les créatures que Dieu nous a laissées. 

     Ce qui m'a amusé le plus,  c'était la façon dont elle parlait aux poulets dans la cour et leur donnait 

des noms.   

      Six ans après la mort de grand-mère, mon grand-père est également parti de ce monde. J'ai gardé 

de bons souvenirs tout au long de mon enfance et de mon adolescence, des trésors inestimables pour le 

reste de ma vie. 

       STERPU MARIA-IZABELA – clasa a X-a B,  

       îndrumător prof. Gabriela Goicea 
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 Reading is great. Reading in English is even greater! That is what I always tell my students and I 

have realized that those who are really engaged in learning English find some extra motivation in 

literature. On the one hand, they improve their knowledge of the language whenever in contact with it, 

and books are such skilled teachers! On the other hand, they get involved in learning English for a better 

understanding of their beloved books.  

 Take a look at some book recommendations from your schoolmates and enjoy! 

        Cezarina Bâlbâe, English teacher 

 

 THE LITTLE PRINCE  by Antoine de Saint-Exupéry 

  Themes: The Little Prince tells a story about loneliness, friendship and the loss of loved ones. 

  Publication: It was first published in English and French in the US by Reynal & Hitchcock in 

April 1943 and it bacame Saint-Exupéry's most successful works: one of the best-selling and most 

translated books ever published. It has been translated into 301 languages and dialects. The novel has 

been adapted to numerous radio plays, film, television, ballet and opera. 

  Summary: When he was little, the narrator showed grown-ups a picture that he drew at age of six, 

but they advised him to lay aside the drawings, and to deal with important things, like geography. So he 

learned to pilot aeroplanes, and one day he crashed in the Sahara. While he tried to repair the engine, he 

saw a small person with golden curls, who looked at him seriously. That is how the narrator made 

acquaintance with the little prince. During the days he spent in 

the desert, the little prince told him the story of his life: about his 

journey to Earth, who made him realise that grown-ups had lost 

their imagination and that his rose is unique in the whole world, 

just because he spent time with it and loved her. 

 What I liked about this book: In the book, I liked the fact 

that when the narrator met the little prince, who told him about 

his life, the aviator rediscovered his childhood and imagination, 

which he had lost when he laid aside the drawings,  

 What I didn’t like about this book: In the book, I didn’t 

like the fact that the narrator gave up on his career as a painter, 

because grown-ups discouraged him by telling him not to draw 

anymore and to concern himself with important things. 

 Recommendation: I think anyone should read this book 

because you can learn many life lessons, like the importance of socialization and friendship and it can be 

read at any age, countless times, each time being understood differently. 

          Paul Nedelcu, clasa a VII-a A 
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  Breakfast at  Tiffany's, Truman Capote 

 Breakfast at Tiffany's by Truman Capote it’s a really popular book having a 1961 movie 

adaptation as well, with the popular actress Audrey Hepburn. The book was originally published in 1958. 

 It’s a short book, having only 179 pages, thus being an easy read for native or non-

native readers.  The book became more known thanks to the aesthetic visuals of the movie. 

The action takes place mostly in the same settings and there aren’t a lot of characters in the 

story being easy to keep up with what is happening. 

 The action is placed in Manhattan where an unnamed writer meets a young woman 

called Holly Golightly, with unusual habits and a strange story which she keeps secret. Holly 

demonstrates that although she is not the most beautiful girl, she is still able to attract people to her. She 

can be defined as a good and a bad person at the same time: bad for her kinky habits and good for her 

heart of gold. She calls herself crazy, but her type of craziness only makes people stick to her and love her 

more. The name Breakfast at Tiffany's starts making more sense when you get further into the book and 

find out that its Hollys favorite store. Without spoiling it much in the end Holly, the kind of woman who 

can’t be tamed, searching for a place to call her home. Her destiny remains unclear leaving us with many 

questions and with a feeling like something is missing.  

 I think that the message Capote wanted to send it’s the human desire for companionship and love. 

I definitely recommend this book. Its short and interesting. You will be captivated by the story and finish 

it in no time. I hope I could convince you to give this story a shot! 

          Petrucz Evelin, clasa a XI-a B 

 

 The Minds of Billy Milligan, Daniel Keyes                     

     Imagine your body having multiple souls and one of them has to plead guilty, what 

would happen to your body? What would happened to you? What happens with the other 

souls? 

      This similar situation happened in Ohio, US in the late 1970s. But instead of 

multiples souls the main protagonist Billy Milligan suffered from DID , Dissociative 

Identity Disorder. DID is a mental health condition in which the brain creates multiples alters that have 

different roles in protecting the host. This disorder  develops over time due to exposure of repeated 

traumatic experiences at a very young age. 

      The Minds of Billy Milligan in a non-fiction novel, portraying  Billy Milligan  through various parts of 

his life. The book is conceived in 3 parts. The first part is an introduction to the alters and how they work, 

this part also shows the moment Billy is caught by the police. The second part focuses on Billy as a young 

kid and how the alters came to be. The last part presents everything that happened after the arrest. 

This book is  fascinating and horrifying  at the same time, showing this man’s condition and his other 24 

alters that had their own personalities and hobbies. This book has various dark  matters being covered up, 

but if you like psychology and if you want to  understand a disturbed  person, the book might offer some 

interesting insights.        Brehuescu Teodora, clasa a XI-a B 
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“IT” by Stephen King 

 Stephen King’s “IT”, published in 1986, is one of his largest  books, having more than 1.000 pages. 

It’s genre is horror, as most of Stephen King’s books are. 

  The story unfolds in a small town in Maine, called Derry. An ordinary town, well-

ordered for the most part and a good place to live in. A group of children happen to learn 

the truth about Derry, and why it isn’t actually such an ordinary town. In the sewers, “IT” 

lurks, taking the shape of each one’s deepest nightmare. Sometimes “IT” appears as an evil 

clown named Pennywise and sometimes “IT” reaches up, tearing up and killing innocent or 

not so innocent Derry residents. 

  Years pass and the children grow up, move away and forget about the incidents. 

Until they are called back, to confront “IT” once more, as “IT” emerges again ready to make their past 

nightmares a terrible present reality. 

 I’ve always liked Stephen King’s style and the way he puts a lot of effort and detail into his work. 

In IT, he actually used a set of notes from “Derry: An Unauthorized Town History” by Michael Hanlon 

that is found in the Derry Public Library vault. I also like the way he includes the “horror” that happens in 

real life like racism, child abuse and bullying, these problems being seen especially in the group of 

children that confronts Pennywise. But if you have experienced a lot of trauma, it can also be triggering, so 

in that case I would not recommend reading IT and most of Stephen King’s works. 

   So, in conclusion, I wouldn’t recommend this book to any faint-hearted person. If you are not one 

of those persons and you enjoy detailed horror books, then IT is a very good choice to read and I 

encourage you to read it.       

         Bianca Dumitru, clasa a XI-a B 

    

   Six of Crows , Leigh Bardugo    

 Six of Crows is a fantasy novel written by Leigh Bardugo, an American writer, and 

published by Henry Holt and Co. in 2015. It has 465 pages and the story follows Kaz 

Brekker and his crew attempt to pull off an impossible plan.  

 Not only that Six of Crows follows the adventure of the Crow Club to rescue an 

inventor named Bo Yul-Bayur from the Ice Court, but it also follows the love story of each 

of the six main characters, Kaz Brekker, Inej Ghafa, Nina Zenik, Jesper Fahey, Matthias 

Helvar and Wylan Van Eck. 

 The set is primarily in the city of Ketterdam, inspired by the Dutch Republic, where an infamos 

theift, Kaz Brekker, mentioned above, is promised a large payment to rescue Bo Yul-Bayur from the Ice 

Court, the most protected place in Fjerda. To finish his plan and to win the money, Kaz recruits Inej, a 

good climber with an extreme agility and very handy with knives. Jesper, the second one to be recruited 

and the crew sharpshooter. He is a lighthearted and sarcastic character and enjoys gambling a little too 

much. The next person to be recruited is Nina. She has the power to heal by just touching the hurt person. 

Then, there is Matthias, a former soldier from Fjerda.  
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 A strong and smart guy, knowing his way into the Ice Court. The last one to be recruited is 

Wylan, a very intelligent engineer and inventor, he serves as the brains in this plan and also my favorite 

character. 

 At first, the plot was a bit boring and confusing and it took me about five chapters to finally 

understand what is actually going on. After that, I don’t think there was a part where I said “This is 

getting boring!”. The story was full of suspense and “mind-numbing” twists until the very end. The 

characters are really good written, each and everyone of them having a development, one of the best I’ve 

come across so far. The dark theme of the book is also a plus, making the actions even more enjoyable. 

 And the writing... I have so much to say about the writing. It was absolutely incredible. The 

language change in dialogues and in narrative was the cherry on top. It made me feel like I really went 

through the actions, it made it feel more real. A realy well written book, with the subtle use of humour 

and the overall setting of the plot. 

        Delia Filip, clasa a XI-a B 

      *** 

 Pentru a transforma ideea de „temă pentru acasă” în ceva constructiv, provocator și cu adevărat 

util pentru elevii noștri, propun inițierea unei rubrici DE PRIN TEME ADUNATE, care să aducă în fața 

ochilor tuturor, elevi și dascăli deopotrivă, creații originale și valoroase prin creativitate, unicitate și 

calitate. În felul acesta, elevii de orice vârstă ies din anonimat și, de ce nu, își descoperă și cultivă latura 

creativă de care vor avea atâta nevoie în viitor, indiferent de cariera aleasă după absolvirea liceului. 

Încurajez și asigur, totodată, că acest demers ar funcționa și ar da roade și la alte discipline mai mult sau 

mai puțin umaniste. În speranța câștigării atenției dvs, propun, pentru acest număr, câteva din creațiile 

elevilor mei. Lectură plăcută! 

       Elena Bucurenciu, English Teacher 

 

Healthier than ever before...! 

       One of the most important differences is that today's teens have grown up in an age of technology. 

Today's teenager was born at about the same time as the internet, and online social networks have 

significantly changed communication and interpersonal relationships. And today's teenagers have had 

them since their first day of school. They are the first school children "proudly posted" by their parents on 

Facebook, they are the first to be "live" at a sports competition or a music contest. Today's children are 

the first babies whose photos have garnered likes. The fact that technology and adolescence go hand in 

hand makes today's young people anchored in a much larger world, with a huge cultural and social 

impact; they know the whole world through the internet, which for their parents was just a sci-fi movie 

script. 

 Taking into account today's socio-political and cultural environment, as well as increasing 

individualism and access to the media, today's adolescents have much more contact with violence, in all 

its forms. From ugly words to images of fatal accidents, to obscene gestures, to live crimes, to civil war, 

to armed attacks - all of these teenagers today are no strangers. And they saw them live or through a 

screen from a very young age. What their parents process and internalize with the minds of adults, 

children and young people are obliged to see and understand with a tender and forming self. 
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 Another factor that dramatically influences today's teens is the concept and pattern of family. 

Divorce, single-parent families, LGBT couples, cohabitation and other forms of distortion of the classical 

family in which their parents lived make today's teenagers understand fundamentally different 

interpersonal relationships, especially family life. 

Many of the attitudes, stress and alienation, 

depression and even violence have their cause in 

this pressure that young people have to adapt to 

new types and models of family. In addition, in 

the past the extended family, the group of friends, 

the local community had an increased influence 

and represented a point of support for teenagers; 

Today, social fragmentation and individualism 

have led to the disappearance of this mental and 

even physical comfort when it comes to safety. If in the past on the way from school to home, teenagers 

met with neighbors, relatives, acquaintances, today they are strangers in big and crowded cities. 

 Another major difference between today's and yesterday's teenagers is related to sexual exposure. 

For the parents of today's youth, sexuality was a taboo subject, but today children and young people live 

in a society without sexual rules. Movies, music, the media equate sex with love, so many teens start 

having sex early. Another difference between today's and yesterday's teenagers is the neutrality of moral 

and religious values. Today everything is relative, the rules are optional and the values of life are set 

according to the circumstances. There is no certainty in the field of morality or religion. If a few decades 

ago, a young man could say what is moral and what is not, this is no longer the case today. An entire 

generation and probably all that will follow will grow up without a set of definite collective moral values, 

good and evil being relative. This is the world in which today's teenagers become adults. 

          Maria Nițu, clasa a X-a A 

A narrative story 

 Emma could not belive what she saw in front of her. She had been sitting in the classroom for the 

last two hours, not thinking about anything except finishing her 

history exam. Then, studdenly, feeling that something in her 

surroundings was not right, she had raised her eyes from the exam 

paper. The classroom had completely disappeared...She stood 

motionless, alone, trembling and feeling her feet so cold that she 

could not move an inch. Somehow, everyone was gone. She could 

hear nothing but her own breathing. Her golden hair shone in the moonlight. She thought she heard some 

whispers. "It could be someone" she thought to herself, feeling the goosebumps. Emma found herself 

standing in front of an old huge stone wall. At first she felt very scared and couldn't believe her eyes. But 

then, she realized she had fainted and her imagination was playing with her. So she walked along the wall 

and ran into an ancient warrior.  
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 She was very curious and asked him what year it was and it turned out that her exam paper was 

about the same year. Without hesitation, Emma asked the warrior all the questions in the exam. As soon as 

the warrior answered her questions, the remaining light slowly disappeared. Emma fell to her knees and 

looked at the moon. Her eyelids closed, she was too tired to get out, maybe it was just a bad dream. When 

Emma recovered, she woke up in class and immediately wrote down all the answers she had received from 

the warrior. Eventually Emma left the classroom with her friends. They talked happily, but she knew after 

a while that her life would never be the same again. Two weeks later, Emma noticed that she had passed 

her history exam and she felt very pleased with herself. 

         Izabela Maria Sterpu, clasa a X-a B  

 

I can’t help myself  

(reflective essay) 

 And then I saw it even though I didn’t want to. It was big and bold and it was calling my name. It 

wouldn’t leave me alone and I ran, I ran as far as I possibly could but it did catch up eventually. 

 It ripped my heart out and left me there to lay on the ground wanting me to scream in pain, but how 

can I do so if I’m in complete and unbearable agony? 

 They never gave me my heart back so 

now I’m walking around with with a hole in my 

chest helping everyone I meet on my way, 

waiting patiently for the pain to end. 

“Stop watering dead flowers” it said. So now I 

keep hearing it continuously in the back of my 

head and it won’t stop. I wasn’t aware words 

could destroy someone. To break me down and 

steal everything I ever was and knew. I now 

have no identity, not even the slightest idea of 

who I’m supposed to be. 

 How could I ever stop doing the one 

thing that kept me going all this time? I’ll always water the dead flowers mainly because no one ever 

watered me, not even now, when I need it the most. 

 I want to be there for each and every one of them in ways no one was there for me. I want them all 

to heal and bloom again. They can die as many times as they need to because I’ll still be here making sure 

they come alive again. It’s my only hope, I can’t give that up. They need me and I need them in order to 

survive. I’m down on my knees again, aching with every part of me that’s still here and collapsing with 

every part that’s missing and I’m begging: I need to water the dead flowers, let me. I can’t help myself. 

          Varză Raluca, clasa a XII-a B 
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A fi profesor - între meserie şi vocaţie 

 

     „Educaţia este cea mai puternica armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea" zice Nelson 

Mandela. Într-adevăr să modelezi suflete de copii, precum sculptorul îşi plăsmuieşte opera sa, poate  

părea o provocare continuă. De la mediator, la 

bun ascultător, de la prieten la sfătuitor, de la 

detectiv la judecător, profesorul din ziua de 

azi ştie să se poziţioneze ferm şi cu tact acolo 

unde elevul are mai mare nevoie.  

       Blândeţea e singura cale spre a îndrepta 

relele, iar conform afirmaţiilor lui Simion 

Mehedinţi, „educatorul cel mai puternic va fi 

acela care are în sufletul său un izvor mai 

bogat de iubire”. Desigur, acest fapt atrage 

după sine necesitatea respectării unui set de 

reguli. Regulile şi limitele sunt cele care oferă 

şcolarului/copilului siguranţă, afirmă Urania Cremene. Experienţa mi-a arătat că oricât de jos ar coborî 

pragul unei reguli, şcolarul are tendinţa de a o încălca. Atunci să ţinem standardul ridicat este o necesitate 

pentru a proteja bunul mers al lucrurilor printre educabili.  

     Reformele repetate din învăţământ, fără concordanţă cu cererea de pe piaţa muncii,  au atras după sine 

lipsa specialiştilor în domenii precum horticultura, ingineria genetică, peisagistică, lăsând loc importurilor 

să se dezvolte pe aceste domenii. Lipsa activităţilor practice, a laboratoarelor, a experimentelor, a 

lecturilor sec. XXI s-a vrut a fi resuscitate de prea multe ori din 

buzunarul părinţilor şi al cadrului didactic.  Însă  inechitatea socială îşi 

spune cuvântul. Goana tot mai mare după „A AVEA” şi nu după „A FI ” 

transformă copiii într-o pradă uşoară pentru „social media”. 

Supraveghetorii lor sunt prea prinşi cu grija zilei de mâine, încât au 

impresia că în faţa gadgetului, copilul e în siguranţă. 

      Nota optimistă vine tot din experimentul „şcoală prin tehnologie”, 

unde elevii de cele mai multe ori sunt mai ageri decât noi. Se impune 

necesitatea cursurilor de parenting realizate în şcoală, pe de o parte 

pentru a face faţă avalanşei de conţinut media şi trierea lui, pe de altă parte pentru a „citi” nevoile 

sufleteşti ale copiilor.  Am învăţat că a fi profesor înseamnă să înveţi pe tot parcursul vieţii! Am învăţat că 

albina nu face filosofie, ci culege miere din flori,  am învăţat că lucrurile bune se realizează în timp, iar 

pentru asta e nevoie de calm şi răbdare alături de o echipă de lideri. Să nu uităm că singurele amintiri vii - 

imortalizate şi la finalul ciclului gimnazial sau liceal - sunt experienţele şi clipele extraordinare petrecute 

împreună.    

                                                                             prof. Aurica Borulea 
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   Cuvânt pe foaie albă 
     Diana-Andreea Atodiresei  

 

 Forme simple de cuvinte 

 Astăzi scrise, ieri gândite  
 Or să curgă mâine plânse  
 Pe cearșaf abia văzute. 
 
 Forme reci puțin cam strâmbe , 
 Forme simple si rigide 
 Ce alunecă-n neant. 
 
 Mă conduc departe ele 
 Undeva, de nedescris  
 În cuvinte mult prea grele  
 Când concretul nu-i precis. 
 

 Pot să pier în nemurire, 
 Să renasc dintr-o simțire 
 Una simplă, tot mai vie  
 Fără linii de contur. 

 
 Irizări de conștiință, 
 Forme reci redau culoarea 
 Scurgâdu-se-n întreaga ființă 
 Căci le simt demult chemarea. 

 
 Viața mea de ieri e gata 
 Inspirându-mi astăzi ființa 
 Când în forme reci și negre  

         Am să-mi aflu conștiința. 
 
 Iar tu, gând decolorat  
 Rămai în starea ta deplină 
 Viu si greu de explicat. 
 
 Când mă-nec în gălăgie 
 Sau când liniștea-i prea grea, 
 Trimite-ți graiul prin surdină  
 Să-aleaga sufletul ceva. 
 
 Liniștit să-mi cânți prin șoapte 
 Treci...și fă-te nevăzut. 
 

Diana Atodiresei 

Diana Atodiresei 

Diana Atodiresei 

Diana Atodiresei 
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Bucuria de a dărui 

 

Într-o seară, într-un sat, 

Trăia un copil bogat. 

N-avea frați și nici surori, 

Dar jucării cât pentru opt. 

 

Nu știa să împartă, dar… 

Știa să ceară iar și iar. 

Într-o zi s-a supărat 

Și de-acasă a plecat. 

 

Cum mergea pe nicăieri, 

Timpul a zburat și s-a înserat, 

Băiețelul a adormit 

Și c-un înger lângă el s-a trezit. 

 

Acesta i-a șoptit: 

,, Dăruiește ca să fii fericit!” 

Toată noaptea n-a dormit 

L-a spusele îngerului s-a gândit. 

 

Dimineața s-a întâlnit 

Cu un copil cam zgribulit. 

Geaca lui i-a oferit 

Și-a simțit că-i tare fericit! 

 Stoica Olivia Maria, Clasa a III a D 

 

Iarna 

Iarnă blândă și frumoasă 

Ai venit în țara noastră! 

Te-așteptăm cu mare drag, 

Să te-așterni la noi în prag. 

 

Tu cu daruri multe vii, 

Pentru toți acei copii, 

Care ascultă și învață 

Ca s-ajungă bine-n viață. 

 

 

 

 

 

 

Noi cu toții iți mulțumim 

Pentru viața ce-o trăim, 

Ne jucăm și învățăm 

Și pe Domnu-l lăudăm. 

 

Cu colinde din străbuni 

Și urări de sănatate, 

Mult belșug și bunătate, 

Iarnă, tu ne-aduci de toate! 

 Florescu Adelina, Clasa a III a D 
 

 

 

Decembrie 

 

Decembrie e luna cadourilor, 

E luna în care vine Moș Crăciun. 

Noi brad împodobim cu drag, 

Colinde învățăm, 

Pe cei dragi să-i colindăm. 

 

Pe la geam noi ne uităm 

Și pe Moș îl așteptăm, 

Cadouri multe să primim, 

Cu lapte și fursecuri sa-l servim, 

Să-i spunem cât de mult noi îl iubim. 

  Mozes Robert Istvan, Clasa a III a D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof . Îndrumător Liliana Nițu 
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Excursii de iarnă 

„Ieși afară la zăpadă!” 

În data de 21 decembrie am ieșit cu clasa să ne bucurăm de zăpadă, în Piatra Mare. Am făcut și un pic de 

sport, ne-am dat cu saniile și cel mai important…ne-am bătut cu bulgări! Toată lumea s-a distrat de minune 

alături de colegi. Cred că fiecare ar vrea să se repete așa o experiență! 

         Boboc Anastasia, clasa a VII-a A 

Clasele a VI-a C 

și a VIII-a C 

Decembrie 2021, 

Excursie în  

Piatra Craiului 

Clasa a V-a C 

Distracție la 

patinoarul de 

sub Tâmpa, 

decembrie, 2021 
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ZIUA NAȚIONALĂ 
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Războiul de reîntregire a patriei și Marea Unire  
 

 
 La începutul secolului al XX lea, între anii 1914-1918, s-a desfășurat Primul Război Mondial. 

Oamenii care au trăit în acele vremuri i-au spus Marele Război, fiind cel mai cumplit conflict militar 

desfășurat până atunci în istorie. Luptele au cuprins mai multe continente și s-au desfășurat pe pământ, în 

aer și pe apă, cu prețul a milioane de vieți 

omenești. 

 În timpul războiului s-au confruntat două 

mari alianțe: Puterile Centrale, din care făceau 

parte Imperiul German, Imperiul Austro-Ungar, 

Bulgaria și Imperiul Otoman, și Antanta, din 

care făceau parte Franța, Marea Britanie, 

Imperiul Rus, România și alte state. România a 

intrat în război începând cu anul 1916. În anul 

1914, teritorii locuite de români precum: Transilvania, Bucovina, Banat și Basarabia se aflau încă sub 

stăpânire străină. Atunci când războiul a început, conducătorii României au decis să nu participe încă la 

conflict, dar să se pregătească din punct de vedere militar pentru intrarea în luptă. 

 După doi ani, sub conducerea regelui Ferdinand I, România s-a alăturat 

Antantei în Primul Război Mondial. Obiectivul principal al participării României la 

Primul Război Mondial a fost eliberarea Transilvaniei, Bucovinei și Banatului, aflate 

sub stăpânirea Imperiului Austro-Ungar. Imediat după intrarea în război, armata 

română a intrat în Transilvania și a eliberat o parte din acest teritoriu românesc. Dar 

războiul a provocat pierderi mari, în condițiile în care armata 

română a fost silită să dea înapoi, iar Muntenia și Oltenia au 

fost ocupate de Puterile Centrale. Regele, Armata și Guvernul  

s-au retras în Moldova și, timp de doi ani, orașul Iași a devenit capitala României. 

Cu ajutor din partea aliaților săi, România își reorganizează armata, care va reuși 

strălucitele victorii din 1917 de la Mărășești, Mărăști și Oituz. Prin Victoria finală a 

Antantei, anul 1918 a adus împlinirea idealului de veacuri al românilor - întregirea 

României. 

 Au fost mai multe etape prin care a fost realizată Marea Unire. Aceasta nu s-a realizat într-o 

singură zi. Mai întâi, Basarabia s-a unit cu România la 27 Martie 1918 - acest lucru a fost posibil în urma 

ieșirii Rusiei din război. La 28 noiembrie, Bucovina hotărăște unirea cu patria mamă. Iar la 1 decembrie 

Adunarea Națională de la Alba Iulia hotărăște unirea Transilvaniei cu România. Pentru realizarea Unirii au 

luptat sute de mii de soldați români conduși de regele Ferdinand și de oamenii politici de atunci ce au dorit 

cu mult zel acest lucru. Poporul român sărbătorește pe 1 decembrie Marea Unire și cinstește astfel lupta și 

jertfa soldaților români din Primul Război Mondial. Să fim mândri de țara noastră, să fim mândri că 

suntem români! 

    Bogorodea  Grigorie, clasa a VI a A, prof. îndrumător Șarto Marius 
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ACTIVITĂȚI DE IARNĂ  

 

Sărbătorile de iarnă sunt ocazia cea mai potrivită să-i învățăm pe cei mici să ofere. Trăim într-o 

lume a tehnologiei și am uitat bucuria gesturilor mărunte, a lucrurilor făcute din suflet, cu multă dragoste 

pentru persoanele apropiate. De aceea, elevii clasei a II-a B de la Liceul Teoretic George Moroianu au 

învățat să scrie felicitări și au realizat cu mânuțele lor mici felicitări pentru cei dragi, cu ocazia sărbătorilor 

de iarnă. 

Cu această ocazie vă dorim AN NOU FERICIT alături de cei dragi! 

          Prof. Înv. Adriana Dragomir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     În Ajunul de Crăciun 

   A venit și Moș Crăciun. 

  Cu cadouri mari și mici, 

 În special pentru pici. 

 

      El are o barbă lungă, 

       Albă, deasă și stufoasă. 

        Toți îl cred darnic și bun 

         Că așa e Moș Căciun. 
    Petroiu Mara Ioana, Clasa a III a D 
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      Iarnă 

 
  Afară ninge încet                             Brazii la geamuri străluceau 
 Cu fulgi mari de zăpadă,                 În timp ce oamenii, frumos îi împodobeau. 
 Iar eu la geam mă întreb                 Mesele erau pline de bucate,        
 Oare câți or să cadă?                      Și îți venea să guști din toate. 
 
 Deodată am zărit,                             Copacii erau cam necăjiți 
 Doi copii jucându-se,                       Că nu mai erau deloc înfloriți. 
 Care s-au tot bulgărit,                      Zăpada cădea din cer ușor,         
 Cu nea udându-se.                           Și se așternea pe ramurile lor. 
 
 Un miros de prăjitură                      Oamenii de zăpadă erau fericiți 
 A venit in zbor,                                 Că în sfârșit nu mai sunt topiți. 
 Și-a ademenit,                                  Căldura a dispărut de tot, 
 Un biet călător.                                Până în Aprilie, nu va mai fi deloc. 
 
 De sărac ce era                                În felul ăsta, iarna ne arăta, 
 Nici nu s-a îndurat,                          Că ea, a sosit deja! 
 O bucată de tartă                             Cu zăpadă, brazi și daruri, 
 Să fi cumpărat.                                 Fără a-i trebui faruri, 
 Așa că a plecat,                                Se făcea remarcată, 
 Și-a rămas supărat.                          Și frumoasă, totodată! 
                                                                 
          Tătărescu Daria, clasa a VI-a 
 

 

 
DECORAȚIUNI DE CRĂCIUN ÎN SĂLILE DE CLASĂ– DECEMBRIE 2021 
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15 IANUARIE: 

ANIVERSAREA  LUI  EMINESCU. ZIUA CULTURII NAȚIONALE 

  

Frigul nu ne-a oprit să dedicăm poetului Mihai Eminescu un moment, la bustul ridicat în cinstea sa, în 

parcul din cartierul Electroprecizia. Ne bucurăm că am putut marca evenimentul și astfel!  

 Aceste manifestări sunt menite să formeze la elevii noștri o anumită atitudine față de valorile 

culturale, spirituale și artistice în contextul actual, marcat de o superficialitate accentuată.  Este una dintre 

încercările pe care le facem, ca dascăli, de a contribui la crearea unei identități. Prezența noastră aproape 

nelipsită la acest eveniment al comunitații locale și implicarea elevilor dornici să recite  sau să își expună 

creațiile plastice inspirate de opera eminesciană demonstrează importanța acestei zile și nevoia de a păstra 

și a transmite o parte din ceea ce ne reprezintă din punct de vedere cultural. 
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