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 Dezbaterile academice sunt unul 

dintre cele mai bune mijloace de dezvol-

tare a gândirii critice, a capacității de a 

gândi structurat și de a-ți exprima con-

vingător un punct de vedere. Alături de 

aceste beneficii se adaugă faptul de a fi 

o cale excelentă de a-ți depăși teama de 

a te exprima în public, chiar dacă publicul 

la competițiile de dezbateri este destul 

de restrâns. Având în vedere toate aces-

te avantaje și ținând cont de faptul că 

singurul dezavantaj este acela că dezba-

terile sunt un consumator de timp, deza-

vantaj care poate fi privit totuși și din 

alt punct de vedere, acela al faptului că 

te face să îți consumi cu folos și ultima 

bucățică de timp, dezbaterile par a fi „o 

pierdere de timp” cu folos pentru un ado-

lescent în formare. 

 Fenomenul dezbaterilor, un produs 

de proveniență americană în primul rând, 

a luat amploare și în peisajul educațional 

românesc, organizându-se și la noi nume-

roase concursuri de dezbateri academice 

între elevi de liceu sau studenți. Având în 

vedere acest context, în primăvara lui 

2015 am hotărât împreună cu doamna 

profesoară de limba română Mihaela Nis-

tor să înființăm un grup de dezbateri la 

nivelul liceului, unde câțiva elevi entuzi-

aști să fie inițiați în tainele dezbaterilor, 

cu scopul inițial de a fi pregătiți pentru 

participarea la concursul Tinerii Dezbat, 

„olimpiada dezbaterilor” pentru elevii de 

liceu.  

 După aproape un semestru de 

dezbateri, a sosit și momentul concursu-

lui Tinerii dezbat, ediția 2015 la care 

liceul nostru a fost reprezentat cu cin-

ste de echipa formată din Vittorio Rossi 

(X B), Vdovicenco Laura (XI A) și      

Toader Dragoș (X C), care a reușit să 

obțină o mențiune la regionala din Mun-

tenia desfășurată la București.  

 Pentru elevii noștri pasionați de 

dezbateri activitatea clubului a continu-

at și în acest an școlar, având din nou o 

participare la regionala concursului  Ti-
nerii dezbat de la București. Entuziasta 

Vdovicenco Laura s-a alăturat și anul 

acesta echipei liceului, alături de care au 

dezbătut David Maria (IX C) și Chiric 

Paul (IX C). 

 Sperăm ca elevii liceului nostru au 

căpătat deja gustul dezbaterilor și sunt 

gata de noi confruntări pe terenul gândi-

rii și al argumentelor și că bobocii care 

vor veni în liceul nostru vor fi cel puțin 

curioși să afle cum este să dezbați într-

un cadru organizat și cu reguli mai stric-

te decât cele ale unui simplu schimb de 

opinii cu colegii sau prietenii. Dezbateri-

le te fac să gândești eficace și să fii 

persuasiv! 

Prof. Adriana Sora 
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      La iniţiativa Inspectoratului Școlar al 

Municipiului București în liceul nostru a 

fost înfiinţat la începutul acestui an şcolar 

Clubul European, având drept 

scop ,,formarea, comunicarea, informarea, 

deschiderea culturală și integrarea valori-

lor europene” în rândul elevilor. Ne propu-

nem, astfel, creșterea calităţii educației 

pentru o cetățenie europeană, promovând 

respectarea drepturilor omului, protecția 

mediului înconjurător, învăţarea limbilor 

străine, respectarea tradițiilor și a identită-

ții naționale, solidaritatea umană, educaţia inter-

culturală. 

Activităţi realizate : 

 Celebrarea Marii Uniri de la 1918; 

 Atelier de prezentare a unor tradiţii de Cră-

ciun specifice sudului Franţei; 

 Celebrarea Unirii de la 24 ianuarie; 

 Vizionarea unui film francez de referinţă; 

 Celebrarea Zilei Europei. 

Mulţumim profesorilor şi elevilor participanţi! 

Aşteptăm propuneri pentru viitoare activităţi. 

Prof. Steliana Orieux 
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 Sute de oameni trecând pe 

lângă mine grăbiţi toţi cu ochii în 

telefoane, cu căştile în urechi sau 

pur şi simplu în gândurile lor. Toţi 

oamenii, nu numai adolescenţii, sunt 

acaparaţi de această tehnologie, 

făcându-i să-şi omoare timpul liber 

în faţă unui televizor sau pe tele-

fon.  

 Mă depăşeşte situaţia celor 

care îşi petrec timpul liber în faţă 

monitorului jucându-se sau vizuali-

zând sute de poze pe zi,sperând că 

poate într-o zi vor avea o viaţă so-

cială virtuală mai bună decât cea 

reală. Îi admir pe cei ce profită de 

puţinul timp în care efectiv pot fa-

ce ce vor că să se simtă bine, împă-

caţi fiind cu sine însuşi. Fie că e te-

nis, călătorie, lectură, gimnastică, 

muzică sau orice altceva ce practi-

că din proprie voinţă este de apre-

ciat. Îi înţeleg perfect şi chiar mă 

bucură.  

 Însă mă întreb cum sunt cei 

ce nu cunosc libertatea de a face 

ce vor sau cei care nu ştiu cum să şi 

umple timpul liber pe care îl au? Mă 

întreb cum arată amintirile lor. Nu 

sunt eu cea care să tragă concluzi-

ile dar uneori chiar sunt curioasă 

să ştiu ce fac oamenii care nu fac 

nimic pentru ei. Din păcate mulţi 

dintre noi îşi irosesc timpul liber 

doar pe „un somn bun" sau pe „o ie-

şire în oraş".Şi unde e bucuria da-

că timp de un an faci acelaşi lucru? 

Discuţiile cu prietenii ori plimbări-

le de seară se uită în 24 de 

ore,însă efortul de a reuşi visul de 

a cânta o anumită melodie la chita-

ră ori dezamăgirea de la sfârşitul 

unei cărţi rămâne.  

 Lumea s-a plictisit de re-

plici:„tinerii nu citesc", „tinerii 

stau toată ziua la calculator". Nu 

generalizăm, dar cam aşa e. Nu o 

să fac teoria timpului care se 

schimbă, dar revin... ce fac unii 

când nu fac nimic? Uneori educaţia 

e cheia, alteori anturajul e soluţia.  

 Mi-e imposibil să cred că    

cineva nu se pricepe la nimic, că  

cineva nu are o pasiune. Ce facem 

când nu facem nimic? Uităm de noi 

înşine de ceea ce am putea reali-

za... 

      Mitrea Olga, clasa a IX-C 
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 În anul școlar 2015-2016, 

CEAC (Comisia de Evaluare și 

Asigurare a Calității)  a monitori-

zat activitățile extracurriculare și 

de proiect desfășurate în liceul 

nostru. Cu acest prilej s-a urmă-

rit în special modul în care aces-

te activități sunt sustenabile și 

mai ales cum influențează aces-

tea calitatea educației.  

 Prin aplicarea unor chestio-

nare adresate părinților, elevilor 

și profesorilor s-a urmărit să se 

constate transparența acestora 

și impactul avut pentru fiecare 

beneficiar, direct (elevii) sau in-

direct (părinții). Rezultatele aces-

tor chestionare au fost atent in-

terpretate (mai întâi de către di-

riginții claselor și mai apoi cen-

tralizate de către doamna prof. 

Bărbulescu Cristina, membru 

CEAC) pentru că ne dorim ca, pe 

viitor, liceul să își selecteze cu 

atenție activitățile, astfel încât 

acestea să răspundă cât mai bi-

ne nevoilor elevilor noștri. 

 În general, s-a constatat un 

grad mare de cunoaștere a acti-

vităților legate de clubul de 

Debate, revista școlii, zilele în 

care sărbătorim liceul sau cele 

legate de tradiții și obiceiuri, con-

cursuri și evenimente muzicale. 

Elevii din clasele IX-XII își doresc 

să participe mai ales la schimburi 

de experiență cu alte licee, din ța-

ră sau din străinătate, excursii, ac-

tivități sportive și tabere. De ase-

menea, s-a constatat că excursiile 

tematice au un mare impact asu-

pra vieții de elev și sunt dorite în 

continuare de către aceștia. 

 Părinții sunt foarte mulțumiți 
de activitățile extracurriculare des-

fășurate și sunt informați în speci-

al în legătură cu clubul de Debate, 

revista școlii și excursiile temati-

ce, dar și de sărbătorirea zilei lice-

ului. Ei cer mai multe activități 
sportive și proiecte internaționale, 

dar recunosc în același timp și că 

gradul lor de implicare în viața 

școlii este redus. 

 CEAC mulțumește profesori-

lor, părinților și elevilor pentru im-

plicare, fără de care o școală nu 

ar putea deveni „un loc deschis 

inițiativelor care să ajute la schim-

barea mentalității despre nevoia 

și importanța educației" (misiunea 

Liceului Teoretic „Al. Vlahuță"). 

 Coordonator CEAC,  

  Prof. Mihaela Nistor 
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Cu paşi grăbiţi bântui străzile exis-
tenţei, ca o nălucă amnezică ce-şi caută 
trecutul, casa, în ferestre şterse. O plati-
tudine jignitoare îmi apasă pe diafragmă, 
în faţa paradei de geamuri similare, care 
nu îmi reflectă niciun fragment de amin-
tire, nicio poveste, niciun sentiment de 
apartenenţă. Îmi reflectă doar imaginea-
mi aberantă pe care încerc să o pierd. 

Consumată de blestem, mă feresc 
de ferestrele dezamăgitor de asemănătoa-
re. Încep să cred că nu am să ajung nicio-
dată acasă. Şi mă opresc din tot, sub 
semnul unui Marte sfârşit, în faţa a două 
ferestre circulare, aflate într-o simetrie 
perfectă. Ambele poartă aceeaşi nuanţă 
de întuneric; întuneric pe care-l văd re-
flectat în geneza fiinţei pe care o întru-
pez. În partea inferioară a fiecăreia, lumi-
na răzbate prin crăpături de semicerc, de 
pe partea cealaltă a ferestrelor. În sur-
prinderea unei secunde, ţesuturile-mi tre-
mură de stimuli şi îmi regăsesc propria 
lumină. Mă apropii precaută, faţa 
arzându-mi mai mult cu fiecare pas, sub 
căldura mistuitoare emanată din centrul 
ferestrelor, cel mai întunecat punct. Ob-
serv şi celelalte puncte împrăştiate pe su-
prafaţa sticloasă, iar sinapsele-mi explo-
dează la recunoaşterea codului, acelaşi pe 
care l-am purtat gravat mereu în particu-
lele spiritului. Dar punctele central, de un 
negru absolut, nu sunt puncte, sunt orifi-
cii. Sunt porţile spre casa pe care o simt 
mai aproape ca niciodată; casa de care 
încep a-mi aminti; casa care de secole, 
milenii, aşteaptă mereu să o regăsesc şi 

din care găsesc acum plecarea-mi de ne-
conceput.  

Şterg cu un zâmbet praful leneş ce 
acoperea ferestrele şi le privesc cu fiecare 
nerv al acestui trup muritor şi plâng feri-
cirea prea mare pentru a o controla. Iar 
ferestrele plâng şi ele. Sunt doi irişi obo-
siţi de aşteptare. 

 

Andreea Manolache, clasa a XI-a B 

 

Se deschide, se închide 

Peste veri uscate şi toride 

Iar apare, iar dispare 

Şi din vechi bătrâni răsare. 

Acum stă şi nu se mişcă 

De sub albii nori de frişcă, 

Mititică şi frumoasă, 

Într-o mândră, dulce, casă. 

Nu se ştie cine este, 

Doar fereastra de poveste. 

 

Luciana Popescu, clasa a X-a B 
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 Izabela este o fată de 15 ani care a 
visat dintotdeauna să devină o balerină.  
Timpul liber al acesteia se constituie din 
muncă, ambiţie și perseverenţă. În timp ce 
colegii şi prietenii se distrează având ocupaţii 
normale şi obişnuite, aceasta își construiește  
un viitor pe baza unei pasiuni care nu se mai 
regăseşte în preferinţele tinerilor din secolul 
21. Şi eu mă număr printre tinerii acestei  
generaţii şi recunosc că nu am mai întâlnit o 
pasiune atât de profundă pentru artă ca cea 
a Izabelei. Adevărat este şi faptul că toţi    
artiştii sunt oameni culţi si talentaţi, dar ceea 
ce o face specială pe această fată este    
vârsta fragedă de la care a început să mun-
cească pentru a-și  îndeplini visul. 

 Iată câteva intrebări pe care mi le-am 
îngăduit să i le pun: 

- Vreau în primul rând să ştiu de ce ai ales 
această formă de artă din marea diversita-
te disponibilă? 

„Sincer, în această artă mă regăsesc cel mai 
bine, astfel cunoscându-mi limitele, 
depășindu-le și având un scop în viaţă. Am 
ales baletul, pentru că îmi pune în evidenţă 
calitățile și mă definește ca persoană." 

- Și totuși, în timp ce colegii tăi duc o via-
ță lipsită de griji și muncă, de ce ai ales 
să faci acest lucru? 

„Deoarece este un vis care pe parcurs a de-
venit o pasiune. Pentru a înțelege de ce am 
renunţat la viaţa liberă adolescentină, trebuie 
să înțelegi sensul cuvântului pasiune. În apa-
renţă reprezintă ceva care iubești din tot su-
fletul, însă în esenţă, se dovedește a semni-

fica cu totul mai mult: acest cuvânt trezește în 
mine o foame nebună de viață și mă răscolește 
cu totul, gândindu-mă concret la pasiunea 
mea, 

baletul. 

- Ei bine, îți mulțumesc pentru acest mic in-
terviu asupra unei pasiuni aparent uitate şi 
părăsite de-a lungul evoluţiei societăţii. 

„Te rog, a fost plăcerea mea să vorbesc despre 

asta." 

 Astfel, am aflat un lucru evident, pe care 

îl cunoaştem dinainte: că sunt foarte puțini tine-

rii care au activități educative, extraordinare și 

constructive în timpul liber. 

 Sincer vorbind, această fată mi-a dove-

dit că se poate îndeplini orice vis și nimic nu 

este imposibil atâta timp cât există o flacără a 

speranței ce va dăinui pe veci în sufletele 

noastre. M-a convins si m-a încurajat să îmi 

doresc același lucru, mi-a deschis ochii să   

privesc asupra esenței vieții și mă bucur că mai 

există astfel de tineri care constituie viitorul 

strălucit al lumii. Însă este nevoie de multă im-

plicare din partea tuturor, căci vorba aceea: „Cu 

o floare nu se face primăvară". Și nu uitați: fa-

ceți întotdeauna ce iubiți cu sufletul, dar si cu 

mintea, căci este vital acest echilibru în exis-

tența unui om! 

Popa Andreea-Daniela, clasa a IX-a C 
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 1. Aveți rude în familie care au 

avut sau au aceeași meserie? 

 Bunicul meu a fost profesor de is-

torie și încă de foarte mică îmi petreceam 

timpul în cancelarie când el avea ore și 

eu nu voiam la grădiniță. 

 2. Ați fost influențată de familie, 

de prieteni, de profesori sau de altcine-

va în alegerea meseriei? 

 Nu pot spune că s-a exercitat o in-

fluență directă asupra mea, în sensul în 

care nici familia și nici profesorii nu mi-

au impus un anumit domeniu pe care să-l 

studiez sau o anumită carieră pe care s-o 

urmez. În familie mi-am dezvoltat însă 

un respect și un atașament față de mese-

ria de profesor și învățământ, în paralel 

cu interesul față de domeniul filologic. În 

liceu am avut o serie de profesoare care 

mi-au devenit modele de urmat, în acea 

perioada fiind cert pentru mine ca voi in-

tra în învățământ. Astfel, influența a fost 

mai degrabă una indirectă. 

 3. V-ar plăcea să fiți din nou   

elevă, având în vedere experiența trăi-

tă ca profesor? 

 Da, cu siguranță. Poate de aceea 

mă regăsesc atât de mult în acest mediu. 

Încă mai port dorul anilor de liceu și cu 

toate că acum sunt de cealaltă parte a ca-

tedrei, atmosfera liceului, contactul zilnic 

cu tinerii, cu ideile lor, cu vitalitatea spe-

cifică adolescenței constituie un mediu 

care mie îmi este în continuare foarte 

familiar. Întoarcerea în liceu, chiar da-

că pentru a preda, a fost ca o întoarce-

re acasă. 

 4. Ce dotări ați dori pentru 

ora dumneavoastră? 

 Aș avea nevoie de proiector, 

laptop și tablă smart în fiecare sală în 

care predau. Cred că metodele de pre-

dare, mai ales la istorie, ar trebui mo-

dernizate, adaptate preocupărilor tine-

rilor. 

 5. Care a fost cel mai frumos 

moment al carierei dumneavoastră? 

 Fiecare moment în care văd că 

efortul meu se concretizează este unul 

frumos. Când citesc lucrări foarte bu-

ne, eseuri libere în care văd că elevii 

mei au pus suflet. Poate inspecțiile la 

care am simțit aceeași emoție alături 

de elevii mei. Sunt acele momente de 

solidaritate și de apropiere pe care eu 

le consider fantastice. 

 6. Ce surprize plăcute v-au  

făcut elevii? 

 În cei aproximativ doi ani de 

când sunt în învățământ nu am avut 

parte de surprize. Cred că s-a întâm-

plat anul trecut, când predam într-un 

alt liceu, să găsesc clasa goala. Este și 

asta o surpriză. 
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 7. Cât de greu este sa fiți profe-

sor? 

 Deocamdată îmi place atât de 

mult încât nu aș spune că este greu. Poa-

te este, dar eu nu percep astfel, făcându-

mi meseria cu foarte mult drag. Predatul 

necesită însă foarte mult timp pentru do-

cumentare, elaborarea fișelor, adaptarea 

subiectelor nivelului fiecărei clase și nu 

în ultimul rând, multă implicare emoțio-

nală, empatie, tact. Este o provocare 

continuă, dar eu simt că acest efort mă 

ajută să mă dezvolt personal—atât inte-

lectual, cât și emoțional. 

 8. Care este partea frumoasă a 

acestei meserii? 

 Înveți în fiecare zi. Interacționezi 

cu tineri diverși, dinamici, plini de idei. 

Îi vezi crescând intelectual; dezvoltându

-se, revoltându-se, încercând să-și cro-

iască un drum, să se autodefinească. Iar 

dacă eu ca profesor pot contribui în bine 

la acest proces este o mare bucurie. 

 9. Ce părere aveți despre  uni-

forma școlii? Credeți că este necesa-

ră? 

 Nu mi-au plăcut niciodată unifor-

mele. Nu le văd rostul nici acum. Orice 

formă de uniformizare mie mi se pare 

inutilă. Întotdeauna am fost de părere că 

într-un mediu relaxat, în care tinerilor li 

se permite libertatea de exprimare, in-

clusiv cea vestimentara, randamentul va 

fi mai crescut. Este vârsta la care va defi-

niți, inclusiv propria imagine, vaâsta la ca-

re, de multe ori vestimentația este 

un ,,statement”, va afirmați voi înșivă și 

ideile pe care le aveți, muzica pe care o as-

cultați s.a.m.d. Nu văd uniforma ca fiind o 

expresie a disciplinei sau a ordinii. În plus, 

îmi este mai ușor să-mi cunosc elevii, la 

prima vedere, în funcție de vestimentație, 

fără a avea prejudecăți. Îmi dau seama care 

este ,,skater”, ,,punker”, ,,vintage” etc. și 

acesta este un punct de la care pot construi 

o comunicare autentică cu elevii mei. 

 10. Ce sfaturi aveți pentru elevii 

dumneavoastră? 

 Îmi sfătuiesc elevii să gândească li-

ber, independent de prejudecăți, stereoti-

puri, locuri comune. Să pună totul sub 

semnul întrebării, să analizeze lumea în 

care trăiesc și să se autoanalizeze. Să fie 

deschiși și empatici, să se respecte pe ei 

înșiși și pe ceilalți. Să fie conștienți de cât 

de capabili și frumoși sunt. Să-și aleagă 

drumul în acord cu dorințele lor sincere, 

pentru plăcerea de a profesa într-un dome-

niu în care vor fi siguri că se vor regăsi. Să 

nu se teamă de implicare și nici de eșec. 

 

Interviu realizat de   

Anamaria Moraru, clasa a X-a B 
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 Acordăm astăzi o temă de 

maximă importanță pentru societatea 

contemporană, dependența de calcula-

tor. Dincolo de utilitatea lui și noianul 

de informații aflate doar la un click 

distanță rămâne această problemă cu 

care se confruntă majoritatea tinerilor. 

Și eu m-am confruntat și încă mă con-

frunt cu acest lucru. Febra calculato-

rului m-a cuprins pe nesimțite.  

 Am ales spre exemplificare o fa-

milie obișnuită, situată într-un aparta-

ment simplu din mijlocul orașului. 

Dacă deschid o ușă imaginară, găsesc 

doi frați, să le spunem ,,x” și ,,y” și o 

mamă serioasă, sufletistă, cumva 

depașită însă de aceasta situație. Sunt 

două generații, două mentalități care 

trebuie să se înțeleagă una pe alta, să 

se întălnească undeva la mijloc, pen-

tru a putea conviețuii. 

  „y” este fratele mai mare, elev 

în clasa a XII-a, acaparat de calcula-

tor. „x” este fratele mai mic, elev în 

clasa a VIII-a, curios, dar descătușat 

de boala calculatorului. Mai există 

animalul familiei, țestoasa Carapace, 

dar aici nu întâmpinăm această prob-

lemă. 

 Mult timp, fratele mai mic a luat 

exemplul fratelui mai mare și a stat 

ore în șir la calculator. Ignora su-

părarea mamei și certurile zilnice pe 

această temă. Avea un aliat,pe „y”. Nu-l 

interesa dacă-i zi sau noapte, dacă plouă 

sau ninge. Nu mai simțea nici gustul 

mâncării. Ajuns însă în clasa a VIII-a,a 

trebuit încet-încet să renunțe la calcula-

tor în schimbul pregătirii pentru examen. 

A început să vadă viața cu alți ochi. A 

realizat cât de ocupată era mama când ei 

nu ajutau cu nimic; a observant chiar 

unele schimbări în casă. Și-a descoperit 

vecinii și prietenii din parc. I s-a părut 

extraordinar să facă sport, să se plimbe 

cu prietenii. Realizase că a trăit până 

acum într-o vizuinâ. Partea grea abia 

acum urma: să-l facă și pe fratele lui să 

vadă și să realizeze aceste lucruri. 

 Calculatorul reprezintă o mare 

invenție a lumii, dar nu trebuie lăsat să 

trăiască în locul nostru. Tehnologia de 

azi este o rază de soare în ochii tinerilor. 

O rază care însă îți absoarbe ușor su-

fletul și ajungi o creatură supusă interne-

tului, telefonului sau tabletei. 
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Calculatorul  

ADOLESCENT 
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Tânărul George C. (a dorit să își păstreze anonimatul) a acceptat să ne vorbească despre 

slujba sa – medic ortoped într-un mare spital bucureștean. 

Iată răspunsurile pe care George a avut amabilitatea să ni le ofere: 

- Ce hobby- uri ai? 

- Îmi place să practic diferite sporturi... dar mai ales voleiul, îmi plac călătoriile, muzica bună... 

și desenele animate (spune el râzând). 

- De ce îți place slujba ta? 

- Îmi place slujba mea pentru că îmi oferă prilejul de a cunoaște oamenii cu bucuriile și neca-

zurile lor și mai ales posibilitatea de al e alina durerea în schimbul unui simplu „mulțumesc.” 

- Ce faci tu mai exact la serviciu? 

- Încerc să rezolv problemele oamenilor legate de sistemul osteoarticular. Recomand investi-

gații care să mă conducă spre un diagnostic cert și apoi încerc să aplic un tratament corect 

adaptat nevoilor fiecărui pacient. 

- Ce implică ortopedia? 

- Ortopedia implică stabilirea diagnosticului și tratamentului în afecțiuni ale oaselor membre-

lor, bazinului și coloanei. De multe ori, aceste tratamente pot implica o intervenție chirurgicală. 

- Ți se pare că slujba ta e grea? 

- Atunci când faci ceva cu plăcere, chiar dacă este dificil și implică destul de MULTĂ muncă și 

responsabilitate, totul pare mai ușor și te poți bucura de plăcerea lucrului bine făcut. 

- Cum te-ai gândit să devii doctor? 

- A fost ceva ce a venit oarecum de la sine... Atunci când cineva mă întreba ce vreau să devin 

când o să cresc, răspunsul era mereu același:  MEDIC ORTOPED! 

- Cum ți se pare că a evoluat medicina? Cum era în trecut și cum e acum? Ce părere ai de 

medicina tradițională? 

- Medicina este un domeniu în continuă dezvoltare. Dacă în trecut erau realizate intervenții 
chirurgicale fără anestezie sau trabuc cu antibiotic, în momentul de față, folosim microscopul, 

roboții și tot ce înseamnă evoluție și dezvoltare înseamnă și progres în medicină. Chiar dacă teh-

nologia ne ajută enorm în medicină, asta nu înseamnă ca trebuie să întoarcem spatele medicinei 

tradiționale. Aceasta nu reprezintă un panaceu, dar poate constitui un aliat în lupta cu boala! 

- La final, ce mesaj ai dori să transmiți cititorilor? 

Aș dori să închei mulțumindu-vă pentru oportunitatea de a împărtăși câteva dintre opiniile 

mele legate de lumea medicală și de profesia mea. Sper ca cititorii dumneavoastră să înțeleagă 

faptul că această profesie este una nobilă, dificilă și pentru a fi făcută bine trebuie făcută cu plă-

cere și suflet. 

 Așa cum a spus și George, profesia de doctor este una sacră și curată fără de care spe-

ranța de viață ar scădea simțitor, lucru la care ar trebui să ne gândim cu toții. 

                                              INTERVIU REALIZAT DE MARIA ALEXANDRA  DRAGOMIR,  

                                                                               CLASA a VI-a C 
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Medicina – tradiție sau inovație 

- interviu cu un tânăr ortoped - 



Draga mea, 

Sunt o picătură de ploaie strivită 

intre pleoapele tale grele de visuri. 

Sunt un gând hoinar, rătăcit in părul 

tău, roua dimineţii târzii incendiate de 

soare, secunda boabă de nisip căzută 

în clepsidra fără de sfârşit.  

Sunt firul de iarbă peste care 

treci acum grăbită, sunt frunza pe ca-

re o ţii acum îngândurată între degete! 

Sunt raza de soare care iţi mângâie 

acum privirea, sunt ultima silabă pe 

care aş dori sa o rosteşti înainte de a 

visa şi primul tău gând..... 

Iubita mea, ochii  tăi deschid 

spre mine universuri, zâmbetul tău mă 

îmbată de o beţie cerească. Atingerea 

ta este pentru mine curcubeul, sărutul 

tău… sfârşitul unei lumi și naşterea 

alteia. Iubita mea, eşti vis.... şi durere. 

Dacă viaţa mea ar fi o clipă petrecută 

lângă tine, nu mi-aş dori alta. O clipă 

să mă priveşti, să-mi zâmbeşti, să mă 

atingi, să mă săruţi. Te mai aştept o 

viaţă. Şi ce altceva aş mai putea să iţi 

mai ador decât doi ochi albaştri fru-

moşi şi un zâmbet cald. 
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Scrisori de dragoste 

Dragă Nimeni, 

 Nu îmi mai amintesc de când nu 

am mai vorbit. Cred că a fost într-un 

vis ultima dată, iar eu nu am mai visat 

de ceva vreme. Ar fi destul de 

„minunat” să te întâlnesc şi să îţi 

înmânez această scrisoare personal. 

În mintea mea te desenez în lumină şi, 

totodată, în aerul proaspăt al unei 

nopţi târzii.  

 Într-un fel, eşti un poem plin de 

subtilități înnorate, iar eu aş putea 

petrece tot timpul pe care îl am pentru 

a te înţelege. Nu îmi găsesc cuvintele 

pentru a-ţi putea scrie, pentru că nu te

-am putut creiona complet şi pentru 

că nu vreau să fac asta.  

 

ADOLESCENT 
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Tu…, 

 Tu nu eşti idealist ca mine. Tu nu ştii că dragostea, cel puţin la această vâr-

stă a schimbărilor, nu rezistă timpului. Ştii că în dragoste este greu să fim raţionali, 

ştii că iubirea noastră poate fi, la o scară mare, doar o iluzie trecătoare. Dar hai să 

o privim la o scară mai mica. 

 Hai să ne imaginăm că, după cum spun anumite teorii ştiinţifice, există uni-

versuri paralele, şi că aceste universuri paralele, lipsite de limite şi cu posibilități 
infinite, se descompun, la rândul lor, în alte universuri paralele. Fiecare univers in-

dependent este creat prin propria explozie. Propriul nostru univers, în care doar tu 

şi eu existăm, în care totul se ghidează după sentimentele noastre, a fost şi el pro-

dus de o explozie. Acea explozie nu s-a produs, însă, când te-am cunoscut. S-a pro-

dus cu mult înainte, pe când fiecare pas pe care îl făceam, fiecare vorbă pe care o 

schimbam cu oricine ne aducea mai aproape de îndepărtata noastră întâlnire.  

Nu vreau să existe timp şi nici spaţiu în universul nostru. Universul nostru este 

compus din mişcări de dans, din vibraţiile vocii tale, din atingeri uşoare. Răsăritul 

în universul nostru este râsul tău, iar noaptea vine când tu pleci. Aerul este parfu-

mul tău, iar vântul este când îmi arunci o privire rece. Luna este primul nostru să-

rut, stelele sunt priviri ce spun multe. Picăturile de ploaie sunt lacrimi, furtuna este 

când ne certăm. Ştii cum, în perioadele furtunoase, păsările se retrag spre ţările 

calde? Când noi doi ne certăm, noi provocăm furtuna, dar noi suntem şi păsările. 

Singurul loc în care mă adăpostesc de mine, de tine….eşti tot tu.  
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În calitate de consilier școlar, prin intermediul activităților desfășurate la nivelul liceului, 

am reușit să surprind unele dintre problemele cu care se confruntă adolescenții astăzi. Amintesc în 

acest sens faptul că mulți dintre ei se simt neînțeleși de cei din jur, nu au încredere în forțele pro-

prii, nu sunt hotărâți în privința profesiei de urmat, au probleme în familie, nu sunt suficient de mo-

tivați pentru învățare, au nemulțumiri în ceea ce privește sistemul educațional,  ajung în anturaje 

care îi pot influența negativ, absenteism, violența etc.  La baza multora dintre aceste probleme  se 

afla anumite nevoi nesatisfăcute și care le afectează dezvoltarea personalității și performanțele…. 

La polul opus am găsit aprecieri remarcabile  făcute de elevii clasei a X-a B în ceea ce privește 

sistemul de valori după care se orientează adolescenții… 

Iată ce spun elevii clasei a X-a B… 
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Adolescenții încotro?... Probleme, nevoi, valori… 

ADOLESCENT 
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Am găsit în colectivul clasei a X-a B niște elevi minunați, o adevărată echipă care știe să 

lucreze pentru reușita și evoluția personală, dar și a grupului din care fac parte. Am descoperit la 

ei un nivel înalt de cunoaștere , de aspirații, de dezvoltare al abilitaților de relaționare în grup, de 

exprimare și susținere a propriului punct de vedere, de argumentare, de interes pentru cunoaștere 

și pentru nou, inteligență inter și intrapersonală. Lucrul acesta probabil se datorează si dnei profe-

sor diriginte Nistor Mihaela care a știut sa le dezvolte gustul pentru lectură, pentru frumos, pentru  

cunoaștere și pentru dezvoltare personală… 

Prof. consilier școlar Alina Mihalache 
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Impresii despre elevii Liceului Teoretic „Alexandru Vlahuță”… 



 Prin simbolurile ei, vestimentația, ca sistem comunicativ nonverbal, dezvăluie 

unui privitor multe detalii despre „purtătorul" ei.  Hainele subliniază apartenența la 

un grup social sau rolul pe care individul dorește să și-l asume în diferite contexte. 

Latura vestimentară îndeplinește un rol valoros în  toate culturile: unele se definesc 

prin modă, altele se rezumă să adopte o ținută „muzicală" sau „sportivă" în  funcție 

de elementul caracteristic grupului.  

Să vedem, mai întâi, care erau tendințele modei în  vremea   
anilor ’80. Moda acelor ani s-a remarcat prin expresivitate 
și nonconformism. Curentul „disco” a adus în garderoba fe-
meilor culori vii, lurexul și paietele strălucitoare.  De aseme-
nea, moda anilor ’80 a fost influențată de renumiții inter-
preți precum Madonna și Michael Jackson.  
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Vestimentația – un mod de comunicare 

ADOLESCENT 

Moda anilor ‘90 a fost marcată de stiluri muzicale și de 

stilul grunge. S-au purtat blugi cu talie înaltă și tricouri scurte. 

Salopetele au fost cele mai confortabile odată, purtate de multe 

persoane, mai ales de femei. Adesea erau prezente, în  vestimen-

tația acestor ani, costume pe corp cu o vestă pe deasupra. 
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Anii 2000 au fost marcați de pantofii cu 

talpa cât mai înaltă, blugii cu talia foarte joa-

să, fustă mini de blugi și topurile-corset. Pan-

tofii eleganți ai anilor 2000 aveau un toc mi-

cuț și un bot foarte alungit și ascuțit, motiv 

pentru care fetele cu mărimea peste 38 aveau 

de suferit cumplit – alungeau fenomenal orice 

picior.  

Hainele adolescenților reprezintă o formă de comunicare. Ele se constituie ca mesaje nonver-

bale, fiind o modalitate subtilă de interacționare în  cadrul unui grup. Hainele adolescenților, diferite 

de cele ale adulților, se constituie ca un fenomen istoric relativ recent. Până în  1950, ținuta tinerilor 

imita moda adulților. Stilul vestimentar, de fapt, manifesta o natură ciclică: ceea ce e aparent origi-

nal pentru o generație are derivațiile sale în  trecut. În prezent, vestimentația este influențată de me-

dia. Starurile muzicale produc un impact puternic în  rândul publicului tânăr. 
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Stilul emo 

Curentul emo a prins contur în  anii '80, în  Marea Britanie, 

însă a devenit un curent controversat în  toata lumea, în  urma cu 

câțiva ani, când tot mai mulți tineri adepți ai acestui trend s-au 

sinucis. Din nefericire, mulți părinți nu înțeleg că emo nu este o 

tendință a modei sau că are prea puțină legătură cu vestimentația 

sau look-ul, care, într-adevăr este excentric - coafuri ciufulite, 

breton în  ochi, machiaj negru puternic (chiar și la băieți), îmbră-

căminte neagră, imprimată cu mesaje ciudate, etc. 

Emo este, de fapt, un stil de viață în care tinerii confuzi, frământați 

de probleme emoționale își găsesc refugiul sau pe care îl folosesc pentru a-

și exprima, uneori, nevoia de ajutor.   



Stilul grunge 

Stilul grunge a început să se impună tot mai 

mult în  moda tinerilor contemporani, fiind conside-

rat un precursor al hipsterismului, însă ceva mai 

nonconformist. Se caracterizează prin păr ciufulit, 

haine largi, blugi și dresuri rupte, pulovere deșira-

te, combinații neașteptate de materiale și imprime-

uri, culori închise (predomina negrul) etc. Trendul 

grunge vizează mai ales moda pentru fete. 
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Stilul hipster 

La polul opus curentului 

emo, dar tot excentric și contro-

versat, se află hipsterismul, un 

trend din ce în  ce mai la modă 

printre tinerii moderni. Se carac-

terizează prin combinații vesti-

mentare neobișnuite (teniși cu rochii sau costum, pantofi eleganți la ținute sport etc.), nuanțe 

puternice, tricouri inscripționate și accesorii din abundență, preponderent retro sau vintage, 

asortate destul de neobișnuit. Este vorba de generația de tineri care vrea sa ia atitudine, să 

transmită întotdeauna un mesaj și să-și pună amprenta pe unde calcă. Tinerii dedicați acestui 

trend sunt inteligenți, creativi, activi, pasionați de arte și dornici de a explora și experimenta 

tot timpul lucruri noi. Sunt firi total opuse tinerilor adepți ai stilului emo. 

ADOLESCENT 
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Acestea nu sunt singurele tren-

duri care se remarcă în  moda adoles-

cenților de astăzi. Există o mulțime de 

influențe hippie, retro sau vintage pe 

care le urmăresc tinerii în  modul în  

care se îmbracă.  

O altă caracteristică tot mai con-

troversată este tendința de efeminare 

a modei masculine, în  care sunt pro-

movate tot mai mult idei împrumutate 

din moda feminina: băieții poartă blugi 

sau pantaloni foarte mulați, tricouri 

sau cămăși în  culori puternice, acce-

sorii feminine - eșarfe, genți etc. 

Înainte de a ajunge să utilizăm 

limbajul verbal ca formă principală de 

socializare, ne facem cunoscuți prin 

limbajul hainelor: acestea pot indica  

vârsta, preferințele, personalitatea, 

precum și statutul cu care vrem să ne 

identificăm într-o anumită perioadă.  

 

Teodora Ștefan, clasa a VI-a C 

Coordonator prof. Nistor Mihaela 
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Stilul sa
gging 

Daca grunge este un stil preponderent femi-

nin, sagging este un trend american întâlnit la 

băieți, care se caracterizează prin purtarea 

pantalonilor cu lenjeria la vedere. Este un stil 

mai mult întâlnit printre tinerii adepți ai sti-

lului hip-hop, care vor să transmită o masculi-

nitate sau duritate aparentă, dar prin care, în  

realitate, maschează probleme emoționale sau 

dificultăți cu care se confruntă.  



În prezent 

În ziua de azi, majoritatea copiilor 

sunt foarte interesați de toate jocurile de 

pe telefon, tabletă sau computer. Unii o 

fac pentru a se distra, însă există și alții 

care o fac pentru a nu fi excluși sau pen-

tru a-și face prieteni reali și virtuali. În 

aceasta lucrare voi prezenta cum se dis-

trau oamenii acum mult timp, fără niciun 

fel de tehnologii. 

În antichitate 

În Imperiul Roman, majoritatea 

locuitorilor preferau să urmărească 

competițiile sportive decât să participe 

la ele. Bărbații participau la lupte corp 

la corp, sărituri în lungime și înot. Chiar 

și femeile se antrenau ridicând greu-

tăți. Partidele de box, întrecerile, lupte-

le dintre gladiatori și cele dintre ani-

malele sălbatice erau și ele apreciate. 

Distracțiile romanilor au devenit tot 

mai sângeroase și mai spectaculoase. 

Uneori arenele amfiteatrelor erau inun-

date și erau simulate bătălii pe mare. 
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Jocurile de ieri și de azi 

ADOLESCENT 

 

Moise Rareș,  

clasa a VI-a B 

Coordonator prof. Marilena Bratu 
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În Grecia, jocurile erau diferite: 

pentru fete și pentru băieți. Fetele jucau 

un joc în care una din ele trebuia să o 

poarte în spate pe cealaltă și să ajungă 

într-un loc stabilit dinainte, iar cine 

ajungea prima câștiga. Însă ele aveau 

mult mai puțin timp liber decât băieții. 

Aceștia aveau un alt fel de joc, asemă-

nător hocheiului, însă cele mai adorate 

erau sporturile individuale, cum ar fi 

luptele si atletismul. În familiile bogate, 

jucăria tuturor copiilor era păpușa mo-

bila, ale cărei brațe și picioare de tera-

cotă erau prinse cu sfoară, astfel încât 

se puteau mișca. Alte jucării, pe care 

oricine le-ar fi putut avea, erau cercul și 

morișca. 

În China, încă din primii ani ai istori-

ei chinezilor, regii și nobili organizau parti-

de de vânătoare ca să se distreze. Ei folo-

seau cai și care ca să vâneze căprioare și 

mistreți. Un joc tradițional chinezesc 

„xiang qi” este asemănător șahului occi-

dental. O trupă lupta împotriva alteia, cu 

discuri rotunde folosite ca piese de joc. 

Fiecare piesa era marcată cu alt nume. Co-

piii se jucau de obicei cu zmeie făcute din 

hârtie. În timpul dinastiei Tang, femeile ju-

cau partide de polo călare. Acest sport s-a 

practicat inițial în India și Asia centrală ca 

un joc de antrenament prin care erau îm-

bunătățite tehnicile de călărie. Alt joc este 

„liu po” în care se aruncă bețe de bambus 

ca niște zaruri, stabilind cât ar trebui să se 

miște piesele de joc pe tablă. 
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În evul mediu 

 O mare parte din copii deja nu se 

mai jucau, deoarece trebuiau să-și ajute 

părinții la muncile casnice sau de pe pă-

mânturile unde lucrau. Însă în momen-

tele în care aveau puțin timp liber se 

distrau cu mici jucării din lemn sau alt 

material ieftin și se jucau cu prietenii 

lor.  



 T impul trece, oamenii  se 

schimbă, dar copilăria rămâne pentru 

totdeauna În sufletul și în amintirile no-

astre. 

 Fiecare generație se bucură de 

jocurile de neuitat ale copilăriei, de 

haioasele desene animate noi sau vechi 

mereu înveselind copiii sau adulții care, 

În ciuda aparențelor sunt și ei niște 

copii. Singura diferență este că ei au 

trăit experiențe de neuitat la care noi, 

cei mai mici, chiar si cu imaginația no-

astra nemărginită, nu ne putem gândi. 

 Mulți definesc copilăria drept cea 

mai frumoasă perioadă din viata unui 

om, care se termină la 14 ani. Copilăria 

nu se termină niciodată, nici chiar la 

100 de ani, deoarece în fiecare dintre 

noi este un copil care, cu fiecare ocazie, 

încearcă să ne facă viața mai frumoasă. 

În plus, orice creatură cât de mica se 

bucură de copilărie, de acele momente 

când minunații și uimitorii părinți ne 

ajută la orice pas, la orice mișcare. 

Fără părinți, copilăria nu mai este la fel. 

 Cele mai frumoase moment sunt 

când stai și îi asculți pe mama sau pe 

tatăl tău cum îți spun că pe vremea lor 

nu existau așa telefoane, că ei doar se 

jucau pe afară, că se uitau doar o oră 

pe zi la televizor și că vremurile erau 

mult mai grele decât acum. Asta era co-

pilăria lor, istoria lor fericirea lor.  

 Acum, noi stăm în fiecare zi pe 

calculator sau pe telefon și ieșim afară 

doar când suntem nevoiți. Puțini dintre 

noi ne mai jucăm cu mingea sau ne 

dăm cu bicicleta. Eu cred că tehnologia 

este mult prea avansată pentru noi 

oamenii, fie că suntem copii sau adulți. 

Din nefericire, omul este atras de ceea 

ce nu înțelege. La sfârșitul zilei, ne 

gândim „De ce nu am avut timp să fac 

astăzi ce am planificat?”. Simplu, 

deoarece am stat toată ziua să vedem 

ce e nou pe Facebook.  
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ACUM ȘI ATUNCI 
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 Toate astea ne rapesc timpul și 

așa ne pierdem cei mai frumoși ani. Dar 

totodată, recuperăm totul când devenim 

mai batrâni, avem noi posibilități, noi 

lucruri de facut. Continuând viața, creăm 

un nou început în orice zi. Chiar dacă nu 

putem recupera timpul pierdut, trebuie 

să fim optimiști și să sperăm, sa visăm, 

să ne jucăm și mai important să învățăm 

din greșeli. Dar uneori, trebuie să iertăm 

și să nu mai repetăm aceleași greșeli. 

Oamenii de știință sau psihologii cred că 

doar copii fac ceea ce nu trebuie și că 

adulții se înșeală rar. Nu este adevărat, 

pentru că vârsta e doar un număr, copiii, 

cum am mai spus, și adulții sunt copii 

mai înalți și mai maturi puțin. 

 Important este să știm când să 

iertăm și să reținem că nu contează cât 

de mult greșim, pentru că toți suntem 

copii. 

                      Cojocaru Maria Raluca 

                                    Clasa a VI-a B 

Coordonator prof. Marilena Bratu 
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 Cu siguranță mulți dintre voi ați 

văzut The Maze Runner (Labirintul), 

unde ați trăit și ați urmărit aventurile 

unor tineri.  Dar v-ați întrebat vreodată 

cu ce îl puteți asemăna? Vă las să vă 

gândiți…Cube. 

       Cube este un film din 1997, un 

thriller pshihologic. El se axează mai 

mult pe trăirile personajelor și mai 

puțin pe acțiune, dar în Labirintul este 

chiar opusul. Amândouă filmele au în 

comun locul filmărilor —Canada — și 

limba engleză. 

       În Cube totul a început când  

șapte oameni, care nu s-au mai văzut 

niciodată, provenind din medii diferite, 

ajung captivi într-o închisoare cubică, 

plină de un număr nesfârșit de 

camere, de asemenea cubice, ce 

comunică între ele, dar care sunt 

înțesate cu capcane mortale. Niciunul 

dintre cei șapte  nu știe de ce, nici 

măcar cum au ajuns prizonieri în închi-

soare. Pe parcursul filmului, aceștia 

înțeleg însă repede că, deși par aleși 

la întâmplare, fiecare este posesorul 

unui talent necesar supraviețurii. Un 

singur lucru este însă evident: dacă nu 

vor învăța să coopereze, niciunul din-

tre cei șapte nu va mai trăi prea mult 

pentru a reuși să descopere misterul 

labirintului. Pericolul însă îi pândește 

la orice pas: fiecare cub are un secret 

mortal. 

 Și în Labirintul avem o poveste 

originală: când Thomas se trezește 

într-un lift care urcă încet. Liftul se 

oprește și ușile se deschid, iar el 

ajunge în mijlocul unei colonii de 

băieți care îl întâmpină în Luminiș - un 

vast spațiu deschis înconjurat de 

ziduri uriașe de beton. Mintea lui Tho-

mas este pustie. Nu știe unde este și 

de unde a venit; nu își amintește cine 

sunt părinții lui, ce trecut a avut sau 

măcar cum se numește. Thomas și 

ceilalți nu știu cum sau de ce au ajuns 

în Luminiș. Știu doar că în fiecare 

dimineață se deschid uriașele uși de 

beton care dau spre Labirint – locul 

pe unde trebuie căutată ieșirea. Ușile 

se închid în fiecare seară, la apusul 

soarelui. La fiecare 30 de zile, liftul 

aduce un nou băiat. Comportamentul 

Labirintului fiind previzibil, sosirea lui 

Thomas era așteptată. Dar, cu mai 

puțin de o săptămână după aceea, se 

produce un eveniment neașteptat: 

ușile liftului se deschid din nou, 

scoțând-o la iveală pe Teresa, prima 

fată care ajunge în Luminiș. Thomas 

află că fiecare locuitor al Luminișului 

are un rol de jucat, de la grădinărit și 

construcții, la calitatea de alergător de 

elită care cartografiază zidurile Labir-

intului exterior ce îi ține captivi, ziduri 

care își schimbă configurația în fie-

care noapte.  
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Alergătorii Labirintului se luptă cu tim-

pul, încercând să acopere o suprafață 

cât mai mare până la sfârșitul Labirin-

tului se luptă cu timpul, încercând să 

acopere o suprafață cât mai mare 

până la sfârșitul zilei, când Labirintul 

se încuie, iar pe coridoarele structurii 

de beton încep să dea târcoale Boci-

toarele. Chiar și ca nou-venit, Thomas 

are o senzație neliniștitoare de famil-

iaritate cu Luminișul și cu Labirintul. 

Ceva zăvorât în amintirile lui ar putea 

fi cheia care să rezolve misterele 

Labirintului și poate chiar pe ale lumii 

de dincolo de acesta.. 

       Între cele două filme avem 

deosebiri și asemănări. De exemplu, 

timpul de desfășurare al acțiunii: în 

Cube ne precizează că a trecut mai 

mult de 9-10 ore, pe când în The 

Maze Runner au trecut mai mult de 3 

ani. În ambele filme personajele au 

fost alese pentru a supraviețui și a 

scapa din capcană, dar în timp ce 

Cube are ca personaje principale 

adulți, personajele Labirintului sunt 

adolescenți. O altă remarcă ar fi că în 

Cube oameni se hrăneau cu un 

nasture, iar în Labirintul era 

dezvoltată o adevărată agricultură. 

Putem observa că scenariile celor 

două se aseamană foarte mult.  

       Dar poate un detaliu minor este 

acela că ambele filme au două 

continuări. În Cube personajele se 

schimba, dar în Labirintul se 

păstrează. 

       Sentimentul, în ambele filme, 

este acela de spaimă atunci când în 

The Maze Runner Bocitoarele atacă 

și se pierd multi dintre locuitori, iar în 

Cube când unul dintre cei șapte 

începe să facă pe șeful, el fiind  

politist, amenițându-i pe cei care nu îi 

intrau în voie. Deși restul au incercat 

să scape de el, la sfârșit îi găsește și 

îi omoară pe cei cu care a avut cele 

mai multe conflicte.   

       Lungimea filmelor diferă:  Cube 

are doar 90 minute care te țin în 

suspans;  Labirintul durează 113 

minute, dar fiecare acțiune este 

legată una de alta și te face să 

traiești intens filmul.  

          Deși Cube împlineste aproape 

20 de ani de când a fost lansat, 

acțiunea filmului, scenariul și 

interpretarea actorilor se ridică la 

pretențiile amatorilor de filme de 

astăzi.  

          Pasionaților de  thriller, și nu 

numai, le recomand să vizioneze 

filmele, dacă nu au făcut-o până 

acum.                                                                                                                                             

 Vizionare plăcută!                                                                              

Alexandra Angelescu                                                                                    

clasa a VI-a C 
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 Gladiatorul este un film din anul 

2000 nominalizat la 12 categorii ale pre-

miilor Oscar, dintre care a câștigat cinci 

premii: cel mai bun film, cel mai bun ac-

tor, cea mai bună creație vestimentară, cele 

mai bune efecte vizuale, cel mai bun sunet. 

 Pe lângă acestea, filmul a mai primit 

și alte numeroase distincții: Globul de Aur 

2001 pentru cel mai bun film (dramă) și 

pentru cea mai bună muzică originală, 

British Academy of Film and Television 

Arts Film Award 2001 pentru cel mai bun 

film. 

 Regia este semnată de către Ridley 

Scott, iar rolul principal este jucat de   ac-

torul Russell Crowe.  

 Acțiunea se situează în Imperiul Ro-

man în perioada de maxim apogeu, în se-

colul al II-lea p. Chr. Împăratul Marc 

Aureliu dorește ca la moartea sa generalul 

Maximus să preia conducerea       imperiu-

lui. Commodus, fiul împăratului, își 

omoară tatăl și devine împărat.    Maximus 

supraviețuiește și devine gladiator. În  fi-

nalul filmului, are loc o confruntare în 

arenă între Commodus și Maximus.  

 Filmul este spectaculos și prin 

cadre, costumație și recuzită. Pentru toate 

aceste elemente acest film artistic a atras 

milioane de spectator și telespectatori în 

întreaga lume.  

 Teșculă-Radu Mădălina 

clasa a X-a A 

 

 

 Viața e frumoasă (1997, Roberto   

Benigni, cu: Roberto Benigni) 

 În căutarea fericirii (2006, regia: 

Gabrielle Muccino), cu: Will Smith) 

 August Rush (2007, regia: Kirsten 

Sheridan, cu: Freddie Highmore, 

Keri Russell) 

 Forrest Gump (1994, regia: Robert 

Zemeckis, cu: Tom Hanks) 

 Ultimele dorințe (2007, regia: Rob 

Reiner, cu: Jack Nicholson, Morgan 

Freeman) 

 Good Will Hunting (1997, regia: Gus 

van Sant, cu: Matt Damon, Robin 

Williams, Ben Affleck) 
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Dum vivimus, vivamus! 

Cât trăim, să trăim! 

 Orice om este de părere că viața este scurtă și că trebuie să ne       

bucurăm de fiecare moment, deoarece timpul nu se mai întoarce înapoi.  

 Cât trăim pe pământ, ar trebui să ne bucurăm de viață, să ne facem 

prieteni, să iubim, să ne distrăm, să călătorim, să cunoaștem. Unii tineri  

consideră că își trăiesc viața la maximum dacă fumează, dacă se îmbată, 

dacă își petrec viața în cluburi sau în puburi, însă aceasta înseamnă să îți 

distrugi viața, nu să o trăiești din plin.  

 După părerea mea, să-ți trăiești viața înseamnă să te simți bine         

împreună cu familia, cu prietenii, să călătorești, să vizitezi locuri noi, să 

fii bine dispus, să nu fi stresat, într-un cuvânt, să te bucuri de ceea ce 

Dumnezeu îți oferă.  

Amira Cinca, clasa a IX-a C 
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Proverbe vechi... interpretări noi... 

Ab alio expectes alteri quod feceris.  

 (Așteaptă de la altul ceea ce tu i-ai făcut lui.) 

Edere oportet ut vivas, non vivere ut edas.  

 (Trebuie să mănânci ca să trăiești, nu să trăiești ca să mănânci.) 

Quisque est faber suae fortunae.  

 (Fiecare este artizanul propriului destin.) 

Dubito, ergo cogito; cogito, ergo sum. 

 (Mă îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist.) 

Ex ossibus ultor! 

 (Din oasele mele se va ridica un răzbunător!) 

Memento mori!  

 (Amintește-ți că vei muri!) 



Per aspera ad astra  

Pe căi anevoioase ajungi la stele 

Greierii răzvrătiți îți cântă speranța printre firele de iarbă în care stai întins, 

cu ochii ațintiți spre astre, astrele ce îți aduc aminte de cele mai mistuitoare aspira-

ții. Vezi drumul până la ele? Te sperie obstacolele? 

Alegi să te cațeri într-un copac de cunoaștere și te zgârii în crengi de lecții 

dificile. Când ajungi în vârf, lumea din fața ta capătă alt înveliș. Ești mai aproape 

de steaua succesului. Din lecțiile învățate în urcare știi cum să îți construiești aripi 

pentru a zbura până la stele. Dar nu ai materialele, așa că trebuie să cobori, să le 

cauți, să te pierzi, să lupți cu lupii descurajării și cu vulturii eșecului ce mușcă din 

tine, otrăvindu-te cu neîncredere. Doar trecând de aceștia, îți poți face aripile și 

poți zbura spre succes. 

Alegi, poate, să te îmbeți cu promisiunea avionului ideal, diferit de toate ce-

lelalte, singurul care poate străpunge exosfera și te poate duce spre stelele fericirii, 

ale siguranței, ale iubirii. Dar jungla existenței este împânzită cu avioane false. Nu 

ai cum să faci diferența între cel bun și cel rău decât după ce zbori, când, depășind 

înălțimile munților, avionul cel bun nu își va opri ascensiunea și te va duce la desti-

nație, iar cel rău te va trăda, prăbușindu-se. Doar învingându-ți frica de a mai zbu-

ra, de a-ți mai pune încrederea în alt avion, îl vei găsi pe cel visat și vei ajunge la 

stele. 

Așadar, indiferent de calea aleasă, obstacolele nu te vor cruța... dar trebuie 

să le depășești, căci stelele te așteaptă. 

Andreea Manolache, clasa a X-a B 
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Bona valetudo melior est quam maximae divitiae.  

 (Sănătatea bună   este mai valoroasă decât cea mai mare avere.) 

E fructu arbor cognoscitur.  

 (Arborele se cunoaște după rod.) 

Optimum medicamentum quies est.  

 (Cel mai bun medicament este    odihna.) 

Una hirundo non facit ver.  

 (Cu o rândunică nu se face primăvară.) 



 Litterarum studia 

adulescentiam alunt  

Cultura hrănește adolescența 

Copilăria este, pentru toată lumea, o pe-

rioadă a inocenței și a descoperirii. De-abia 

ajunși în lume, începem să descoperim mediul 

înconjurător prin simțuri, bazându-ne strict 

pe nevoile primare. Un copil descoperă gustul 

mâncării, mirosul florilor din grădină, jucăriile, 

dar și nevoia de afecțiune din partea părinți-

lor. Atunci când creștem, ne dezvoltăm alte 

nevoi, avem alte curiozități, ne ciocnim de via-

ța reală. Văd adolescența ca pe o perioadă de 

pregătire, un fel de antrenament pentru viața 

adultă. Suntem educați pentru a supraviețui. 

Dar arta de a supraviețui este singura abilita-

te de care avem nevoie? Nu cred. Din punctul 

meu de vedere, cultura este necesară în viața 

unui om: te salvează atunci când ești în impas, 

te scoate din dificultate atunci când te în-

trebi ce sens are totul din jurul tău. Cultura 

înseamnă informație oferită de oameni care au 

trecut prin anumite etape, care într-un anumit 

moment și-au pus aceleași întrebări ca tine. 

Este posibil ca fiecare dintre acești scriitori, 

regizori sau muzicieni să îți aducă o perspecti-

vă nouă asupra existenței, să te ajute cu solu-

ții, să îți deschidă mintea.  

Maria David, clasa a IX-a C 
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Omnia tempus habent 

Toate au timpul lor 

Proverbul „Toate au 
timpul lor” poate fi o lecție 
de viață. De multe ori ne 
întrebăm de ce părinții ne 
impun anumite reguli sau, 
mai bine spus, nu ne dau 
libertatea pe care noi vrem să 
o avem. De ce? Pentru că ei 
ne doresc binele și nu vor ca 
în viața noastră să apară 
evenimente neplăcute care să 
ne distrugă viitorul. Însă noi 
nu înțelegem și deseori se 
întâmplă să ne maturizăm 
prea repede și să ratăm 
momentele speciale pe care 
numai la o anumită vârstă le 
întâmpinăm. Astfel ne dăm 
seama că fiecare etapă a 
vieții noastre trebuie să fie 
parcursă la timpul ei, fără să 

ne grăbim.           
Diana Răduțiu, clasa a IX-a C 
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 Soţia lui Zaharia i-a scris o scrisoare de 

dragoste lui ...Pristanda! 

  Soldatul Ghiţă în loc să-i deie lui Zoe 

apă i-a dat lui I.L.Caragiale. Asta a fost 

tare faza! 

  Cetăţeanul turmentat a mers mort de 

beat la cel care i se adresa scrisoarea şi 

au început să vorbească, să se certe, etc. 

   Zoe şi soţul ei cred eu că au primit 

scrisoarea nepublicată. 

   În final Dandanache câştigă alegerile şi 

îi lasă cu buza umflată pe Pristanda şi 

Caţavencu. 

  Deci Dandana a câştigat alegerile... 

 Dan Danache a fost trimis de la Bucu-

reşti. 

 Apoi Goe merge în vestiar şi rămâne 

blocat acolo... 

 D-l Goe se închide în... suportul pentru 

bagaje. 

 El a intrat într-o baie şi a dat semnalul 

de alarmă. 

 Goe s-a ţinut de frână şi s-a oprit tre-

nul... 

 Goe a tras de sirenă şi s-a oprit tre-

nul... 

 S-a dus undeva într-o cămăruţă şi a 

tras de sistemul de alarmă... 

 Goe a văzut o sfoară de urgenţă şi tot 

se juca cu ea şi până la urmă a rupt-o... 

 Şi stă ce stă şi iarăşi stă şi deodată tra-

ge de o sfoară şi sună alarma... 

 Era odată un băiat şi era un domn la ei, 

iar Goe făcea pe deşteptu... 

 Tanti Miţa a tras de semnalul de alar-

mă... 

 Tanti Miţa a rămas într-un WC şi a ră-

mas în tren. 

 

clasici a vândut ideea 
celor de la Nestle în 
schimbul aprovizionării 
sale cu ciocolată pen-
tru tot restul vieții? 

 Datorită înotătoarelor 
dure, care seamănă cu 
niște aripi, peștii 
zburători pot zbura 
aproximativ 400 de 
metri? 

 Unele stele sunt de 600.000 
de ori mai stralucitoare de-
cat Soarele nostru? 

 Un melc poate să doarmă fără 
intrerupere timp de 3 ani si 
să nu moară de foame? 

 „școală" vine din limba 
greacă - antică - și în-
seamnă „timp liber"?  

 Inventatorul biscuiților 
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