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Cuvânt de deschidere 

 

În şcoala noastră a existat o tradiţie în 

a redacta o revistă care să ne reprezinte. 

Denumirea ei a fost diferită de-a lungul 

timpului, adaptată momentului apariţiei şi 

influenţată de anumite aspecte care au făcut să 

apară cu întreruperi. 

 

   Ultimele numere au fost tipărite sub 

titulatura  LVM.Tgv. –„ Noi, dar altfel”. Deşi 

acestea au reflectat implicarea deosebită a unor 

elevi entuziaşti, o bună perioadă s-a aşternut 

liniştea în derularea acestei iniţiative. Motivele 

sunt diverse şi subiective. Poate s-a simţit 

nevoia unei pauze, benefice de altfel, deoarece 

am revenit cu forţe proaspete şi, ceea ce lipsea 

în a ne mobiliza, am descoperit tot în rândul 

elevilor, ce încă au iniţiativă, ce îşi doresc să se 

implice în activităţi care îi delectează şi îi fac 

să iasă din rutina cotidiană a vieţii de licean. 

Poate tocmai acest lucru lipsea ca tradiţia 

despre care vorbeam să renască! 

   De aceea, ne-am propus realizarea 

acesteia sub o nouă înfăţişare şi cu o uşoară 

modificare în ceea ce priveşte denumirea – 

„Noi…dar alţii”. 

   Ne dorim ca numărul de faţă şi cele ce 

vor urma să reflecte rezultatul inteligenţei 

iscoditoare a elevilor, fantezia şi curiozitatea 

specifice vârstei acestora, fără pretenţia de a 

deveni scriitori sau jurnalşti. Să fie o revistă a 

celor care merită aprecierea noastră, cei care 

sunt raţiunea pentru care noi, cadrele didactice, 

păşim pe porţile şcolii zilnic, încrezători fiind 

că nu totul este pierdut. Să fie o pagină a 

elevilor noştri, care se impică sincer în 

relizarea ei, nu constrânşi şi fără a aştepta ceva 

în schimb. 

   Aşadar, dragi elevi, vă aşteptăm să 

deveniţi colaboratori ai revistei şcolii, ai 

revistei voastre! 

 

Prof.Florina UNGUREANU

 

În loc de comentarii... 

 Şcoala nu este un institut de învăţătură, ci un templu ai cărui preoţi sunt profesorii.(regele 

Carol al II-lea) 

 Cel ce deschide o şcoală, închide o temniţă.(Victor Hugo) 

 Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructul este dulce. (Aristotel) 

 Quidquid discis, tibi discis! (Orice ai învăţa, înveţi pentru tine.) 

 Gaudeamus igitur! (Să ne bucurăm, deci!) 
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Activitatăți școlare si extrașcolare ale liceului 

 

“Actoria are de- a face cu emoții foarte 

delicate . Nu înseamnă să-ți pui mască. De 

fiecare dată când un actor joacă pe scenă, el 

nu se ascunde, ci se dezvăluie pe el însuși. „  

Rodney Dangerfield. 

 

S.O.S. reprezintă trupa de teatru  

care ascunde în spatele cortinelor sale o 

nemuritoare poveste ce astăzi iese la 

lumina reflectoarelor.  

O poveste inexistentă  de altfel, 

fără ajutorul unui om, care își creează 

zilnic personajele și acțiunile prin modul 

său deosebit de a transfigura realitatea, 

trecând-o prin propria sensibilitate. Ca 

în orice poveste, timpul influențează  

cursul acesteia. De-a lungul timpului, 

multe personaje au fost obligate să se 

oprească la un anumit capitol, făcând 

astfel loc noilor personaje, ce au rolul de 

a continua această poveste și , mai ales, 

de a o face cunoscută. 

  

 

 

 

 

 

 

Dar cine poate fi acest autor, dacă 

nu un om simplu care iubește ceea ce 

face, un om care se implică trup și suflet 

în ceea ce iubește. Un om… . dornic de a 

se afla cât mai des în preajma copiilor și 

de a interacționa cu ei, de a-i ajuta să se 

afirme, implicându-se încă din anul 2001 

în activitățile școlare, precum corul 

școlii. 

În 2004, propune unui elev interpretarea 

unui monolog. Pentru o serbare de 

Crăciun, a organizat o scenetă religioasă, 

în care Alin Cruceru a fost personaj 

principal. Alături de el au jucat unii 

colegi de clasă (Daniela Cuța, Constantin 

Daniela şi alţii). Atmosfera creată la 

acea serbare a rămas vie în sufletele 

celor ce s-au desfășurat pe scenă. Prin 

urmare, după un scurt  timp au simțit 

dorul de spectacol. Aşa iau hotărârea de 

a continua ceea ce au început. Se 

întâlneau regulat pentru a profunda 

această activitate, numită teatru.  

Curând, li s-au  alăturat alți 

colegi din liceu, precum Badea Cristina, 

Juliete( Jull) , Duică Alexandru, Lucian 

Bădulescu etc.  

  Acum, trupa își avea actorii, însă mai 

avea nevoie de un nume, prin care să 

arate lumii cine sunt ei, de fapt. Fiecare 

dintre elevi a propus câte un nume . Jull 

a propus “S.O.S”, iar ceilalți au fost 

încântați de acesta. Ce semnifică?  

Un semnal de alarmă a degradării 

culturale. Prin această activitate suntem 

salvaţi din monotonia vieții, îi scoatem 

și pe alții la liman prin cultură. “S.O.S.” 

reprezintă locul salvării culturale.  

    După ce s-au asigurat că poartă 

același nume, au colaborat la  piesa 

“Sinucigașul “, de Nikolai Erdman, care 

a fost jucată la teatrul Munincipal  

 “Tony Bulandra  “ . 
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  Astfel, au avut  ocazia de a se 

afirma şi de a se remarca în faţa 

publicului. Încurajați de aprecierea 

spectactorilor, ei se îndreaptă spre 

concursurile naționale, desfășurate la 

Pitești și Brăila. În urma participării la 

aceste concursuri, ei câștigă, pe lângă 

experiențe și amintiri de neuitat, premii  

 ( Premiul de popularitate, respectiv 

Premiul I). 

    Timpul trece, iar unele personaje 

din poveste trebuie să plece pentru a face 

loc noilor personaje. Se încheie, astfel,  

un capitol pentru a se scrie unul nou. 

Alin Cruceru , Daniela Cuța și Constatin 

Daniela părăsesc trupa de teatru, dar nu 

fără un bagaj plin de amintir i.  

    Alin povestește cu mult drag  : 

“Anii de liceu au fost mai frumoși alături 

de trupa de teatru,  formată de domnul 

Alexandru. A adunat din câteva clase 

numai zăpăciți. S-a format un grup, în 

care ne-am educat, am învățat, ne-am 

distrat, am călătorit. Am jucat pe scene 

mari,atât în oraş,  cât și în țară . Pentru 

mine a fost o schimbare radicală această 

experiență - din “copilul problemă  “al 

liceului ,ajunsesem printre cei mai bine 

văzuți. Multe mulțumiri si felicitări 

domnului profesor  pentru munca depusă 

din plăcere !.“   

   De asemenea , Daniela Cuța 

evocă cu mare plăcere amintirile rămase 

în urma acestei experienţe  : “Totul a 

început din clasa a X-a. Trebuia să  

facem o scenetă  pentru serbarea de 

Crăciun. Ne-a plăcut ceea ce făceam și ,  

dupa ce am terminat noi, părea că, de 

fapt, încă nu s-a terminat ceea ce am 

început .  Totul a fost frumos. Am 

participat la diferite concursuri - Brăila, 

Piteşti… Cu ajutorul  profului ne-am 

maturizat, am început să apreciem ce 

înseamnă adevăratul colectiv, unul 

pentru toți, și toți pentru unul. Ne 

ajutam, ne respectam. Mereu o să rămân 

cu amintiri plăcute. Când aveam 

repetiții, înainte de aceasta,  ne 

povesteam întâmplările bune, rele, ne 

sprijineam unul pe altul,ne dădeam 

poate cele mai bune sfaturi .”  

    “Din nefericire , am făcut parte foarte 

puțin timp din trupă , dar timpul pe care 

l-am petrecut a fost foarte frumos, foarte 

distractiv. În timpul repetițiilor  

munceam, dar și glumeam. Eram ca o 

familie de nebuni din care a ieșit ceva 

frumos. La fiecare spectacol  pe care îl 

jucam, aveam  mari emoții .” , povestește 

Constantin Daniela.  

 În urma lor vin  Lucian 

Bădulescu, Laura, Ionuț, Gabriela, 

Estera, Roxana B. , Cosmin B. , Nicoleta 

P. Cu aceşti actori, trupa se va îndrepta 

spre noi direcții necunoscute. Aceștia s-

au pregătit  intens pentru multiplele 

concursuri de teatru. Au participat  din 

nou la festivalul de teatru din Brăila, 

unde au obținut locul al II-lea, atât 

pentru piesa “ Căsătorie cu de-a sila”, 

cât și pentru sceneta  “Five o’clock”.  

Tot cu această scenetă au câștigat 

Premiul I la un concurs judeţean .  

    Pe lângă toate aceste concursuri 

naționale și județene, trupa de teatru mai 

susține cu entuziasm numeroase 

spectacole în incinta liceului. Se recită 

poezii, interpretează multiple scenete si 

piese de teatru. Această activitate a avut 

o influență deosebită  asupra tinerelor 

talente, dovadă fiind chiar mărturiile lor.  

    Pentru  Lucian Bădulescu a 

însemnat o mare schimbare în viața sa. 

Această activitate, aparent simplă de la 

liceu, l-a determinat să aleagă drumul 

actoriei : ” Drumul meu către teatru a 

pornit în clasa a IX-a când, la 

rugămintea domnului profesor Alexandru 

Mărășești , am ales să joc într-o scenetă 

ce avea loc în preajma sărbătorilor de 

Crăciun.  Mi-a placut și așa am intrat în 

trupă. Primul meu rol " adevărat" a fost 

când am pus în scenă "Sinucigaşul", de 

Nikolai Erdman ( un text 

suprasolicitant), în care am primit 

părintele Elpid. După multe lupte cu 

Moliere (atât în română , cât și în 

franceză) și cu Caragiale,  am ajuns în 
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clasa a XII-a ,când a trebuit să mă 

orientez către  o facultate. Şi așa am 

ajuns la actorie, la Sibiu...printr-un joc 

al sorții “. 

   Jull a fost, de asemenea,influențată de 

trupă: 

” Frumoase amintiri . Deși mi-as fi dorit 

să continui cu teatrul , nu s-a întâmplat . 

A fost și este înca o pasiune pentru mine 

. E ceva ce mi-a plăcut și încă îmi place 

. Singurul dintre noi care a continuat a 

fost Lucian , a urmat Facultatea de 

Teatru . Restul, ne-am împărțit . Am 

iubit acei ani”. 

  Alexandru Duică rămâne ca toți ceilalți 

cu multe, multe amintiri:  “A fost  

frumos...super...extraordinar !Am 

participat la concursuri, unde am luat 

premii. Ne-am distrat, dar am învățat şi 

multe lucruri frumoase. Nu am continuat 

cu teatrul, deși am vrut. Am ales alt 

domeniu. Dar îmi place în continuare să 

văd teatru”.  

     Într-un fel sau altul, toți actorii 

trupei S.O.S. au experimentat cele mai 

frumoase trăiri. Și toate acestea, datorită  

unui singur om, care iubește, la rândul 

său, teatrul. 

 

    Timpul trece, iar oboseala își 

spune cuvântul. Sosește timpul în care 

omul nostru obosește în a mai crea 

personaje și acțiuni. Astfel, timp de doi 

ani se retrage. O lungă perioandă de 

timp, în care se așterne liniște în  această 

trupă. Liniște, până când dorul de a lucra 

cu elevii îl face  să se întoarcă printre 

elevi.. Ușor, ușor , se înființează în 2014 

o noua trupă de teatru, din care fac parte 

si doi elevi din trupa precedentă: Badea 

Cosmin și Nicoleta Petrariu. Li s-au 

alăturat: Popescu Delia, Zanfir Vlad, 

Păun Ana, Alexandru, Șerban Roxana, 

Călcioiu Adelina și Pîrvu Sergiu. Ei au 

început prin a lucra la  “Five o’clock”, “ 

Amicii”, “Căldură mare”, “Copilul 

Karatist”, “Suzi”, “Giulia” și “ Bily 

Boy”. Cu acestea au participat la 

numeroase activități școlare, pentru a se 

pregăti, obișnui cu atmosfera de pe 

scenă, cu publicul.  

   Se joacă pentru prima dată “Five 

o’clock” pe scena de la teatrul “Tony 

Bulandra”, de balul bobocilor, aceasta 

având un real succes. La serbările școlii 

sau de ziua liceului, se organizează , de 

asemenea, scenete și se recită numeroase 

poezii. După un semenstru întreg de 

pregătire, sosește timpul în care trebuie 

să se înceapă lucrul serios la o piesă : “ 

Bolnavul închipuit”, de Moliere. 

Ulterior, trupa  participă cu această piesă 

la un concurs județean, unde obţ ine 

Locul I. Tot Premiul I obține și pentru 

sceneta : “Five o’clock”. Cosmin B. 

câștigă premiul al III-lea pentru recitare, 

iar Popescu Delia, Premiul al II-lea 

pentru interpretarea monologului  

“Despre inimă“.   

    Lucrurile evoluează, iar trupa   se 

îndreaptă în direcția Buzăului, unde 

obține, pentru piesa “Bolnavul 

închipuit”, Premiul I, avându-l în rolul 

principal (domnul Argan), pe Cosmin 

Badea. Întorși învingători, anul școlar ce 

se sfârșește, promite noi pierderi de 

actori. Pleacă Cosmin Badea, Alexandru 

și Nicoleta Petrariu.  

  Aceasta din urmă mărturisea  :“Ca 

și trupă, chintesența ei dăinuie  de 

suficient timp ca să poată afirma că nu 

cochetăm cu reminiscenţele teatrului si 

talentului, ci, din contră, il căutăm prin 

prisma eului nostru, valorificând fiecare 

rol și mulându-l  personalităţilor 

noastre.      Doar membrii s-au schimbat, 

însă trupa continua să activeze, precum 

o luntre ce inițiază tinerii în înotul 

profesional din oceanul vieții . Nu avem 

un scop, ci dorim să trăim teatrul cât 

mai autentic, iar la competiții contează  

să ne simțim bine jucând pe scenă, iar 

asta atrage de la sine câștiguri.”.  
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    Toamna aceasta a reprezentat un 

nou început pentru această trupă, un nou 

an în care se vor implica trup și suflet în 

această artă, numită teatru. Au participat 

cu piesa “Bolnavul închipuit” la un 

concurs județean, unde au obtinut 

Premiul al III-lea. Recent, au făcut o 

nouă călătorie până în vestul României, 

la Timișoara, unde au participat la 

Festivalul Național de Teatru -“Copil în 

Europa”. Piesa care a câștigat Premiul al 

III-lea pe țară  a fost “Bolnavul 

închipuit”, avându-l în rol principal, 

chiar pe domnul profesor Alexandru 

Mărășești . Alături de dumnealui, au 

jucat: Petrariu Nicoleta, Păun Ana, 

Popescu Delia, Pîrvu Sergiu, Zanfir 

Vlad, Șerban Roxana, Șerban Lavinia, 

Ana Bianca și Călcioiu Adelina. S-au 

obținut, de asemenea , și premii pentru 

interpretare : Premiul al II-lea - “Five 

o’clock”( Popescu Delia), respectiv 

Premiul al III-lea-“Bolnavul închipuit   

(Păun Ana) .  

 
   Și astăzi se poate observa aceeași 

influență a echipei de teatru asupra 

actorilor. 

    “Am fost întrebată ce este teatrul 

pentru mine ... Bun, nu a trebuit sa mă 

gândesc mult ;de fapt, nu a trebuit să mă 

gândesc deloc. Poate pentru alții e 

pasiune sau  e doar un loc în care vin, se 

odihnesc și pleacă. Nu, pentru mine 

trupa de teatru nu este doar un loc,  o 

sala cu 4 pereți în care ne strângem și 

vorbim ... Nu , e o familie... Tot ce se 

întâmpla acolo, tot ce trăim ,tot ce 

simțim ne-a facut să ne dăm seama că  

noi, "familia" formată , nu a trebuit să ne 

căutam, pentru că oamenii speciali se 

atrag ca niște magneți ,oamenii speciali 

au un loc special . Locul nostru special 

poartă numele de "teatru" .  Noi nu avem 

nevoie de obiecte sau alte chestii când 

suntem unii lângă alții. Am fost la 

Timișoara și, spre mirarea multora, am 

putut sta fără televizoare și fără 

calculatoare 5 zile... și nu am murit! 

 
De ce ? Pentru că ne-am dat seama că 

nu obiectele te fac fericiţi,nu bunurile 

materiale...nu, ci doar prezența acelor 

persoane deosebite care ar trebui  să 

existe in viața oricărui om. DA, trebuie 

să recunosc că eu sunt probabil  o 

norocoasă pentru că  sunt înconjurată 

doar de persoane minunate de la care 

am ce învăța - colegii de la teatru si 

bineînțeles Profu ... Nu stiu cum să 

explic ceva ce nu poți atinge, ceva ce nu 

poți vedea dacă eşti "orb"...”. ( Delia 

Popescu). 

  “ Am venit la teatru din curiozitate la 

început,  dar am rămas pentru că mi-a 

plăcut. Într-adevăr, este destul de mult 

de învățat, dar odată ce ai trecut de 

prima trupa de teatru. Five o’clock 
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partea asta, ajungi la partea distractivă 

- repetițiile, unde te lepezi de tine  și 

intri în rolul tău. Unii ne-ar putea spune 

că suntem nebuni pentru ceea ce facem, 

eu cred că ei sunt nebuni că nu fac 

precum noi. La Timișoara am ajuns cu 

frică. Oraș nou, persoane noi. Dar , după 

ce am început să vorbesc cu ei, mi-am 

dat seama ce fel de oameni sunt și marea 

majoritate a arătat că sunt oameni 

extraordinari, care știu de glumă, știu să 

fie serioşi, știu să aprecieze. ( Pîrvu 

Sergiu)   

    “Sinceră să fiu, am iubit teatrul încă 

de  mică, dar niciodată nu am avut șansa 

de a mă afirma  pe scenă , precum  în 

momentul de față. Am mai participat eu 

la niște concursuri de recitări, teatru, 

dar bineînțeles ,  nu se pot compara cu 

ceea ce facem noi acum la teatru. La 

început am avut mari reț ineri, pentru 

simplul fapt că mă subestimam. Dar, cu 

timpul, mi-am dat seama că teatrul mă 

definește.  Nu cred că pot explica în 

cuvinte senzațiile și emoţ iile, pe care le-

am trăit la prima scenetă, în care am 

jucat. Cu timpul, am reușit să le scad 

intensitatea. Acum, când avem 

spectacole, devin foarte nerăbdătoare .  

Vreau să intru pe șcenă cât mai repede 

şi, dacă s-ar putea, să rămân acolo. 

Niciodată nu m-au interesat premiile. 

Niciodată nu m-am urcat pe scenă 

constrânsă de gândul “Trebuie să câştig 

! ”.  M-am bucurat de momentul meu ş i 

cred că acesta e un drum spre succes. 

Pentru că eu am rămas foarte uimită 

atunci când  juriul de la Timișoara m-a 

remarcat. Mi-a accordat Premiul al III-

lea pentru interpretare. Nu mă așteptam. 

Pur și simplu rolul,  pe care l-am jucat, 

l-am transformat în “mine”.  

   Teatrul m-a schimbat. Îmi dă curajul 

de a fi eu, fără a ține cont de părerile 

altora. Pentru mine această trupă 

înseamnă mult  şi mă simt foarte mândră 

făcând parte din ea.  

 
  Vreau să mulţumesc domnului profesor 

pentru răbdarea sa cu noi. Pentru tot ce 

el ne învață. Mulțumirile noastre trebuie 

îndreptate și către doamna director, care 

mereu ne-a susținut şi, nu în ultimul 

rând,  către iubitorii  de artă, care știu 

să aprecieze munca celuilalt.  “ ( Păun 

Ana).  

   Impresii de la cei veniţi recent în 

trupă:  

  ” Trupa noastră de teatru mi se pare că 

este ceva foarte bun, ce ne poate ajuta 

pe viitor pe fiecare dintre noi. Sunt în 

trupa de teatru de aproximativ două  

luni, dar am învățat multe. Am învătat 

să-mi exprim liber părerile, să nu mă  

închid în mine când trec peste  o 

perioadă mai grea. Am învăţat că mai 

întâi trebuie să cunosc un om,  apoi să-mi 

dau cu părerea,căci fiecare 

comportament ascunde o poveste. Sunt 

persoane în trupă, pe care eu ,în 

viitor,le-aş putea lua ca exemplu. Cum 

este Roxana. Are mereu vorbele la ea, 

pune suflet în tot ce face și e foarte 

inteligentă. Știe mult mai multe decât 

lasă să se vadă. 

   O experiența de la Timișoara? Am 

ajuns acasă vânătă pentru că m-am lovit 

cu poiurile alea, am aflat ce înseamnă cu 

adevărat să improvizezi și să iasă totul 

mai bine. Chiar aș  vrea să ajungem 

departe și, de ce nu, poate să  intru la o 

Facultate de Teatru.” ( Șerban Lavinia) 

. 

   „ Pentru mine, această trupă de teatru 

a însemnat un nou început. La îndemnul 

familiei şi, mai mult al prietenilor, mi-

am facut curaj într-un final să intru în 
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această trupă. Nu sunt de foarte mult 

timp în această trupă, dar vă pot spune 

că mă simt minunat in timpul repetiţiilor 

Noi,acolo, în trupa asta a noastră 

suntem o mică familie, adică trebuie să 

fim, prin modul în care  avem grijă unul 

de altul și faptul că ne pasă  de părerea 

fiecăruia și mai ales că te gândești dacă 

și celui  de lângă tine î i este bine. Tot 

ceea ce vă spun acum este susținut de 

modul cum au decurs lucrurile la 

Timișoara, loc in care am fost de 

curând. Dintre toate acele trupe 

concurente, am observat că trupa mea 

întodeauna era cu zâmbetul pe buze. Noi 

râdeam, spuneam glume, nu eram într-o 

stare de stres. Chiar înainte de a intra 

pe scenă, fiind cei ce deschideau 

concursul, noi eram bine dispuși, 

zâmbitori, față de celelalte trupe în care 

se putea observa agitaţia . Acest lucru 

este greu de dobândit și contează foarte 

mult într-un grup, întelegerea și 

respectul sunt esențiale. În acest 

moment, trupa de teatru pentru mine 

înseamnă totul. Mai țineți minte jucăria 

preferată din copilărie  ? Eu ţineam 

foarte mult la ea. Dacă cineva mi-o  lua, 

plângeam mult. Iar acum, pot spune că 

țin mai mult la trupa de teatru decât la  

jucăria mea preferată din copilărie. M -

am atașat atât de mult de acest grup , 

încât nu știu ce m-aș face fară el.”  

( Kițu Andrei).  

 
 

 Trupa S.O.S prin ochii doamnei director, 

Mihaela Veronica Oprea: 

“Au trecut deja câțiva ani de când am văzut 

prima reprezentație a trupei SOS. Nici nu știu 

dacă, la început, a avut un nume. Asta e mai 

puțin important. Important era ceea ce făcea 

trupa pe scenă, mai întâi la noi , în amfiteatru, 

la serbări, mai târziu pe scene mai mari. A 

plecat o generație, a venit alta, la fel de 

talentată, de implicată. Mă bucur că acești 

copii au ales să facă altceva, lucruri frumoase 

care ne umplu sufletul de bucurie. Suntem 

mândri de ei și de profesorul lor, de rezultatele 

lor, de premiile pe care le-au obținut, de faptul 

că fac cunoscut numele școlii. Sper să nu 

renunțe la acest vis frumos nici după ce vor 

absolvi liceul. Și, mai sper, ca cei ce  

vin în urma lor să le urmeze exemplul. Și, 

evident, vrem și alte premii.” 

   În liceul nostru există foarte multi 

profesori care iubesc arta și apreciază pe cei 

care o practică. Doamna profesoară de 

franceză Mihaela Stăncescu  ne oferă câteva 

cuvinte despre trupa S.O.S  : „Când mă 

gândesc la trupa S.O.S, îmi apare în minte 

imaginea unor tineri entuziaști, pasionați, care 

își consacră timpul liber artelor. Niște suflete 

frumoase care se dezvoltă în fața noastră, a 

spectatorilor. Trupa S.O.S este una dintre cele 

mai bune inițiative ale liceului « Voievodul 

Mircea ». Când spun acest lucru nu mă refer 

neapărat la premiile obținute de trupă de-a 

lungul timpului, la recunoașterile externe ale 

meritelor lor, ci la deschiderea orizonturilor 

micilor actori. Vedeți, în cadrul formal 

profesor-elevi-ora de curs , nouă, profesorilor, 

ne este destul de dificil să ne cunoaștem elevii, 

să aflăm care sunt pasiunile lor, ce îi face să 

vibreze. Implicarea în trupa de teatru îi ajută 

pe elevi să « crească », să se cunoască pe sine. 

Iar nouă, ca spectatori, ne oferă plăcerea de 

a-i descoperi și de a ne bucura de talentul 

lor.” 

Cei de ieri și cei de azi!  

   Mesaje pline cu sfaturi bune de la 

foştii elevi, actori ai trupei S.O.S, către elevii 

ce fac parte din actuala trupă: 
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   „Actoria nu se învață; există tehnici și 

mijloace scenice de a crea spectacolul, dar 

totul trebuie să plece de la un adevăr de al tău, 

să devii mai întâi om ca mai apoi să devii 

actor. Singurul sfat pe care vi-l pot da este să 

fiţi oameni şi să citiți mult, tot ce vă pică în 

mână! A fi om înseamna a nu-ți lăsa propriul 

adevăr să fie izbit de cărămizile putrede ale 

societății”. (Lucian Bădulescu). 

   „Dacă vă place ceea ce faceți,în ciuda celor 

auzite, cum că nu se câștigă bine din actorie, 

continuați să jucați, să cunoașteți și să vă 

îndreptați spre o Facultate ATF .”(Cruceru 

Alin). 

  „Să experimentați cât mai mult posibil. Să 

învățați cât mai multe lucruri , să fiti deschişi 

către diversitate, să acceptați orice rol primit 

pentru a vă depăși limitele. Să vă descoperiți 

pe voi prin rolurile pe care o să le aveți”. 

( Alex Duică). 

 

 

 

(Păun Ana, clasa a XI-a C) 
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P.S. Gânduri albe la vremuri negre

 

 

    În ultima vreme nu prea am mai scris despre ce anume simt, gândesc, văd, vreau sau nu pot - 

din lipsa timpului, timp fărâmițat din ce în ce mai des de lucruri stupide, specifice vremurilor absurde 

în care ne aflăm, în detrimentul cheltuielii lui pe ceea ce contează cu adevărat; însă iată că cineva, Ana 

Elena Păun, elevă în clasa a XI-a C a Liceului “Voievodul Mircea”, mi-a cerut o părere de curând, iar 

acest lucru a  fost suficient pentru a mă așeza din nou pe scaun ca să-mi pot asculta, din nou, 

conștiința. Conștiință, hhhm, ce cuvânt mare cu sensuri profunde... ce bine că încă simt că face parte 

din mine în zile astea atât de goale și lipsite de sens, ce bine că încă mai am lacrimi, ce bine că încă mă 

doare sufletul, văzând atâta nepăsare, cruzime, minciună, suferință și dispreț în jurul meu... 

Ei bine, acest copil m-a întrebat despre un fapt concret ce se petrece zi de zi în cadrul Liceului 

“Voievodul Mircea”, Trupa de Teatru “S.O.S”, un dar cultural ce face parte din “normalitatea mea”. O 

echipă grozavă de suflete de copii, condusă de un om înzestrat cu har, răbdare, iubire și talent - prof. 

religie Alexandru Mărășești,  care face minuni, dă viață unor acte de cultură autentică într-un 

amfiteatru bătrân, construit și acesta din speranța sinceră a altor oameni inimoși – “pentru că aici se 

vor desfășura cândva acte de cultură”.  

     Iată că, deși suntem actorii unei istorii controversate, în care rostogolim conștient adevăratele 

valori pe panta pierzaniei, le sugrumăm prin egoismul nostru, prin permisivitatea inculturii și a 

șmecheriei ieftine conducătoare iremediabil  regresului generalizat, lumina reușește să străpungă 

pojghița îngroșată a mizeriei prin iubire: iubire de copii, iubire de școală, iubire de semeni, iubire de 

frumos, iubire de artă.  

Ce gândește profesorul de religie în profunzimea ființei sale nu știu, este destul  

de diplomat și introvertit ca să-i pot ghici intenția, însă pot detecta un noian de învățăminte la nivelul 

conștiinței de fiecare dată când asist la o altă expunere a sa. Un sistem de valori curat, demn și liber 

asemenea preocupărilor lui, născut din frământările interminabile ale artistului veșnic îndrăgostit, 

Alexandru Mărășești este un model pentru toți cei care rezonează cu arta sa. Implicit este un model 

pentru copiii cu care lucrează. 

 

Prof. dr. Mădălina Gabriela Ionescu 

7.11.2015 

TÂRGOVIȘTE 
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Recomandări de cărți contemporane 

 

Prea multă fericire 

Alice Munro 

 

Un tată aflat în închisoare pentru că şi-a ucis copiii, îi scrie soţiei despre 

revelaţia de a fi primit vizita lor dintr-o altă dimensiune. O fetiţă îşi ajută 

angajatorul bolnav de leucemie să scape de avansurile unei femei lipsite de 

conştiinţă. În adolescenţă, un fiu îşi părăseşte aparent fără motiv familia şi ajunge 

să trăiască asemenea unui vagabond, dispreţuind valorile societăţii moderne. În 

sec. al XIX-lea, Sophia Kovalevski, matematician şi scriitor talentat, se luptă cu 

efectele succesului asupra relaţiei de cuplu. Eroii celor zece povestiri îndură 

pierderi, şocuri, dezamăgiri, revelaţii neplăcute despre propriul caracter şi totuşi 

merg mai departe, pentru că acesta este sensul vieţii. Undeva, prin întunericul în 

care înaintează, ei simt strălucirea intensă a fericirii, fie că este vorba despre 

fericirea trecută, despre cea care ar fi putut fi sau despre cea care îi aşteaptă. Cu o voce narativă unică, 

Alice Munro se strecoară în labirintul întunecos al sufletului uman, dezvăluind secrete şi încordări 

interioare indescifrabile din exterior. 

Dragă viaţă

Alice Munro 

   Gândul că aș fi putut-o sugruma pe sora mea mai mica, adormită în 

patul de sub mine și pe care o iubeam mai mult decât orice altceva pe lume. Nu 

o nebunie sălbatică, ci una aproape în joacă. O sugestie leneșă, somnoroasă, 

malitioasă, care părea să aștepte acolo de multă vreme.” Acolo, adică în pivnița 

întunecoasă a ființei. Gânduri cetoase, impulsuri obscure, vinovații fără vină, 

acuzații difuze. Inexplicabilul sau inavuabilul resimțite ca reacție firească. 

Benign demonism infantil, dincolo de logică și de orice explicație. Și totul în 

caruselul Relației, cadrul obsedant al acestor istorii de viață amară, pestriță, 

derizorie. Relații între părinți și copii, surori și frați, bunici și nepoți, unchi, 

mătuși, vecini. Cu avorturi, adultere, accidente, sinucideri, apendicite, 

bovarism, sex aiurea, decizii pripite de nuntă și despărțire. Gelozie între surori, ura fetiței față de 

predicile mamei, Parkinson și Alzheimer, Toronto și Vancouver, baluri provinciale, paralizii, primele 

fantazări erotice ale vârstei nubile, rochia mamei, azilul, recuperări sentimentale după jumătate de 

veac, „apologia vieții neinhibate”, dar și rigorile inflexibile ale unui mediu intens irizat religios. Pe 

scurt, viața. Mai precis: draga noastră viață. Cea pe care adesea uitam s-o trăim, necum s-o mai şi 

gândim. (Dan C. Mihailescu) 
Premiul Man Booker Internațional (2009) 

 

 

 

http://librarie.carturesti.ro/cauta/369119/autor/alice-munro/
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Maestrul din Petersburg 

J.M.Coetzee 

   Dostoievski, cel pe care îl cunoaştem filtrat printr-o sensibilitate 

contemporană, este aparent un antierou: un bărbat între două 

vârste, care şi-a pierdut credinţele tinereţii şi se îndreaptă cu paşi 

repezi spre ruină trupească şi spirituală. Tocmai acest bărbat îşi 

asumă însă elucidarea unui mister cumplit, pe o veche schemă a 

datoriei şi paricidului simbolic: moartea fiului său vitreg, Pavel. 

Într-o Rusie violentă şi opresivă, aflată în pragul revoluţiei, 

Dostoievski găseşte printre hârtiile fiului său o listă neagră, ceea ce 

confirmă asocierea lui Pavel cu gruparea anarhistă Răzbunarea 

Poporului, condusă de oportunistul Nechaev, chiar posibilul 

ucigaş. Un bildungsroman care se derulează în sens 

invers, Maestrul din Petersburg urmăreşte traseul psihologic al 

scriitorului care, pe fondul unei stranii şi contorsionate poveşti de 

dragoste târzii, îşi descoperă fiul prezent prin absenţă. Revelaţia 

din final, când Dostoievski se vede reflectat în ochii fiului său prin 

intermediul unor scurte povestiri ale acestuia pe tema paricidului, 

pune coroana de spini pe fruntea unei civilizaţii aflate în pragul descompunerii. Romanul lui Coetzee 

lansează întrebări despre conştiinţă, luciditate şi suferinţă într-un stil nuanţat, deloc emfatic, chiar dacă 

sunt filtrate prin mai multe secole literare, fiecare cu răspunsurile lui. 

 

JOCURILE FOAMEI 

Suzanne Collins 

 

   Personajul principal este Katniss Everdeen, locuitoare a Districtului 12. În acest an are loc cea de-a 

74 editie a Jocurilor Foamei, iar Katniss se oferă voluntar în locul surori ei, Primrose,care fusese 

aleasă. Împreună cu Peeta Mellark este pregătită şi antrenată pentru a intra în arenă, unde trebuie să 

înfrunte celelalte tributuri (tineri aleşi exact ca ea să lupte in arenă). Există un singur câştigător, un 

singur supravieţuitor. 

   Katniss se pricepe foarte bine la tras cu arcul si la vânat, astfel reuşeşte să rămână în viaţă şi să se 

apere de ceilalţi concurenţi. Katniss şi Peeta rămân ultimii în viaţă, iar pentru a forţa mâna Capitoliului 

(conducerea), Katniss îi propune  Peeta să se sinucidă amândoi.Pentru a îi opri,ambii sunt declaraţi 

câştigători însă gestul este interpretat ca o sfidare.Povestea se continuă în următoarele cărţi, 

ajungându-se la o revoluţie al cărei simbol este Katniss, drept Gaiţa Zeflemitoare. 

 

                                    Scîrtoaje Izabela, Iancu Izabela, clasa a XI-a C 

Mateescu Adelina, clasa a XI-a B 
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Târgul de carte GAUDEAMUS 

 

   Cartea de învăţătură 2015, ediţia a 

XXII-a, a avut loc în perioada 18 - 22 

noiembrie în Pavilionul Central Romexpo din 

Bucureşti. Invitatul de onoare al ediţiei a fost 

GADIF - Grupul Ambasadelor, Delegaţiilor şi 

Instituţiilor Francofone din România. 

  Bilanţul statistic al ediţiei se prezintă astfel: 

 Suprafaţa târgului a fost de circa 14.000 mp, 

aproape de capacitatea maximă a Pavilionului 

Central Romexpo. 

Numărul expozanţilor a fost de peste 

320, reprezentând câteva dintre cele mai 

importante segmente din domeniul editorial şi 

educaţional. 

 Programul de manifestări al ediţiei a 

cuprins mai mult de 750 de evenimente – 

record al târgului - lansări şi prezentări de 

carte, dezbateri, conferinţe, momente artistice - 

organizate în mai multe spaţiii special 

amenajate în incinta pavilionului şi în cadrul 

standurilor expozanţilor. 

Numărul vizitatorilor a fost de circa 117.000, 

record de vizitatori în istoria târgului. 

     Cel mai important eveniment cultural 

de tip expoziţional din România 

Organizat de Radio România – singurul post 

de radio din lume care şi-a asumat acest rol - 

Târgul Internaţional GAUDEAMUS – Carte 

de învăţătură - este de foarte mulţi ani un 

reper, atât pentru specialiştii din branşă, cât şi 

pentru publicul larg. Cu grijă pregătit şi cu 

nerăbdare aşteptat, cel mai important şi mai 

longeviv eveniment expoziţional dedicat cărţii, 

din România, are  un loc bine definit în 

calendarul cultural şi în conştiinţa publicului, 

dovadă stând cei peste 100.000 de vizitatori 

care îi trec pragul în fiecare an.  

   Târgul se desfăşoară anual în 

Pavilionul Central Romexpo, reunind, într-un 

spaţiu expoziţional de 14.000 mp, oferta a 

peste 400 de edituri româneşti şi străine, 

tipografii, instituţii de învăţământ, centre şi 

institute culturale, instituţii mass-media, 

agenţii de difuzare de carte, firme multimedia, 

agenţii literare, organizaţii nonguvernamentale 

cu profil cultural şi educaţional, asociaţii 

profesionale, librării, biblioteci etc. 

   În toamna fiecărui an, Târgul Internaţional 

GAUDEAMUS devine centrul pieţei editoriale 

şi al vieţii culturale din România. Deopotrivă 

expoziţie de carte şi cafenea literară, Târgul 

propune un maraton de peste 600 de 

evenimente culturale la fiecare ediţie, într-o 

atmosferă prietenoasă şi destinsă a întâlnirii cu 

lumea vie a culturii tipărite. 

   Un adevărat incubator de idei şi proiecte 

culturale, Târgul îşi deschide anual porţile 

expozanţilor şi vizitatorilor din străinătate, 

oferind cadrul ideal de întâlnire între 

personalităţile străine invitate la Târg şi public, 

dar şi între specialiştii din industria cărţii, 

autori, editori, traducători, ilustratori de carte, 

agenţi şi critici literari. 

 

 
Elevi din clasele a XI-a C şi  a XII-a F la     

Gaudeamus, 20-11-2015 

 

Păun Ana, clasa a XI –a C
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Recomandări filme și seriale 

 

 

Hannibal 

  Un serial extraordinar care prezintă 

începuturile relaţiei dintre renumitul psihiatru, 

doctorul Lecter(un psihopat extrem de 

inteligent care îşi mănâncă victimele,gătindu-le 

ca la un show de “Master Chef”), şi pacientul 

său, Graham, care e bântuit de capacitatea sa 

de a empatiza cu criminalii în serie şi, de 

aceea, merge la consultaţii psihiatrice.  Un 

ingenios joc al minţii despre capcanele 

psihicului uman care ne încântă cu 

ingeniozitate. Un serial neobişnuit si oarecum 

terifiant. 

 

American Horror Story Hotel 

  Este un serial de televiziune în genul horror-

dramă.In sezonul 5 al serialului,numit “Hotel”, 

joacă si celebra cântăreaţă Lady Gaga. . Un 

serial de groază bine realizat, înfiorător şi cu 

un mister complex, cu destule momente de 

confuzie si lucruri ciudate,ieşite din comun. 

 

 

 

 

Prison Break 

  Este un film serial american .Intriga serialului 

se învârte în jurul poveștii unui om încarcerat 

și condamnat la moarte pentru o crimă pe care 

nu a comis-o și a fratelui acestuia(care isi va 

tatua întregul plan al închisorii pe corp), care 

elaborează un plan complex pentru a-l salva de 

la pedeapsă si pentru a-l scoate din închisoare. 

Un serial captivant si palpitant, plin de acţiune 

şi răsturnări de situaţie. 

 

 

Braking Bad 

  Serialul prezintă viaţa lui Whalter White,un 

profesor de chimie bolnav de cancer care, din 

cauza problemelor financiare ale familiei, 

devine traficat de droguri. Urmărim 

transformarea acestui profesor simplu într-un 

om de temut care face orice pentru a-şi duce la 

bun sfârsşt ce şi-a propus. 

 

 

 

 

 

 



 
 

pag. 15 

NOI…DAR ALȚII 

Supernatural  

  Supernatural este povestea lui Sam şi a lui 

Dean, doi fraţi uniţi de acelaşi destin: ei 

călătoresc prin pustiul câmpiilor americane cu 

misiunea de a găsi şi a ucide cele mai 

înfricoşătoare creaturi ale întunericului, despre 

care oamenii au auzit doar din legende şi 

superstiţii. 

 

 

Game of Thrones 

  7 familii nobiliare luptă pentru controlul 

politic si militar al miticului ţinut Westeros. 

Robert Baratheon, regele respectivului ţinut, îi 

cere prietenului său de-o viaţă, Eddard Stark, 

să-i fie consultant oficial. Bănuind că 

predecesorul său a fost asasinat, Eddard 

acceptă "invitaţia" regală doar pentru a putea 

investiga in voie crima. Un serial plin de 

răsturnări de situa-ie în care nimic nu e ce pare 

a fi. 

 

 

 

The Vampire Diaries 

  Elena, una dintre cele mai populare eleve din 

liceul în care studiază, a avut parte în urmă cu 

4 luni de o mare tragedie: părinţii ei au murit 

într-un accident , Astfel, aceasta, împreună cu 

fratele ei în vârstă de 15 ani, trebuie să facă 

faţă imensei pierderi. Anul şcolar tocmai a 

început. Elena şi prietenele ei sunt fascinate de 

prezenţa unui nou elev, tânăr, misterios şi 

carismatic, pe nume Stefan (care este vampir). 

 

 

 

 

 

 

 

Iancu Izabela, Scîrtoaje Izabela, clasa a XI – a C 
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Pagina ECO 

 

V-aţi gândit că unele dintre cele mai eficiente remedii împotriva răcelilor, virozelor sau 

infecţiilor pot fi găsite cu uşurinţă în propria cămară? Majoritatea alimentelor pe care  le includem în 

dieta zilnică îndeplinesc un dublu rol: nu sunt doar un deliciu pentru papilele gustative, ci adevărate 

tratamente care pot oferi remedii pentru afecţiuni importante.  

   Iată cateva antibiotice naturale care te scapă de răceală:                                                                                                                   

  USTUROIUL 

     Usturoiul este, fără îndoială, unul dintre cei mai populari agenţi curativi care, datorită  proprietăţilor 

antivirale deosebite,  este considerat un adevărat antibiotic natural. 

   Acesta este o sursă bogată de antioxidanţi care protejează împotriva acţiunii bacteriilor şi 

radicalilor liberi din sânge, asigurând protecţia sistemului imunitar. 

 GHIMBIRUL 

  Ghimbirul este un remediu cu tradiţie în medicina alternativă, fiind folosit de peste 2000 de ani 

datorită nutrienţilor cu proprietăţi antiinflamatoare şi antibacteriene: shogaol, zingeron şi gingerol. 

  Ghimbirul, fie sub formă de ceai sau consumat natural, este un bun remediu în cazul răcelilor 

deoarece calmează inflamaţille la nivelul gâtului, ameliorează simptomele sinuzitei, febrei şi 

infecţiilor gâtului. 

 CEAIUL VERDE 

  Un alt antibiotic natural şi un antioxidant puternic, ceaiul verde conţine o gamă variată de 

polifenoli care, dizolvaţi în apă, acţionează asemenea unor antibiotice non-toxice. Pe lângă faptul 

că ceaiul verde este recomandat dimineaţa în locul cafelei, acesta  este şi un rezervor natural de 

vitamine (din grupa B, A, E, C) şi minerale(fier, calciu, fosfor şi potasiu), aminoacizi, glucide, 

tanin, uleiuri volatile, teina, flavonoide, alcaloizi ce asigură stimularea sistemului imunitar şi creşte 

rezistenta organismului în lupta cu infecţiile. 

 

 Bragagiu Mădălina, clasa a XI –a C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghimbir 

http://www.csid.ro/plante-medicinale-fitoterapice-si-gemoterapice/usturoiul-allium-sativum-11849788/
http://www.csid.ro/health/medicina-alternativa/ghimbirul-planta-care-face-minuni-in-perioada-sarbatorilor-10413386/
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Reţete de sezon 

 

 Zacuscă de ghebe 

INGREDIENTE: 

 5 kg ghebe (se fierb) 

 5 kg gogoşari (se coc)  

 2 kg ceapă (se toacă şi se fierb în ulei) 

 2 kg morcovi (se dau prin răzătoarea 

mică) 

 1l ulei 

 400 g bulion 

 sare, piper, câteva foi de dafin 

MOD DE PREPARARE: 

    Dacă există gogosari iuţi, nu se mai 

pune piper. Ghebele fierte si gogoşarii copţi se 

toacă, se amestecă cu ceapa călită şi morcovul 

ras, apoi se lasă la fiert până scad. Se adaugă 

sarea, piperul şi foile de dafin.Amestecul se 

pune în borcane şi se sterilizează. Se adaugă 

uleiul treptat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SALATĂ DE MURĂTURI 

 

 

INGREDIENTE: 

 1kg gogoşari 

 1kg ardei capia 

 1kg gogonele 

 0,750kg morcovi 

 1 ţelina verde 

 1 conopidă 

 400 gr zahăr 

 400 ml oţet 

 sare 

 piper 

 2 plicuri conservant 

 

MOD DE PREPARARE: 

Se spală legumele sub jet de apă, apoi 

se taie în cuburi, iar conopida se rupe în 

bucheţele mai mici. Legumele astfel pregătite 

se pun într-o oală mare, se adaugă zahărul, 

sarea, piperul, oţetul şi se amestecă bine pentru 

ca acestea să lase zeama.  

A doua zi se adaugă două plicuri de 

conservant, se amestecă ingredientele şi se 

aşază salata în borcane  care se sigilează. 

Se păstrează la rece şi pot fi consumate, de 

preferat, la o lună de la preparare. 

 

 

   Bragagiu Mădălina, clasa a XI –a C
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Creaţii personale 

 

 Adormirea 

Dormeam arzând în scandaloasele flăcări... 

Din depărtare auzeam insistente chemări 

Și simțeam cum preferam să mă topesc 

În cruntul joc al focului - de tot îmi amintesc... 

Simțeam pe mâna mea lacrimi fierbinți 

Și auzeam neoprite și armonioase rugăminți 

Le ceream oamenilor să-mi redea liniștea 

Ca somnul să mi-l reiau -părăsind astfel      

lumea... 

Lumea, a cărei existență nu o mai știam. 

Între realitate și imaginație tot alergam 

Trupu-mi cerea dreptul la viața părăsită, 

Arzând în flăcări, urla după apa proaspătă. 

Visam cum trăiam într-o lume mai bună, 

Cum păsările cântau la luminoasa lună,  

Cum apa din râu curgea repede la vale, 

Cum timpul bătea pe loc, în așteptare. 

Simțeam cum totul era în deplină armonie, 

Cum venele vibrau în trupul plin de ironie, 

Cum sângele curgea repede în adânca vale, 

Cum inima bătea pe loc, pasul în așteptare. 

Zăceam într-o infinită amorțeală dureroasă, 

Pănă când mi-am provocat trezirea sângeroasă, 

Ce-mi amintea de realitatea ce trebuie traită 

Și-mi poruncea crunt ca iluzia să-mi fie 

alungată . 

Cine ești? 

Cine ești tu 

ca eu pătimaș să te iubesc 

şi poezii să-ți dedic? 

Cine te crezi 

ca în inimă să-mi pătrunzi 

fără permisiunea mea? 

 Ce ai făcut  

ca în minte să-mi rămâi 

fără voinţa ta? 

Ce faci tu  

ca din suflet să-mi pleci 

căci tu mă ofilești?! 

 

Încerc să-mi revin 

Eu sunt complicată, viața mea e complicată 

Într-un târziu de vreme, am fost abandonată… 

Acum, nici nu mai știu la ce să mă mai aștept 

În mine, rădăcinile durerii, adânc s-au înfipt…. 

Încerc să-mi revin, să-mi alung covârșitoarea 

durere 

Însă în răsăritul acesta a murit doar o părere… 

Ca toți ceilalți poeți, am rămas doar cu o 

poezie 

În rest, totul a plecat departe, într-o infinită 

confuzie….. 

Să încerc să repar ceva ? Offf… dar cât n-am 

încercat ? 

Azi nu mai încerc, căci de înțelegere m-am 

împiedicat. 

Nu stiu cine e de vină, poate chiar…. persoana 

mea! 

Cu sânge rece mă declar vinovată într-o lume a 

mea. 

Oricât aș vrea, tot nu aș mai putea să refac 

absolutul…. 

Am preferat eternul, și totuși am primit 

sfârșitul. 

Încerc să dau uitării durerea ce o port în inimă 

Însă ea e precum sarea pe rană, ce pare o aspră 

crimă. 

Și totuși trăiesc, încercând disperată să-mi 

revin…. 

Să mă împac cu mine… să ies din acest infinit 

chin. 

Vreau pierderea să o dau uitării, chiar dacă mă 

doare 

Și să mă alung la nesfârșit, ca la început, în 

candoare… 

                                 Ana Păun, clasa a XI-aC
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Pagina IT 

 

Crearea unui blog 

    Cuvantul Blog este prescurtarea de la 

“weblog” si se referă la un jurnal online creat şi 

postat de grupuri sau persoane individuale, 

articolele fiind afişate în ordine cronologică. 

Oricine îşi poate crea propriul blog, de la copii la 

adulţi. În prezent, sunt peste 3 milioane de bloguri 

active, cu o mare diversitate de teme. 

Blogul poate fi forma actualizată, 

modernizată a unui jurnal. Poate fi o modalitate de 

a-ţi exprima gândurile. Sunt cuvintele tale 

adresate întregii lumi, iar lumea întreagă îţi poate 

deveni spectator. 

CUM SE CREEAZĂ UN BLOG PE BLOGGER ? 

  În primul rând, trebuie să vă duceţi la 

pagina de start Blogger. 

 

   Dacă aveţi un cont Google vă puteţi 

conecta, folosind adresa de email de pe gmail şi 

parola de la cont. 

   Dacă nu aveţi un cont Google, vă puteţi 

face unul foarte uşor. Daţi click pe "Începeţi" şi 

se va deschide o pagină. 

   Introduceţi datele aşa cum vi se cere. 

Scrieţi o adresa de email, dacă aveţi, dar atenţie , 

trebuie reţinută, deoarece cu ea vă veţi conecta la 

Blogger - blogspot. 

   Alegeţi o parolă mai amplă, de 8 litere, şi 

scrieţi-o în căsuţa respectivă. 

 

   Numele de afişare este numele folosit 

pentru a vă semna articolele din blog. 

  Apoi, scrieţi literele din imagine care apare şi 

bifaţi acceptarea condiţiilor. Daţi click pe 

"Continuare". 

 

   Ok. Sunteţi gata să vă creaţi propriul blog 

pe blogspot. De ce blogspot? Pentru că aceasta va 

fi terminaţia url-ului blogului. Pentru a înţelege 

despre ce este vorba, vă voi da câteva exemple 

legate de url, domeniu si subdomeniu. 

 

Url-ul este o adresa de web, cum ar fi: 

http://www.blogspot.com. Domeniul este de 

genul: 

blogspot.com.Subdomeniu:tic.blogspot.com 

 

Deci, adresa blogului va fi aşa: tic.blogspot.com. 

Adresa o puteţi schimba oricând, dacă este 

disponibilă, dar e bine să o schimbaţi la început, 

când blogul nu este prea cunoscut.  

Scrieţi adresa şi daţi clic pe "Verificaţi 

disponibilitatea". Veţi vedea că va fi destul de 

greu să găsiţi una disponibilă, mai ales dacă este 

un blog de nişă pentru că sunt deja foarte multe 

bloguri făcute. 

 

    Alegeţi un titlu pentru blog şi apoi scrieţi 

literele pentru verificare. În legătură cu titlul 

blogului, ar fi bine să fie asemănător cu adresa ; 

de exemplu ”Cum să-ţi faci un blog?” 

După ce aţi ales titlul şi adresa blogului, daţi clic 

pe "Continuaţi". 

    Aţi ajuns pe pagina unde vă veţi alege un 

şablon (template) pentru blog. Bifaţi unul din 

şabloane şi daţi clic pe  "Continuaţi".Nu vă faceţi 

griji, îl puteţi schimba oricând doriţi şi chiar puteţi 

să instalaţi un template din sutele care sunt pe 

Internet. 

   Gata, blogul vostru este făcut! De acum puteţi 

să începeţi să vă scrieţi articolele. 

Olteanu George, clasa a XI-a E 

 

 

 

http://www.blogspot.com/
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Tendințe vestimentare 

              

             Ponturi...recomandări...

→Nu ai nevoie de multe piese vestimentare pentru un outfit reușit, doar de o salopetă elegantă si 

feminină, care să te facă remarcată..În nuanțe aprinse sau estompate, lejere sau strânse pe corp, salopetele 

elegante știu să te pună în valoare! 

→Jeanși largi sau Jeanși strâmți? Jeanșii de tip boyfriend rămân alegerea potrivită ce nu se 

demodează. Aceste modele pot fi purtate alternativ la ținutele sport, cât și la cele elegante. 

→Combinația perfectă: ochelari de soare, sacou, top, cămașă, botine, cizme, sneackersi ! 

 

          Cele mai importante 10 trenduri ale sezonului toamnă-iarnă 2015/2016 

→Un clasic reinterpretat : vei avea nevoie de o rochie extravagantă, din catifea, în această toamnă!  

 

 

→Jocuri de figuri geometrice cât mai 

elaborate vor compune cele mai hot printuri ale 

toamnei: dungi, pătrățele, print zebră, totul este 

recomandat. Gândește-te la un caleidoscop 

monocrom: așa trebuie să arate dresingul tău în 

următoarele luni ! 

  → După această vară hippie, printurile 

boeme nu ne vor părăsi. Bleu delicat, roz acadea, 

galben pai sau verde fistic: aceste nuanțe ne vor 

bucura zilele de toamnă.  

    

 

→Rochii tricotate  

    Iată o piesă esențială pentru sezonul rece. Își sugerăm să cauți un model cu guler înalt (astfel vei bifa 

două trenduri majore) și ușor lejer pe care să o porți peste o cămașă simplă: o suprapunere extrem de cool! 

  →  Anii 70 

   Dragostea pentru stilul relaxat și boem al anilor 70 continuă și în sezonul rece, cu anumite 

modificări, desigur. Rochiile hippie, maxi, înflorate, vor fi acum înlocuite de piese din piele întoarsă, 

salopete evazate și multe franjuri. 

  →Pantalonii evazați 

Ținutele tale de birou au nevoie urgentă de o reîmprospătare. Investește într-un costum cu o pereche 

de pantaloni croiți impecabil. Ca cei de mai sus! 

    → Franjurile 

Fie că te inspiră un look western, fie că preferi aerul jazzy, franjurile sunt cu siguranță piese de 

rezistență și în sezonul următor. Pentru noi, o jachetă din piele întoarsă, cu franjuri, reprezintă un must have 

absolut.

 

                                                                                            

Alexandru Bianca, clasa a XI - a I (modele) 

Manolache Elena, clasa a XI- a C (text)
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Curiozități 

Ştiaţi că... 

 Pierzând 30 de minute de somn din fiecare zi, ai putea “da peste cap” metabolismul, cauzând 

obezitatea? 

 Dorința de a sta în pat toată ziua se numeste “clinomania” ? 

 Cea mai mare temperatură înregistrată de corpul uman a fost 46,5C? 

 Dacă tonul vocii tale se ridică, înseamnă că ți-ai pierdut argumentul? 

 Un grup de muște este numit “afacere” ? 

 Vei trăi secunda “1 milion” când vei avea 31 de ani? 

 Numai corneele nu primesc aprovizionări cu sânge? 

 Dacă oamenii ar fi văzut la fel de bine ca un vultur, am fi putut să vedem o furnică de pe o 

clădire de 10 etaje, vedere UV, şi ne-am fi putut roti capul la 360? 

 Melodia lui Eminem “Rap God” apare în cartea recordurilor mondiale, având cele mai multe 

cuvinte într-o melodie (1560 de cuvinte în 6:04 minute)? 

  Dacă bei lichide dimineața, vei fi mai fericit/ă, o sa fii în forma şi vei fi  mai energic/ă 

întreaga zi? 

 Cu cât gândești  mai mult, cu atât arzi mai multe calorii? Gânditul arde calorii! 

 Oamenii care își iau micul dejun se simt mai bine fizic, dar şi mental întreaga zi? 

                                                                                               Clopotaru Denisa, clasa a XI- a C 

Bancuri, glume 

 

 Întrebare la ora de istorie: 

-Cine l-a bătut prima dată pe Ştefan cel 

Mare? 

-Maică-sa. 

 

 Alo, Vladimir? 

Da. 

Îţi aminteşti ce nea dat ieri la 

matematică? 

Câte un trei. 

 

 Chiar credeţi  că meritam eu să îmi  

puneţi 1, domnule profesor? 

Ce să fac dacă altă notă mai mică nu 

există? 

 

 De ce a rămas celebru Napoleon? 

Fiindcă avea o memorie formidabilă. 

Poţi fi mai clar? 

Da, pe statuia sa scrie: "Pentru memoria 

lui Napoleon !". 

 

 Ionele, te ajută cineva la teme? 

Da, mă ajută tata , deoarece mama nu 

poate face totul de una singură. 

 

 Mami, de ce se face engleza la 

şcoală? 

Pentru că se vorbeşte peste tot. 

Şi nu e de ajuns? 

 

 Câte continente sunt? întreabă 

profesoara. 

Cinci. 

Enumerăle. 

Unu, doi, trei, patru,cinci.

                                                                                     Tunc Sibel, clasa a  XI - a C 
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Sondaj 

  

Grup ţintă - reprezentanţii Consiliului elevilor 

 

Ce înseamnă să fii popular ? 

    

    Observând manifestările elevilor şcolii, aflând diverse informaţii despre implicarea unora în 

activităţi de admirat sau, din contră, despre participarea voită la acţiuni neonorante, am încercat să 

înţelegem fenomenul. Să fie oare vorba despre dorinţa de a atrage atenţia asupra lor ? Acest lucru să 

fie similar cu ideea de popularitate ? De aceea, am dorit să aflăm părerile colegilor noştri despre cum 

înţeleg ei popularitatea în clasa din care provin , în şcoală, dar şi cum cred că percep ceilalţi acelaşi 

fenomen. 

    Astfel, răspunsurile colegilor noştri au subliniat următoarele aspecte : 

 

 A fi popular însemnă să poţi comunica uşor cu foarte multe persoane. 

 Pentru unii, a fi popular înseamnă să recurgi la acţiuni care să te facă mai cunoscut şi 

care să aibă un impact asupra altora. 

 Pot fi consideraţi populari cei care se îmbracă frumos, fac lucruri diferite faţă de alţii 

sau, pur şi simplu, sunt mai comunicativi, înţelegându-se foarte bine cu cei din jur. 

 A fi popular înseamnă să ai bani. 

 Să fii popular înseamnă să fii mai inteligent decât ceilalţi. 

 Ideea de popularitate se referă la faptul că poţi relaţiona cu mai multe persoane fără a 

te preface, simţind că eşti parte importantă din viaţa lor. 

 A fi popular înseamnă să fii cunoscut şi admirat de multe persoane pentru lucruri 

pozitive, descoperind simpatia lor şi observând dorinţa acestora de a fi în prejma ta. 

 Popularitatea se manifestă prin inteligenţă şi prin aspect etc. 

  

    Un lucru este cert – în orice grup social sunt manifestări diferite ale membrilor lui, care simt 

mai mult sau mai puţin nevoia de a se distinge de ceilalţi, lucru firesc dacă sunt alese căile potrivite. 

    

 Elevi ai clasei a XI -a C 

 

 

 

 

 

 

 

POPULARITÁTE s. f. Calitatea de a fi popular, de a fi cunoscut și simpatizat de 

masele largi ale poporului; faimă, renume. Își cultivase acest diminutiv familiar, 

semn evident al popularității. C. PETRESCU, c. v. 101.  

Sursa: DLRLC (1955-1957) 
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Crăciun 

 

   Crăciunul sau Naşterea Domnului 

este o sărbătoare creștină celebrată la 25 

decembrie (în calendarul gregorian) sau 7 

ianuarie (în calendarul iulian) în fiecare an. Ea 

face parte din cele 12 sărbători 

domnești (praznice împărătești) ale Bisericilor 

bizantine, a patra mare sărbătoare 

după Paști, Rusalii și Vinerea Mare.  

   În anumite țări, unde creștinii sunt 

majoritari, Crăciunul e, de asemenea, 

sărbătoare legală, iar sărbătoarea se 

prelungește în ziua următoare, 26 decembrie: a 

doua zi de Crăciun. De la debutul secolului al 

XX-lea, Crăciunul devine și o sărbătoare laică, 

celebrată atât de către creștini, cât și de către 

cei necreștini, centrul de greutate al celebrării 

deplasându-se de la participarea în biserică, la 

rit, spre aspectul familial al schimbului de 

cadouri sau, pentru copii, „darurilor de la Moș 

Crăciun”. 

Originea termenului 

    Mulți cercetători consideră că termenul 

provine din latinescul calatio, cu forma sa de 

acuzativ calationem. La romani, prin calatio se 

înțelegea convocarea poporului de către preoții 

păgâni în fiecare zi de întâi a lunii pentru 

anunțarea sărbătorilor din luna respectivă și, 

prin extindere, sărbătoarea în general, căci cea 

mai importantă calatio era aceea de la 1 

ianuarie. Până către sfârșitul secolului al IV-

lea, nașterea lui Hristos se sărbătorea odată 

cu Boboteaza la 6 ianuarie, când se obișnuia să 

se facă anunțarea sărbătorilor de peste an (Paști 

etc.). Și cum celor de curând creștinați 

din Dacia și din sudul Dunării această anunțare 

li se părea apropiată de sărbătoarea 

păgână calatio, au denumit cu acest termen 

sărbătoarea creștină a nașterii lui Hristos. 

Datele la care se sărbătorește Crăciunul sunt 

orientative, pentru că nu se știe data exactă a 

nașterii lui Iisus. 

 

Pomul de Crăciun 

   Obiceiul împodobirii bradului de Crăciun îsi 

trage originile de la popoarele germanice. 

Tradiția s-a răspândit în restul Europei și apoi 

în toată lumea după Primul Război Mondial. 

Între podoabele bradului, bomboanele de pom, 

globurile și ghirlandele au devenit clasice. 
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Crăciunul în tradiția românească 

 

Colindele de Crăciun 

   Sărbătoarea Crăciunului este anunțată prin 

obiceiul copiilor de a merge cu colindul și 

cu Steaua, pentru a vesti Nașterea 

Mântuitorului. De asemenea, o veche tradiție 

este „mersul cu icoana”, un fel de colindat care 

se face de către preoții comunității locale cu 

icoana Nașterii Domnului, binecuvântându-se 

casele și creștinii. Colindele de iarnă sunt texte 

rituale cântate, închinate Crăciunului și Anului 

Nou. Originea lor se pierde în vechimile 

istoriei poporului român. Ajunul Crăciunului 

începe cu colindul „Bună dimineața la Moș 

Ajun!”, casele frumos împodobite își primesc 

colindătorii. Aceștia sunt răsplătiți de gazde cu 

fructe, covrigi, dulciuri și chiar bani.  

 

Obiceiurile culinare 

   Timp de 40 de zile înainte de sărbători, 

creștinii respectă Postul Crăciunului, care se 

încheie în ziua de Crăciun după Liturghie. 

Tăierea porcului în ziua de Ignat (la 20 

decembrie) este un moment important ce 

anticipeaza Crăciunul. Pregătirea mâncărurilor 

capătă dimensiunile unui ritual străvechi: 

cârnații, chișca, toba, răciturile, sarmalele, 

caltaboşul şi nelipsitul cozonac vor trona pe 

masa de Crăciun. 

 

 

Unde să petreci Crăciunul în România  

 Maramureș 

  Nicio zonă din România nu este mai 

frumoasă decât Maramureșul istoric de 

Crăciun. 

 Brașov și stațiunile de pe Valea 

Prahovei 

   Brașovul este un oraș superb, în care nu te 

vei plictisi. Oamenii sunt prietenoși, găseşti 

multe hoteluri și pensiuni, iar localnicii te vor 

primi chiar în casele lor. Există baruri și 

cluburi, iar bradul din Piața Sfâtului este 

spectaculos. În celelalte stațiuni –

 Predeal, Sinaia, Bușteni– poți merge la ski sau 

să te relaxezi cu un vin fiert și un grătar în aer 

liber. 

 București 

   Și anul acesta se pregătesc o mulțime de 

surprize în capitală: spectaculoasa piață de 

Crăciun de la Universitate, lumini superbe, 

orașe ale copiilor, show-uri de excepție, 

dansuri, patinoare, colinde și voie bună. Nu 

rata evenimentele din cel mai vibrant oraș al 

țării! 

 Mănăstirile din Moldova 

   Petrece un Crăciun tradițional în Moldova, la 

mânăstirile celebre din zonă: Putna, Văratec, 

Voroneț, Agapia. Slujba din dimineața de 

Crăciun îți va umple sufletul de bucurie și 
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pace, iar oamenii știu să organizeze o 

sărbătoare pe cinste! 

 Sibiu și Sighișoara 

   În Sibiu deja s-a deschis una dintre cele mai 

frumoase piețe de Crăciun din Europa. Poți 

petrece cu vin fiert și prăjituri cu nucă, 

tradiționale, poți asculta colinde și admira 

copiii care se bucură de frumoasa sărbătoare. 

În Sighișoara, tăcerea din noaptea sfântă este 

impresionantă până la lacrimi. 

Oriunde ai merge,  în Iași, Cluj, Timișoara, 

în satele din Ardeal, la mare sau la munte, 

sărbătoarea Crăciunului este mai frumoasă 

acasă, în România! 

 

            Decembrie este ”luna cadourilor”, 

iar locul ideal pentru a cumpăra cadouri 

pentru cei dragi se află , în această iarnă, 

în târgurile de Crăciun, tot mai mari și 

mai frumoase și în care producătorii 

români, produsele tradiționale și lucrate 

manual sunt la mare căutare. 

 Târgul de Crăciun de la Sibiu 

Inaugurat încă din 21 noiembrie, cea 

de-a șaptea ediție a Târgului de 

Crăciun de la Sibiu a dat tonul acestui 

tip de evenimente în România. An de 

an, în Piața Mare a orașului sunt 

amplasate ”căsuțele lui Moș Crăciun”, 

în care producătorii comercializează 

atât produse de sezon – turtă dulce, 

acadele, castane prăjite, ceaiuri, 

dulceață, dar și produse inedite care 

pot constitui un cadou ideal pentru cei 

dragi – icoane, păpuși lucrate manual, 

sculpturi, produse din piele. Partea 

bună este că din 2007 încoace, 

evenimentul și-a câștigat o notorietate 

care face ca vânzările micilor 

producători de la târg să acopere 

taxele de participare, dar și să le 

asigure un câștig bun, care îi face să 

revină și anul următor. 

 

 Târgul Cadourilor de Crăciun 

Romexpo 

Peste 250 de expozanți din toate 

domeniile îi așteaptă pe toți iubitorii 

Crăciunului la Romexpo. Până pe 21 

decembrie, aici va fi locul în care vor 

fi reprezentate meșteșuguri 

tradiționale românești, decorațiuni 
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artizanale, îmbrăcăminte, obiecte de 

artă și antichități, jucării pentru cei 

mici și multe alte produse ce pot fi 

puse pe masa de Crăciun ori pot 

deveni un cadou. Organizatorii anunță 

că produsele au prețuri de producător, 

dar și aici se comercializează inclusiv 

brazi de Crăciun. 

     Târgul cadourilor de Crăciun de 

la Sala Dalles din București 

    Târgul cadourilor de Crăciun de la 

Sala Dalles şi-a deschis porţile pentru 

cea de-a 20-a ediţie, cu brăduţi, 

globuri de sticlă pictate manual, 

ornamente din lemn cu modele de 

peste o sută de ani, ciocolată 

belgiană,delicatese siciliene, dar şi 

produse vestimentare şi cosmetice. 

 

     Târgul de Crăciun de la Arad 

Doi reni – Rudolf și Hanna - sunt 

atracția târgului de Crăciun de la 

Arad.  

. 

 

 

 

 

                                                                                        Păun Ana, clasa a XI – a C 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mulţi ani! 

Sărbători fericite alături de toţi cei dragi! 
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Vă aşteptăm sugestiile şi implicarea în realizarea numărului următor! 
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