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Am învă atț

de Octavian Paler

Am învă at că indiferent cât de mult suferi, lumea nu se va opri în loc pentruț  
durerea ta…

Am învă atț  că nu po i face pe cineva să te iubească, tot ce po i face este să fii oț ț  
persoană iubită… Restul… depinde de ceilal i. ț

Am învă at că oricât mi-ar păsa mie, altora s-ar putea să nu le pese. ț

Am învă at că durează ani să câ tigi încrederea i că doar în câteva secunde po iț ș ș ț  
să o pierzi.

Am învă at că nu contează CE ai în via ă CIț ț  
PE CINE AI. 

Am  învă at  că  te  descurci  i  i-e  folositț ș ț  
farmecul circa 15 minute. După aceea, însă, 
ar fi bine să tii ceva.ș

Am învă at că nu trebuie să te compari cuț  
ceea  ce  pot  al ii  să  facă  mai  bine,  ciț  
contează ceea ce po i să faci tu. ț

Am învă at că nu contează ce li se întâmplă oamenilor, ci contează ce pot să facț  
eu pentru a rezolva.

Am învă at că oricum ai tăia, orice lucru are două fe e.ț ț

Am învă at că trebuie să te despar i de cei dragi cu cuvinte calde; s-ar putea săț ț  
fie ultima oară când îi vezi.

Am învă at că po i continua încă mult timp după ce ai spus că nu mai po i.ț ț ț

Am învă at  că  eroi  sunt  cei  care  fac  ce  trebuie,  când  trebuie,  indiferent  deț  
consecin e.ț

Am învă at că sunt oameni care te iubesc, dar nu tiu s-o arate.ț ș

Am învă at că atunci când sunt supărat am DREPTUL să fiu supărat, dar nu amț  
dreptul să fiu i rău.ș
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Am învă at că prietenia adevărată continuă să existe chiar i la distan ă. Iar astaț ș ț  
este valabil i pentru iubirea adevărată. Am învă at că, dacă cineva nu te iube teș ț ș  
cum ai vrea tu, nu înseamnă că nu te iube te din tot sufletul.ș

Am învă at că indiferent cât de bun î i este un prieten oricum te va răni din cândț ț  
în când, iar tu trebuie să-l ier i pentru asta.ț

Am învă at că nu este întotdeauna de ajuns să fii iertat de al ii; câteodată trebuieț ț  
să înve i să te ier i pe tine însu i. ț ț ț

Am învă at că trecutul i circumstan ele i-ar putea influen a personalitatea, darț ș ț ț ț  
că TU e ti responsabil pentru ceea ce devii. ș

Am învă at că dacă doi oameni se ceartă, nu înseamnă că nu se iubesc. i niciț Ș  
faptul că nu se ceartă nu dovede te că se iubesc.ș

Am învă at că uneori trebuie să pui persoana pe primul loc i nu faptele sale.ț ș

Am învă at că doi oameni pot privi acela i lucru i pot vedea ceva total diferit.ț ș ș

Am învă at că indiferent de consecin e cei care sunt cinsti i cu ei în i i ajungț ț ț ș ș  
departe în via ă.ț

Am învă at că via a î i poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care niciț ț ț  
nu te cunosc.

Am învă at că i atunci când crezi că nu mai ai nimic de dat, când te strigă unț ș  
prieten vei putea găsi puterea de a-l ajuta.

Am învă at că scrisul ca i vorbitul, pot lini ti durerile suflete ti.ț ș ș ș

Am învă at că oamenii la care ii cel mai mult î i sunt lua i prea repede…ț ț ț ț

Am învă at că este prea greu să- i dai seama unde să tragi linie între a fi amabil,ț ț  
a nu răni oamenii i a- i sus ine părerile.ș ț ț

Am învă at să iubesc ca să pot să fiu iubit.ț
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Ani de liceu... cu ochelari i cu musta ăș ț
de  prof. Maria Vlase

Motto: Știu că nu tiu nimic, ș

dar tiu că pot ti mai mult decât tiu. (Socrate)ș ș ș

tiin a educa iei  adul ilor  a fost  cunoscută,  într-o anumită perioadă,  caȘ ț ț ț  
adragogia (de la cuvintele grece ti ș andros – bărbat; ago – conduc), care înlocuia 
sintagma  pedagogia  adul ilorț .  Aceasta,  s-a  constatat,  con ine  o  inadverten ăț ț  
semantică  (paidos –  copil),  însemnând,  de  fapt,  conducerea  adultului  i  aș  
copilului  în  acela i  timp.  S-au  formulat  însă  rezerve  i  fa ă  de  ț ș ț andragogie, 
termenul  desemnând  doar  educa ia  bărba ilor,  nu  i  a  femeilor.  ț ț ș Educa iaț  
adul ilorț  s-a convenit, acoperă cel mai corect realitatea la care ne referim.

Educa ia permanentă este insuflată de coală. Tinerii se pregătesc pentruț ș  
autoeduca ie participând activ la ore; răspunzând la întrebările profesorului sauț  
discutând cu acesta unele concepte; rezolvând probleme atât în plan practic, cât 
i teoretic; prin studiul individual al bibliografiei recomandate; prin efectuarea,ș  

în mod independent, a unor teme pentru acasă, a unor referate sau comunicări 
care  să  fie  sus inute  la  sesiuni  (simpozioane,  consfătuiri  etc.)  tiin ifice;ț ș ț  
participând la activită i extra colare organizate de coală sau de factorii peri iț ș ș ș  
extra colari. ș

Învă ământul nostru asigură o ofertă variată de cursuri destinate educa ieiț ț  
permanente. Printre acestea men ionăm: cursuri post colare i postuniversitare;ț ș ș  
cursuri  de perfec ionare a  pregătirii  profesionale;  cursuri  de management,  deț  
marketing  etc;  cursuri  de  perfec ionare  tiin ifică  în  ară  i  peste  hotare;ț ș ț ț ș  
doctoratul etc.

S-a remarcat că cei care se înscriu la Liceul Particular „Marin Coman” din 
Gala i  privesc  cu  responsabilitate  decizia  reluării  activită ii  de  elev.  Ei  suntț ț  
motiva i  de  planurile  de  via ă,  de  aspira ii  i  se  angajează  în  activitatea  deț ț ț ș  
învă are  numai  dacă  există  o  corela ie  între  proiectele  personale  i  dorin aț ț ș ț  
imperioasă de a le realiza.

Privind cursan ii, cu ochelari i cu musta ă, care se prezintă o dată la douăț ș ț  
săptămâni  la  ore,  i-am  întrebat  ce  îi  mobilizează  să  se  rea eze  în  bănci.ș  
Răspunsurile se pot rezuma în câteva categorii:

1. Globalizarea – a intensificat schimburile de informa ii, a acceleratț  
comunica iile. Consecin a: se cere salaria ilor o mai mare „flexibilitate”, oț ț ț  
mai mare capacitate de adaptare la o societate în schimbare.
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2. Evolu iaț  culturală determină pe indivizii ajun i la o anumită vârstăș  
să  se  perfec ioneze.  Informa iile  sunt  într-un  accelerat  proces  deț ț  
modificare, ceea ce determină revenirea periodică în bănci.
3. omajul.Ș  Realitatea tristă atinge i ara noastră odată cu accentuareaș ț  
efectelor crizei. Educa ia adul ilor se încadrează în nevoia de recalificareț ț  
cu scopul  de a  se  angaja.  Completarea  studiilor  este  o  condi ie  pentruț  
păstrarea locului de muncă.
4. Dorin a de a progresa profesional. Aspira iile sunt o caracteristică aț ț  
vie ii. intim mereu spre ceva mai bun, ne ridicăm tacheta provocărilorț Ț ș  
mai sus desăvâr indu-ne ca fiin e inteligente.ș ț
Învă ământul cu frecven ă redusă este asemănător cu cel cu frecven ă, dinț ț ț  

punct  de  vedere  al  principiilor  didactice,  con inutului  învă ământuluiț ț  
(curriculum), obiectivelor educa ionale i a unor forme i metode didactice i deț ș ș ș  
evaluare. El se deosebe te de învă ământul cu frecven ă, îndeosebi din punct deș ț ț  
vedere  al  unor  forme  i  metode  de  învă ământ,  apropiindu-se  astfel  deș ț  
tehnologia  didactică  a  autoinstruc iei,  auto-didacticismului  ai  educa ieiț ț  
permanente.

Membrii funda iei sunt con tien i că reu ita învă ământului cu frecven ăț ș ț ș ț ț  
redusă necesită respectarea unor cerin e didactice:ț

1. Folosirea,  în  mod  ra ional,  a  strategiilor  didactice  directeț  
(prelegerea,  seminariile,  consulta iile,  unele  lucrări  practice  etc.),ț  
cât  i  a  celor  indirecte  (prelegerea,  consulta iile,  îndrumările  iș ț ș  
temele aplicative scrise înaintate prin po ta la domiciliul elevilor);ș

2. Accentul învă ării trebuie pus pe munca independentă, pe studiulț  
individual;

3. Studierea  atentă  a  informa iilor  oferite  de  profesori,  mai  ales  aț  
bibliografiei  recomandate:  manuale  colare,  cursuri,  tratate,ș  
îndrumare, reviste de specialitate, culegeri de probleme etc.;

4. Înregistrarea  informa iilor,  temelor  care  prezintă  dificultă i  deț ț  
studiu, de în elegere i rezolvare, pentru a fi înlăturate dificultă ileț ș ț  
pe parcurs în mod personal sau cu ajutorul profesorilor;

5. Efectuarea  de  exerci ii  (de  repetări)  sistematice  de  fixare,ț  
consolidare i sinteza a cuno tin elor i de rezolvare de probleme,ș ș ț ș  
de aplica ii etc.;ț

6. Pregătirea elevilor  trebuie  făcută  în  mod ritmic,  pe tot  parcursul 
anului colar,  evitându-se pregătirea în „asalt”,  numai în preajmaș  
sesiunilor de examene.

Indiferent de vârsta pe care o au, fie că sunt adolescen i sau maturi, tuturorț  
le acordăm respectul cuvenit căci au recunoscut că „ tiu că nu tiu nimic,Ș ș  dar 
tiu că pot ti mai mult decât tiu”(Socrate). ș ș ș
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Cercul metodic al profesorilor de geografie
de prof. Maria Vlase

Pe data de 28 noiembrie 2009, în incinta liceului nostru s-a desfă uratșPe data de 28 noiembrie 2009, în incinta liceului nostru s-a desfă uratș   
Cercul metodic al profesorilor de geografie. Organizatoarea acestui evenimentCercul metodic al profesorilor de geografie. Organizatoarea acestui eveniment  
important a fost doamna profesoară Mariana Ardeleanu care a ridicat la grad deimportant a fost doamna profesoară Mariana Ardeleanu care a ridicat la grad de  
perfec iune întreaga întâlnire.țperfec iune întreaga întâlnire.ț

Motto-ul ales  au fost cuvintele lui Anatole France “Educa ia nu reprezintățMotto-ul ales  au fost cuvintele lui Anatole France “Educa ia nu reprezintăț   
ce ai putut să memorezi i nici măcar cât de multe tii. Educa ia î i permite săș ș ț țce ai putut să memorezi i nici măcar cât de multe tii. Educa ia î i permite săș ș ț ț   
diferen iezi cunoa terea de necunoa tere.”  ț ș șdiferen iezi cunoa terea de necunoa tere.”  ț ș ș

Programul a cuprins următoarele momente:Programul a cuprins următoarele momente:

Ora 10Ora 100000 –  – Primirea invita ilorțPrimirea invita ilorț

Ora  10Ora  101515 –   –  Activitate  metodicăActivitate  metodică:  “Prezentarea  unor  metode,  tehnici,:  “Prezentarea  unor  metode,  tehnici,  
procedee  didactice  i  realizarea  unor  activită i  interactive”;  responsabil  prof.ș țprocedee  didactice  i  realizarea  unor  activită i  interactive”;  responsabil  prof.ș ț   
Mariana Stanciu de la Colegiul Tehnic “Elena Doamna” din Gala ițMariana Stanciu de la Colegiul Tehnic “Elena Doamna” din Gala iț

Ora 11Ora  110000 –   –  Aplicarea metodelor,  tehnicilor  i  procedeelor  didactice  înșAplicarea metodelor,  tehnicilor  i  procedeelor  didactice  înș   
cadrul  lec iei demonstrativețcadrul  lec iei demonstrativeț  “Hazardurile naturale”; responsabil prof. Mariana “Hazardurile naturale”; responsabil prof. Mariana  
Ardeleanu de la Liceul Particular “Marin Coman” din Gala i.țArdeleanu de la Liceul Particular “Marin Coman” din Gala i.ț

Calitatea  materialelor  prezentate,  originalitatea  metodei  inteligen elorțCalitatea  materialelor  prezentate,  originalitatea  metodei  inteligen elorț   
multiple, buna pregătire a elevilor liceului i ospitalitatea cadrelor didactice aușmultiple, buna pregătire a elevilor liceului i ospitalitatea cadrelor didactice auș   
conturat o activitate de succes. Invita ii s-au arătat doritori să revină la noi înțconturat o activitate de succes. Invita ii s-au arătat doritori să revină la noi înț   
liceu pentru a continua schimbul de experien ă.țliceu pentru a continua schimbul de experien ă.ț
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Mesaj pentru OAMENI
de Costea Ramona

clasa a XII-a

În ciuda faptului că ne aflăm la începutul mileniului al III-lea i omenirea a ajuns la unșÎn ciuda faptului că ne aflăm la începutul mileniului al III-lea i omenirea a ajuns la unș   
nivel deosebit  de ridicat de dezvoltare în ceea ce prive te domeniul tehnologic, încă ne lovimșnivel deosebit  de ridicat de dezvoltare în ceea ce prive te domeniul tehnologic, încă ne lovimș   
de numeroase probleme nerezolvate în confruntarea noastră cu mediul înconjurător.de numeroase probleme nerezolvate în confruntarea noastră cu mediul înconjurător.

Da, am spus confruntare, i cu siguran ă, am făcut acest lucru în mod special.ș țDa, am spus confruntare, i cu siguran ă, am făcut acest lucru în mod special.ș ț

Chiar dacă natura ar trebui să fie principalul nostru aliat, noi ne confruntăm cu ea ca unChiar dacă natura ar trebui să fie principalul nostru aliat, noi ne confruntăm cu ea ca un  
du man.șdu man.ș

Este  de  în eles  faptul  că,  în  acestețEste  de  în eles  faptul  că,  în  acesteț   
vremuri,  reac ionează  i  ea  în  cele  maiț șvremuri,  reac ionează  i  ea  în  cele  maiț ș   
furioase  moduri,  pentru  că  noi  nu  ofurioase  moduri,  pentru  că  noi  nu  o  
îngrijim.  Noi o exploatăm la maximum ișîngrijim.  Noi o exploatăm la maximum iș   
nu în elegem că toate aceste resurse de carețnu în elegem că toate aceste resurse de careț   
ne folosim, într-un final, se vor epuiza.ne folosim, într-un final, se vor epuiza.

A teptăm o rezolvare din exteriorșA teptăm o rezolvare din exteriorș   
când, de fapt, răspunsurile sunt la noi.când, de fapt, răspunsurile sunt la noi.

Observăm că se schimbă clima, seObservăm că se schimbă clima, se  
sub iază  stratul  de  ozon,  se  producțsub iază  stratul  de  ozon,  se  producț   
numeroase cutremure,  se produc alunecărinumeroase cutremure,  se produc alunecări  
de teren i inunda ii.ș țde teren i inunda ii.ș ț

Suntem asalta i de o multitudine dețSuntem asalta i de o multitudine deț   
sentimente:  ne  rugăm  pentru  cei  care  ausentimente:  ne  rugăm  pentru  cei  care  au  
fost  afecta i,  ne  înspăimântăm  la  vedereațfost  afecta i,  ne  înspăimântăm  la  vedereaț   
atâtor catastrofe, disperăm ... în schimb, nuatâtor catastrofe, disperăm ... în schimb, nu  
facem nimic corect.  E mult  prea târziu safacem nimic corect.  E mult  prea târziu sa  
ac ionăm după ce au loc evenimentele.țac ionăm după ce au loc evenimentele.ț

Consider  că am putea,  prin mici  eforturi  din partea fiecăruia,  să prevenim apari iațConsider  că am putea,  prin mici  eforturi  din partea fiecăruia,  să prevenim apari iaț   
anumitor dezastre i să diminuăm efectele acestora. Dar acest lucru, bineîn eles că face apel laș țanumitor dezastre i să diminuăm efectele acestora. Dar acest lucru, bineîn eles că face apel laș ț   
popula ie. Face apel la un sacrificiu din partea noastră, la renun area la comoditatea care neț țpopula ie. Face apel la un sacrificiu din partea noastră, la renun area la comoditatea care neț ț   
caracterizează de câteva decenii încoace. Întrebarea este: suntem dispu i?șcaracterizează de câteva decenii încoace. Întrebarea este: suntem dispu i?ș

Sunt  sigură  că  am putea  diminua  poluarea,  dar  acest  lucru  este  posibil  doar  prinSunt  sigură  că  am putea  diminua  poluarea,  dar  acest  lucru  este  posibil  doar  prin  
impunerea sau, cel pu in, promovarea unor combustibili ecologici, prin folosirea mijloacelorțimpunerea sau, cel pu in, promovarea unor combustibili ecologici, prin folosirea mijloacelorț   
de transport în comun i renun area la deplasarea cu ma inile personale, prin utilizarea unorș ț șde transport în comun i renun area la deplasarea cu ma inile personale, prin utilizarea unorș ț ș   
filtre pentru re inerea poluan ilor la toate fabricile. Prin stoparea despăduririlor i încurajareaț ț șfiltre pentru re inerea poluan ilor la toate fabricile. Prin stoparea despăduririlor i încurajareaț ț ș   
plantării  de  păduri,  am  rezolva  câteva  probleme  fundamentale,  cum  ar  fi:  prevenireaplantării  de  păduri,  am  rezolva  câteva  probleme  fundamentale,  cum  ar  fi:  prevenirea  
alunecărilor de teren i reducerea poluării.șalunecărilor de teren i reducerea poluării.ș

Numărul cutremurelor ar scădea dacă nu am mai face experimente nucleare. ExistăNumărul cutremurelor ar scădea dacă nu am mai face experimente nucleare. Există   
solu ii i pentru prevenirea inunda iilor, prin crearea de diguri i baraje. Am putea mic oraț ș ț ș șsolu ii i pentru prevenirea inunda iilor, prin crearea de diguri i baraje. Am putea mic oraț ș ț ș ș   
daunele create de cutremure, dacă am construi clădiri mai sigure.daunele create de cutremure, dacă am construi clădiri mai sigure.

Nu doresc să generalizez, dar majoritatea oamenilor din zilele acestea trăiesc după a a-șNu doresc să generalizez, dar majoritatea oamenilor din zilele acestea trăiesc după a a-ș
numitul principiu “după noi potopul”. Ne-am deteriorat principiile fundamentale, nu ne pasănumitul principiu “după noi potopul”. Ne-am deteriorat principiile fundamentale, nu ne pasă  
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ce  va  fi  după  noi.  Tot  ce  contează  este  să  trăim  noi  BINE.  La  restul  lucrurilor  suntemce  va  fi  după  noi.  Tot  ce  contează  este  să  trăim  noi  BINE.  La  restul  lucrurilor  suntem  
indiferen i.țindiferen i.ț

Când se pune problema de voluntariat pentru plantarea copacilor, spre exemplu, primaCând se pune problema de voluntariat pentru plantarea copacilor, spre exemplu, prima  
întrebare i cea mai frecventă este: “Eu ce câ tig am?”.ș șîntrebare i cea mai frecventă este: “Eu ce câ tig am?”.ș ș

Nu ne gândim pe termen lung i acest lucru este o problemă. Pentru a ajunge să ajutămșNu ne gândim pe termen lung i acest lucru este o problemă. Pentru a ajunge să ajutămș   
mediul înconjurător, trebuie ini ial să ne ajutăm pe noi, prin promovarea valorilor autentice,țmediul înconjurător, trebuie ini ial să ne ajutăm pe noi, prin promovarea valorilor autentice,ț   
prin educa ie. Aceste lucruri se fac în timp, dar nu trebuie să lăsăm să treacă prea mult i celț șprin educa ie. Aceste lucruri se fac în timp, dar nu trebuie să lăsăm să treacă prea mult i celț ș   
mai  bun mod de  a-i  determina  i  pe  cei  din  jurul  nostru  să  facă  o  schimbare,  este  prinșmai  bun mod de  a-i  determina  i  pe  cei  din  jurul  nostru  să  facă  o  schimbare,  este  prinș   
exemplul propriu. exemplul propriu. 

A ADAR, SĂ FIM UN EXEMPLU !ȘA ADAR, SĂ FIM UN EXEMPLU !Ș

O altfel de defini ie a hazarduluiț
de Odea Edmond

  clasa a XII-a

Un hazard natural,Un hazard natural,

E o lovitură, ceva tragic... poate fi un finalE o lovitură, ceva tragic... poate fi un final

Reprezentat de o tornadăReprezentat de o tornadă

Apărută fulgerător, fără ca cineva să o vadă.Apărută fulgerător, fără ca cineva să o vadă.

Ea mătură în calea ei totEa mătură în calea ei tot

i lasă-n urma oameni care doar să plângă pot.Și lasă-n urma oameni care doar să plângă pot.Ș

Imagina i-vă lava unui vulcan supărat,țImagina i-vă lava unui vulcan supărat,ț

care distruge tot ce oamenii cu greu au realizat.care distruge tot ce oamenii cu greu au realizat.

E ciudat să vezi la munte o cabană,E ciudat să vezi la munte o cabană,

cum deodată o ia la vale-n goană.cum deodată o ia la vale-n goană.

Mai straniu e ... atunci când stai în casă lini tit,șMai straniu e ... atunci când stai în casă lini tit,ș

iar totul se mi că, e ti panicat i sim i că e ceva de neoprit,ș ș ș țiar totul se mi că, e ti panicat i sim i că e ceva de neoprit,ș ș ș ț

sau cum ... o ploaie toren ialățsau cum ... o ploaie toren ialăț

alimentează apele ce-înghit tot ce ne-înconjoară.alimentează apele ce-înghit tot ce ne-înconjoară.

Măsuri prea multe nu putem luaMăsuri prea multe nu putem lua

Cursul naturii nu-l putem în veci schimba.Cursul naturii nu-l putem în veci schimba.

Dureros e că-n urma unui eveniment trecătorDureros e că-n urma unui eveniment trecător

Sunt oameni care dintr-o dată mor.Sunt oameni care dintr-o dată mor.
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Elevii, profesorii profesorilor de azi
de prof. Maria Vlase

Meseria de profesor se adresează numai acelor persoane care sunt capabile să se pună 
în slujba oamenilor.  Cadrul didactic  este  veriga  dintre informa ia tiin ifică i puterea deț ș ț ș  
în elegere  a  elevilor.  Accesibilizarea  no iunilor  constituie  obiectivul  central  al  celor  de  laț ț  
catedră.  Noble ea  acestei  meserii  este  dată  de  finalitatea  actului  didactic  -  din  coală  iesț ș  
oamenii viitorului. 

Educatorii au greaua misiune de a desprinde pe micu i de casa părintească, formând înț  
stadiul  incipient  individul  independent.  Învă ătoriiț  î i  petrec  întreaga  via ă  coordonândș ț  
mâinile  stângace  să  scrie  i  provoacă  mintea  ne tiutoare  să  realizeze  primele  calculeș ș  
matematice. Din gimnaziu apar  profesorii, speciali ti într-un domeniu. Micul educabil are oș  
galerie de modele care îi lărgesc orizonturile. Acum pasiunea pentru o disciplină poate anun aț  
că un specialist se va na te. ș

În cadrul orei de curs, profesorul se retrage lini tit într-un col  i îi lasă pe elevi să fieș ț ș  
în centrul actului didactic. El doar îi provoacă pe tineri să gândească i să identifice solu iileș ț  
pe  care  le  a teaptă.  Aici  apare  măiestria  acestei  meserii.  Se săde te  în  inima  discipolilorș ș  
încrederea de sine, convingerea că pot ajunge la orice solu ie doar cu puterea min ii.ț ț

Totu i cum ne văd elevii? Suntem pentru ei „bătrânul dascăl, cu-a lui haină roasă-nș  
coate”? Reprezentăm o amenin are a timpului lor liber căci le dăm teme? Or suntem o sursăț  
inepuizabilă de informa ii?ț

Pe  data  de  5  octombrie  2010,  de  Ziua  Mondială  a  Educa iei,  în  incinta  Liceuluiț  
Particular “Marin Coman” din Gala i, s-a desfă urat activitatea “Elevii, profesorii profesorilorț ș  
de azi” organizată de reprezentantele catedrei de limba i literatura română, prof. Maria Vlaseș  
i prof. Florina Grigore. Obiectivul a fost să îi provoace pe elevi să perceapă pe profesori deș  

partea cealaltă a catedrei. Ei au devenit profesorii profesorilor. Pentru o oră, cadrele didactice 
au revenit în bănci, iar trei elevi au predat.

Activitatea  a  debutat  cu momentul  captării 
aten iei. Eu am lansat un joc amuzant ce a presupusț  
realizarea  de  portrete  fără  a  cunoa te  persoanaș  
căreia i se făcea desenul. 

S-a  pregătit  terenul  celor  trei  elevi  curajo i  dinș  
clasa a XII-a care au ie it în fa a clasei i care cuș ț ș  
emo ie  în  glas  au  predat  câte  un  fragment  deț  
lec ie: Costea Ramona – limba română, Vasilacheț  
Sorin – istorie, Bujoreanu Alexandra – geografie.
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Efortul lor a fost răsplătit cu premii în căr iț  
deoarece tim cât de greu le-a fost.ș

În 
final,  am 
propus  spre 
dezbatere  o 
întrebare: 
"Este  mai 
bine  să  fii 

elev  sau  e  mai  bine  să fii  profesor?".  Spiritele  s-au 
încins, căci fiecare grupă formată din elevi î i sus ineaș ț  
cu pasiune punctul de vedere. 

La plecare, to i participan ii au putut admiraț ț  
desenele  realizate  la  începutul  activită ii  într-oț  
expozi ie  ad-hoc.  Reac ia  a  fost  pe  măsuraț ț  
a teptărilor.ș

Am dorit ca pe această cale să îi apropiem 
mai  mult  pe  tineri  de  meseria  noastră  atât  de 
blamată în prezent. Poate, pe viitor, ei vor schimba 
mentalitatea  defavorabilă  celor  de  la  catedră 
cunoscând că în spatele a 50 de minute de predare 

sunt ore întregi de pregătire.
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             Ascultă cinci minute de muzică clasică

  de prof. Maria Vlase

Din data de 15 noiembrie 2010, a debutat în liceul nostru un proiect în 
parteneriat cu Radio România Muzical, Ascultă cinci minute de muzică clasică. 
Ini iatorii i-au propus ca într-un mod inofensiv să ne apropie de marile valoriț ș  
culturale  realizând  o  selec ie  foarte  reu ită  de  bucă i  muzicale.  Cele  maiț ș ț  
reprezentative acorduri ale compozitorilor clasici sunt grupate  într-un colaj care 
con ine pe lângă prezentarea autorului i numele interpretului.ț ș

Proiectul a avut loc, mai întâi, în marile magazine. Cumpărătorii au avut 
surpriza ca pe lângă reclame să asculte muzică clasică, poate pentru prima dată 
în via ă. ț

Acum se urmăre te ca pe adolescen iș ț  
să îi apropiem de artă fără a fi sanc iona i cuț ț  
note  sau  încorseta i  în  cadrul  orelor  deț  
educa ie muzicală. Eu împreună cu doamnaț  
profesoară de educa ie artistică, Stroe Maria-ț
Magdalena, am audiat zilnic cu elevii no triș  
cinci  minute  de  muzică  clasică  cu  rol  de 
captare a aten iei. Reac iile grupului intă seț ț ț  
înscriu pe o scară valorică generoasă, de la 
disperare  până  la  surpriza  că  sunetele 

muzicii lui Bach nu dăunează auzului i chiar descoperim buni cunoscători aiș  
stilului muzical propus.

Coordonatorii proiectului au avut tăria să finalizeze ce i-au propus timpș  
de o lună.  Trăim cu speran a că la finalul  audi iilor  repulsia elevilor  fa ă deț ț ț  
muzica clasică să fie doar o atitudine de teribilism, iar în suflet să le trezim 
plăcerea audi iilor de calitate.ț
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Săptămâna educa iei globaleț
de prof.  Maria Vlase

În luna noiembrie,  s-au realizat  activită i  înscrise  în  cadrul  Săptămâniiț  
educa iei globale, propunere venita de la Inspectoratul colar Jude ean Gala i.ț Ș ț ț  
Tema păcii a constituit centru gravita ional al mesajului implementat în unitateaț  
noastră colară.ș

Elevii  Liceului  Particular  „Marin  Coman”  au  fost  coopta i  la  douăț  
activită i interactive.ț

Ambasadorii păcii a avut loc mar i, 16 noiembrie 2010, fiind ini iată deț ț  
doamnele profesoare Mihaela Căpă înă i prof. Maria Vlase. Formula pe careț ș  
organizatorii au adoptat-o a fost ca literatura să unească mai multe na ionalită iț ț  
sub  vibra iile  esteticului.  Elevii  au  interpretat  texte  lirice  în  limba  englezăț  
(Palaga Mihai  – clasa a XI-a),  limba franceză (Sita Simina – clasa a XII-a), 
italiană  (Grigora  Nicu  –  clasa  a  XI-a),  spaniolă  (Juncă  Alina),  portughezăș  
(Iancu Francisca Cătălina).

Pentru a sugera cât mai bine spa iulț  
cultural pe care îl reprezintă, recitatorii au 
avut elemente de recuzită speciale: pipa iș  
umbrela  pentru  ara  lui  Shakespeare,  oț  
e arfă  „chic”  din  patria  lui  Baudelaire,ș  
elegan a  italiană  i  cromatica  vie  dinț ș  
Portugalia i Spania.ș

În paralel, au fost proiectate imagini 
sugestive  ale  ărilor  cuprinse  în  activitate.  Power-Point-ul  lucrat  de  Sorinț  
Vasilache din clasa a XII-a ne-a îndemnat pe to i să visăm la o călătorie în jurulț  
lumii.

Mesajul  a  fost  subliniat  la  final  de 
doamna  profesoară  Mihaela  Căpă înă:  săț  
deschidem o carte cu poezii, căci spiritul î iș  
poate afla pacea în lectură.

Toleran a, cheia armoniei mondialeț  a 
fost  o  activitate  sus inută  vineri,  19ț  
noiembrie  2010.  Coordonatorii,  prof. 
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Tincu a  Mărgărit  i  prof.  Maria  Vlase,  au  îmbinat  activitatea  practică  cuț ș  
dezbaterea în vederea transmiterii valorilor toleran ei.ț

Argumentele  activită ii  stau  într-o  serie  de  întrebări  ce  pornesc  de  laț  
învă ămintele Bibliei. Cartea Sfântă începe cu capitolul Facerea unde se spuneț  
că Dumnezeu ne-a făcut după chipul i asemănarea lui. Deducem că to i avemș ț  
genetic programat să fim buni, în elep i, iertători i capabili de iubire nesfâr ităț ț ș ș  
pentru aproapele nostru. Atunci de ce pe Pământ au existat războaie în care omul 
luptă împotriva omului? Dacă am mo tenit în elepciunea, de ce nu am învă atș ț ț  
din Primul Război Mondial că nimeni nu câ tigă, ci  to i pierdem ceva i  amș ț ș  
repetat experien a crudă cu Al Doilea Război? Iubirea divină ar trebui să fieț  
semănată în inimile noastre, însă de ce omul este singurul animal de pe planetă 
care omoară din plăcere,  nu doar alte specii  dezechilibrând ecosistemul, ci pe 
fratele sau pe copilul său? Dacă suntem crea i după chipul i  asemănarea luiț ș  
Dumnezeu, de ce nu acceptăm că oamenii sunt împăr i i pe rase?ț ț

Doamnele  profesoare  au  provocat  pe  elevii  clasei  a  XII-a  să 
experimenteze ce înseamnă să  fii  exclus  din grup.  Elevii  care  au jucat  rolul 
musafirului într-o ară străină au fost ignora i de bă tina i până când au intuitț ț ș ș  
cuvântul cheie al oaspe ilor. Sentimentul de respingere a fost exersat timp deț  
cinci minute ca apoi dezbaterea să organizeze informa ia.ț

Doamna profesoara Tincu a Mărgărit aț  
condus o discu ie fascinantă despre formeleț  
de  intoleran ă  punctând  cu  afirma ii  aleț ț  
filosofilor  ce  sus in  în  esen ă  că  omul  nuț ț  
trebuie să fie mijloc, ci scop.

Activitatea  a  înregistrat  i  o  laturăș  
concretă, promovarea toleran ei. Elevii clasei aț  
XII-a au realizat afi e sugestive ce îi îndeamnăș  
pe colegii lor să nu discrimineze persoanele cu 
handicap,  să  fie  toleran i  religios,  să  respecteț  
drepturile copilului i să nu respingă pe cei deș  
altă na ionalitate.ț

Implicarea adolescen ilor a fost exemplară arătând maturitate în atitudineț  
i în gândire.ș
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Balul bobocilor de la Marin ComanBalul bobocilor de la Marin Coman
de Panu Cristian Nicolae

clasa a XII-a

Balul  bobocilor  de  anul  acesta  a  fost  un  succes  total  gra ie  organizatorilor,țBalul  bobocilor  de  anul  acesta  a  fost  un  succes  total  gra ie  organizatorilor,ț   
participan ilor, dar i a spectatorilor. Loca ia a fost perfectă pentru acest eveniment: clubulț ș țparticipan ilor, dar i a spectatorilor. Loca ia a fost perfectă pentru acest eveniment: clubulț ș ț   
„Scena Cafe”.„Scena Cafe”.

Miercuri la orele 19Miercuri la orele 190000 clubul era aproape plin iar elevii împreună cu profesorii gata de clubul era aproape plin iar elevii împreună cu profesorii gata de  
distrac ie i de voie bună. Clasa organizatoare, a XII-a, a avut grijă să aleagă cei mai potrivi iț ș țdistrac ie i de voie bună. Clasa organizatoare, a XII-a, a avut grijă să aleagă cei mai potrivi iț ș ț   
prezentatori pentru acest bal: Sita Simina i Toderascu Andrei care au între inut atmosfera iș ț șprezentatori pentru acest bal: Sita Simina i Toderascu Andrei care au între inut atmosfera iș ț ș   
au controlat participan ii. țau controlat participan ii. ț

Dar hai să vorbim i despre cele patru perechi care au concurat pentru titlul de Miss iș șDar hai să vorbim i despre cele patru perechi care au concurat pentru titlul de Miss iș ș   
Mister. În privin a asta pot spune cum e să fii în pielea lor, deoarece am fost i eu unul dintreț șMister. În privin a asta pot spune cum e să fii în pielea lor, deoarece am fost i eu unul dintreț ș   
ei. Probele care ne-au pus la încercare calită ile de dansatori, cântăre i (pe care eu unul nu leț ței. Probele care ne-au pus la încercare calită ile de dansatori, cântăre i (pe care eu unul nu leț ț   
de in) au fost deliciul balului. Dacă prima probă de cultură generală a fost floare la urechețde in) au fost deliciul balului. Dacă prima probă de cultură generală a fost floare la urecheț   
(doar suntem inteligen i!) următoarele, de dans i karaoke, nu au făcut decât să dea publiculuiț ș(doar suntem inteligen i!) următoarele, de dans i karaoke, nu au făcut decât să dea publiculuiț ș   
o por ie sănătoasă de râs (doar suntem la bal, nu?). țo por ie sănătoasă de râs (doar suntem la bal, nu?). ț

Membrii juriului format din trei elevi ai clasei a XII-a i doamna profesoară GrigoreșMembrii juriului format din trei elevi ai clasei a XII-a i doamna profesoară Grigoreș   
Florina au  notat presta ia participan ilor mai ceva ca la „Dansez pentru tine”. După strictaț țFlorina au  notat presta ia participan ilor mai ceva ca la „Dansez pentru tine”. După strictaț ț   
jurizare au venit i rezultatele ele fiind: șjurizare au venit i rezultatele ele fiind: ș Premiul de popularitatePremiul de popularitate  Panu CristianPanu Cristian i ș i ș Hasan AnaHasan Ana  
MariaMaria,  ,  locul  al  III-lea  locul  al  III-lea  Dana BăbâiDana Băbâi i  ș i  ș Ionescu BogdanIonescu Bogdan,  ,  locul  al  III-lealocul  al  III-lea  U u ClaudiațU u Claudiaț  iș iș   
Budescu ValentinBudescu Valentin.  Dar  în  urma cei  mai  buni  au câ tigat  titlul  mult  râvnit,  elevii  ș.  Dar  în  urma cei  mai  buni  au câ tigat  titlul  mult  râvnit,  elevii  ș SanduSandu  
GeaninaGeanina i ș i ș Sandu CristianSandu Cristian au fost ale i ș au fost ale i ș MissMiss i ș i ș MisterMister  Boboc 2010Boboc 2010..

După acordarea premiilor toată lumea a urcat pe ringul de dans i în ritmuri de houseșDupă acordarea premiilor toată lumea a urcat pe ringul de dans i în ritmuri de houseș   
i minimal lumea a dansat sub îndrumarea corectă a dj-ului. Mare mi-a fost surprinderea să leși minimal lumea a dansat sub îndrumarea corectă a dj-ului. Mare mi-a fost surprinderea să leș   

văd pe doamnele profesoare între inând atmosfera până la terminarea petrecerii. țvăd pe doamnele profesoare între inând atmosfera până la terminarea petrecerii. ț
inând cont de toate elementele de mai sus putem spune că am avut parte de o searăȚinând cont de toate elementele de mai sus putem spune că am avut parte de o searăȚ   

minunată alături de colegi i profesori. Fără să mai lungesc vorba sunt convins că to i sunte iș ț țminunată alături de colegi i profesori. Fără să mai lungesc vorba sunt convins că to i sunte iș ț ț   
de aceea i părere cu mine i sper să ne vedem cât mai des la asemenea evenimente.ș șde aceea i părere cu mine i sper să ne vedem cât mai des la asemenea evenimente.ș ș

Jurnalul unui MisterJurnalul unui Mister
de Sandu Cristian

clasa a XI-a

Balul bobocilor este cel mai a teptat eveniment de către to i elevii liceului. La început,ș țBalul bobocilor este cel mai a teptat eveniment de către to i elevii liceului. La început,ș ț   
am luat în glumă participarea mea la acest bal, în calitate de concurent. Am făcut repeti ii oțam luat în glumă participarea mea la acest bal, în calitate de concurent. Am făcut repeti ii oț   
săptămână, nu ne descurcam deloc.săptămână, nu ne descurcam deloc.

Iată că a venit i seara balului. To i elevii erau elegan i, emo iile erau mari pentru noi,ș ț ț țIată că a venit i seara balului. To i elevii erau elegan i, emo iile erau mari pentru noi,ș ț ț ț   
concuren ii. Am început concursul, au mai trecut emo iile, am început să cântăm, să dansăm, aț țconcuren ii. Am început concursul, au mai trecut emo iile, am început să cântăm, să dansăm, aț ț   
fost foarte frumos. Sincer să vă spun, nu mă a teptam să fiu eu ales Mister, având mai mul iș țfost foarte frumos. Sincer să vă spun, nu mă a teptam să fiu eu ales Mister, având mai mul iș ț   
ani ca restul pretenden ilor la coroana de câ tigător, dar juriul a a a hotărât. Am câ tigat acestț ș ș șani ca restul pretenden ilor la coroana de câ tigător, dar juriul a a a hotărât. Am câ tigat acestț ș ș ș   
concurs i datorită partenerei mele școncurs i datorită partenerei mele ș Geanina SanduGeanina Sandu, care i ea, la rândul ei, a câ tigat titlul deș ș, care i ea, la rândul ei, a câ tigat titlul deș ș   
Miss. Miss. 

În încheiere, vreau să vă spun că a fost o seară minunată i acest eveniment ne-a unitșÎn încheiere, vreau să vă spun că a fost o seară minunată i acest eveniment ne-a unitș   
clasa. Un sfat pentru viitorii boboci: Participa i căci o să vă distra i!ț țclasa. Un sfat pentru viitorii boboci: Participa i căci o să vă distra i!ț ț
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Mo  Crăciun cu plete dalbeș
de prof. Maria Vlase

În  fiecare  an,  în  preajma  sărbătorilor  de  iarnă,  Liceul  Particular  „Marin  Coman” 
îmbracă haine de sărbătoare. Fiecare clasă, coordonată de dirigintele său î i împodobe te salaș ș  
cât  mai frumos pentru a intra în atmosfera specială a iernii.  Profesorii  împreună cu elevii 
pregătesc  serbarea  colară  unde  talentul  celor  tineri  este  eviden iat  datorită  activită iiș ț ț  
extracurriculare.  În  final,  conform tradi iei  acestei  institu ii,  se  organizează  o  tombolă  cuț ț  
strângere de fonduri care vor fi destinate achizi ionării de produse ce sunt dăruite unei familiiț  
nevoia e.ș

Și anul acesta am organizat o zi specială sub titlul Mo  Crăciun cu plete dalbeș . Ne-
am adunat la orele 900 în a teptarea concursului de ornat clasele. Fiecare diriginte a supervizatș  
o competi ie care a fost foarte strânsă. Clasamentul a fost greu de stabilit întrucât de la mic laț  
mare s-au implicat afectiv. 

Pe locul întâi s-au situat cei cu experien ă. Clasa aț  
XII-a, diriginte prof. Mariana Ardeleanu, care a punctat la 
aspectul sentimental, a aranjat clasa foarte romantic în ro uș  
cu lumânări. 

Prima pozi ie a fostț  
împăr ită cu elevii din clasaț  
a  XI-a,  diriginte  prof. 
Grigore  Florina,  ce  ne-au 

dedicat un plugu or în care fiecare profesor a fost inclus cuș  
notele sale definitorii.

 Al  doilea  loc  a  fost 
atribuit  boboceilor  din  a  IX-a,  diriginte  prof.  Mihaela 
Căpă înă. Ambi ia i voin a de a fi competitivi ne-a sensibilizatț ț ș ț  
pe to i. ț

Ultima  pozi ie  aț  
clasamentului  a  fost  ocupată 
de  clasa  a  X-a.  Colectivul 

condus de doamna diriginta Mărgărit Tincu a a ornat cu multț  
bun gust cabinetul de istorie. 

La  orele  1100 a  debutat  serbarea  dedicată  lui  Moș 
Crăciun care a avut liber în agendă i a asistat la momenteleș  

artistice  înso it  de  o  frumoasăț  
Crăciuni ă.ț

 S-a jucat piesa Five o’clock de I.L.Caragiale unde elevii 
din  clasa  a  XI-a  (coordonator  prof.  Maria  Vlase)  au  reeditat 
damele  pasionale  de  la 
începutul secolului trecut. 

S-a  făcut  un  salt  în 
epocă,  iar  pe  scenă  a  intrat  voluptoasa  Chiri a  înț  
provin ieț  de  Vasile  Alecsandri.  Elevii  clasei  a  XII-a 
(coordonator prof. Maria Vlase) au surprins exact ironia 
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pa optistă. Personalitatea colerică a protagonistei a uimit auditoriul ș care s-a amuzat pe seama 
limbii franceze stricate. 

În stilul  patriei  lui  Shakespeare  s-au 
întâlnit pe scenă trei elevi din clasele a IX-a i aș  
XI-a.  A conversation  in  the  park de  prof. 
Mihaela  Căpă înă  a  demonstrat  că  umorulț  
englezesc  nu  este  sec.  După  trei  momente  de 
dramaturgie,  Mo  Crăciun  i  Crăciuni a  auș ș ț  
ascultat  colinde pe  care  le-au  interpretat  elevii 
din clasele a IX-a,  a XI-a i a XII-a dirija i  deș ț  
doamna  profesoară  Maria-Magdalena  Stroe. 
Pentru  că  totul  a  fost  pe  placul  bătrânelului 
îmbrăcat în ro u, el le-a dăruit actorilor cadouri iș ș  
diplome.

În final, au fost extrase bilete la tombola cu premii ce constau în jucării pufoase. Banii 
strân i  vor  fi  destina i  achizi ionării  de  produse  alimentare  ce  vor  fi  dăruite  unei  familiiș ț ț  
nevoia e care să se bucure că miracolul Crăciunului chiar există.ș

În rol  de  cronicar  al  acestui  eveniment  nu  îmi  rămâne  decât  să  vă  urez  Sărbători 
Fericite i ș La mul i ani!ț
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Piramida Ro ie de la Dahshurș
de Rânjă Andreea

clasa a X-a

În  Egipt nu doar  piramidele  de  la  Gizeh ale  faraonilor  Keops,  Kepren iș  
Mikerios sunt renumite, o mare importan ă are i Piramida Ro ie de la Dahshurț ș ș  
a faraonului Snefru.  Dacă aceasta piramidă a fost înăl ată pe un teren argilosț , 
dar întreaga structura de piatră a început să prezinte pericol de prăbu ire. Snefruș  
a  dispus  ridicarea unei  noi  piramide,  a  hotărât  să  fie  amplasată  la  nord  de 
cealaltă  piramidă  ro ie  datorită  culorii  pietrei  de  calcar  specifică  zonei.  Esteș  
situată la cincizeci de kilometri la sud de Cairo. A fost aleasă de Snefru pentru a-
i ridica propriul monument funerar i este i în ziua de azi adevăratul loc deș ș ș  

odihnă a faraonului Snefru.

Zeii Egiptului antic

În Egipt zeii erau foarte importan i pentru faraoni, deoarece cu ajutorul lorț  
egiptenii î i explicau de unde vine soarele, ploaia sau ce se va întâmpla cu ceiș  
care mureau. Cel mai important zeu era Ra, zeul suprem, zeul soarelui, i avea înș  
înfă i are un cap de oim. ț ș ș

Anubis era zeul mor ii i era înfă i at cu imaginea unui acal.  Anubis eraț ș ț ș ș  
călăuza celor care mureau în drumul spre lumea de apoi. În antichitate faraonii 
deceda i erau pregăti i înainte de a fi închi i în sarcofag de un slujnic care purtaț ț ș  
o mască pe fa ă cu imaginea zeului Anubis.ț

Horus, fiul lui Osiris i  ș Isis, era zeul cerului i avea înfă i area unui cap deș ț ș  
oim.ș

Osiris era stăpânul i zeul mor ilor, el judeș ț ca pe cei mor iț .

Thot,  zeul în elepciunii i al  scrierii, avț ș ea  imaginea unui  ibis,  o specie de 
pasăre.

Tzweret era înfă i at cu imaginea unei femele hipopotam care purta de grijăț ș  
femeilor însărcinate i copiilor. ș
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Sărbătorile de iarnă în tradi ia popularăț
de Humă Gabriel Sorin

clasa a X-a

De la Sân Nicoară la Mo  Nicolae (6 decembrie)ș

Poporul are habar mai pu in de identitatea i biografia reală a Sf. Nicolae, de i îl ineț ș ș ț  
foarte drag, Sân Nicoară, cum era îndeob te numit înș  
lumea  tradi ională,  este  mai  degrabă  un  personajț  
mitologic, în jurul căruia s-au esut legende diverse iț ș  
uneori  năstru nice,  cu  vagi  ecouri  din  cultulș  
bisericesc. El ar fi al doilea sfânt făcut de Dumnezeu 
i ar sta de-a stânga Acestuia (primul făcut, Mihail,ș  

are cinstea să stea de-a dreapta). Sân Nicoară (ajutat 
de  Sân  Toader)  păze te  Soarele,  care  are  adeseaș  
tendin a să  fugă, ca un cal nărăva . Sân Nicoară eț ș  
acum bătrân, dar în tinere ile lui unii zic că ar fi fostț  
podar,  iar  al ii  că  ar  fi  fost  corăbier  i  pescar  (caț ș  
protector al corăbierilor, Sf. Nicolae este cunoscut pe 

scară largă, atât în Răsărit cât i în Apus). El ar fi oprit i apele Potopului pe  vremea lui Noe.ș ș  
Se pare că ipostaza de Mo  Nicolae, cu obiceiul de a face daruri copiilor (dulciuri pentru ceiș  
cumin i, însă nuielu e pentru cei neastâmpăra i) e o inova ie oră enească, prefigurând dărniciaț ș ț ț ș  
mai substan ială a lui Mo  Crăciun.ț ș

Ignatul (20 decembrie ) 

Numele  zilei  se  trage  de  la  Sf.  Mucenic  Ignatie  Teoforul,  a  trecut   în  calendarul 
bisericesc la data respectivă. Pentru ărani, Ignatul a fost un simplu  om necăjit care, vrând să-ț
i taie porcul, ca tot românul, a scăpat securea în capul tatălui său, omorându-l pe loc, apoiș  

căindu-se toată via a i primind milă de la Dumnezeu i Sfântul Petru. În ziua de Ignat se taieț ș ș  
porcul i nu e bine să lucrezi altceva. Când tai porcul (care mai nou cică ar trebui adormit,ș  
după  normele  europene!),  zici:  “Ignat,  Ignat,/  Porcul  umflat”.  Porcul  nu-i  luat  chiar  pe 
nepregătite, căci se spune că, în noaptea de dinaintea Ignatului, î i visează cu itul. Cu sângeleș ț  
porcului se face semnul crucii pe fruntea copiilor, ca să fie sănăto i peste an. După tăiere iș ș  
tran are, urmează “pomana porcului” la care iau parte casnicii i ajutoarele. Regretata Irinaș ș  
Nicolau observa că în popor se face o fină deosebire între 
a tăia porcul i a-l omorî: dacă respec i întru  totul regulileș ț  
tradi ionale  (cum  îl  înjunghii,  cum  îl  pârle ti,  cum  îlț ș  
tran ezi, cum îl  chivernise ti),  atunci îl tai  (ceea ce e înș ș  
firea lucrurilor, plăcând lui Dumnezeu), în vreme ce, dacă 
încalci  regulile  (ritualul),  atunci  se  cheamă  că-l  omori, 
prefăcând sacrificiul legiuit în crimă nelegiuită! O vorbă 
spune că cine n-are porc gras de Crăciun i cu it ascu it laș ț ț  
vremea  pepenilor,  acela  n-a  cunoscut  fericirea.  Se  mai 
zice, de asemenea: “Pa tele fudulului” i “Crăciun satului”ș ș  
(niciodată românul nu mănâncă atât de mult  i greu, ceeaș  
ce  uneori  umbre te  bucuria  spiritului  a  Crăciunului,ș  
riscând să-l prefacă în sărbătoare a pântecului ispă ită prin revolta ficatului sau a ma elor, maiș ț  
ales dacă s-a inut postul prealabil). ț
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Mo  Ajunș ( 24 decembrie )

Ajunul Crăciunului apare personificat în chipul  unui mo  cumsecade, fratele mai micș  
al  lui  Mo  Crăciun i  despre care se spune că ar fi  păstor:  Mo  Ajunul.  Acesta pare maiș ș ș  
autohton decât Mo  Crăciunul actual, de import occidental. Românul se pune să chefuiascăș  
încă din seara de ajun, când în unele păr i se crede că vin i sufletele mor ilor să petreacăț ș ț  
laolaltă cu viii. Ca atare, pe masă se pune hrană anume i pentru ei (s-ar zice că mor ii nu preaș ț  
trag la carne, ci mai degrabă la colaci, turte i cozonaci). Copiii umblă cu Mo  Ajunul (“Neș ș  
da i ori nu ne da i...?”) i primesc mai ales nuci i covrigi. E bine să se împartă bucate, atât înț ț ș ș  
numele mor ilor, cât i ca semn de bel ug, fiind răstimpul prin excelen ă a darurilor. Lipsaț ș ș ț  
reciprocită ii e rău văzută, iar pe alocuri se crede că zgârci ii încasează pedepse de la Moț ț ș 
Ajun (cele mai grele fiind ale acestora care nu primesc urătorii). Dăruitul de bani nu intră în 
optica  tradi ională,  încetă enindu-se  abia  în  mahalalele  ora elor  (mai  ales  o  dată  cu  “ț ț ș  
iganizarea” colindatului).ț

Mo  Crăciunș  (25 decembrie )

Mo  Crăciunul cu plete dalbe,  astăzi  îmbrăcat la costum ro u, cu sacul doldora deș ș  
jucării sau alte aten ii, deplasându-se în sanie trasă de reni, de cerbi i sau de iepura i, nu ineț ș ș ț  
deloc  de  vechile  tradi ii  române ti,  ci  reprezintă,  ca  i  pomul  (bradul)  de  Crăciun,  unț ș ș  
împrumut târziu din lumea apuseană, neatestat la noi înainte de secolul al XIX-lea. Comuni tiiș  
l-au  rebotezat  Mo  Gerilă  (uzând  abil  tot  de  un  nume de  personaj  fantastic  din  basmeleș  
populare), pentru a estompa pe cât cu putin ă implica iile religioase. Tradi ia cre tină spune căț ț ț ș  
Mo  Crăciun ar fi fost proprietarul sau paznicul binevoitor al satului în care a născut Fecioara.ș  
După altă variantă a legendei, el a fost, dimpotrivă, un  om bogat i rău, care ar fi refuzat săș  
dea ajutor  Mariei,  de n-ar  fi  intervenit  nevastă-sa,  Crăciuneasa.  Ba mai  mult,  de furie  că 
femeia  i-a  ajutat,  el  i-ar  fi  tăiat  mâinile  de  la  coate,  dar  acestea  s-au  refăcut  în  scalda 
Pruncului. Pentru inima ei bună, Crăciuneasa trece drept patroană a moa elor. În fa a uneiș ț  
asemenea minuni, Crăciun însu i se spă e te i se cre tinează, devenind primul dintre sfin i.ș ș ș ș ș ț  
S-a spus i că personajul popular ar fi continuarea unei vechi zeită i păgâne a locului. Se tie,ș ț ș  
bunăoară,  că  sărbătoarea  Na terii  Domnului  s-a  suprapus  pe  vechea  sărbătoare  a  na teriiș ș  
zeului Mithra (Natalis Solis Invecti). În vechime, cre tinii sărbătoreau tot acum i Anul Nou,ș ș  
ceea ce explică faptul că Anul Nou actual (1 ianuarie) mai este numit pe alocuri i “Crăciunulș  
cel mic”.
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Colindatul

 

Colindatul sau uratul pe la case constituie un obicei vechi, desigur precre tin, dar care,ș  
în  timp,  a  ajuns  sa  facă,  s-ar  zice,  casă  bună cu  cre tinismul.  Cântecele  respective  atragș  
norocul sau binecuvântarea asupra oamenilor i gospodăriilor, pentru tot anul care urmează.ș  
În vechime, colindele erau “specializate “ (de preot, de păstor, de fata mare etc). O categorie 
importantă de colinde sunt strict legate de Crăciunul bisericesc, evocat de închinarea magilor 
(Viflaimul  sau Vicleimul  -  strălucire  a  numelui  Betleem)  sau panica  i  viclenia   lui  Irodș  
(Irozii),  culminând  cu  tăierea  pruncilor  (cei  1400,  pe  care  Biserica  îi  pomene te  pe  29ș  
decembrie). Scenariile sunt  simple, cuceritoare în naivitatea lor. Cam în acela i timp, flăcăiiș  
umblă cu Capra (Turca, Brezia ) sau cu Ursul, în cete pestri e i gălăgioase (că e un obiceiț ș  
păgân se vede i din ceea ce în unele păr i se zice că astfel de colindători “glume i” ar fiș ț ț  
părăsi i vreme de 6 săptămâni de îngerul păzitor!), iar copiii cu Steaua (“Cine prime te steauaț ș  
cea frumoasă i luminoasă...”). Cântecele de stea cu care suntem familiariza i astăzi ( mai alesș ț  
“Steaua  sus  răsare  ...”)  sunt  de  origine  cultă,  adeseori  chiar  bisericească.  Plugu orul  iș ș  
Sorcova  sunt  legate  de  înnoirea  anului,  neavând  nicio  legătură  cu  ciclul  religios  al 
Crăciunului.  Din păcate,  toate  par  a  fi  pe cale  de dispari ie,  sau în  orice  caz  iremediabilț  
compromise de transformarea lor într-o formă de cer it igănesc (extinsă stupid i penibil camș ț ș  
de pe la Sf. Nicolae i până la Sf. Vasile).De la Crăciun i până după Anul Nou, sărbătorile iș ș ș  
obiceiurile se in în lan . Colindatul deschide de obicei ciclul celor 12 zile ale Sărbătorilor deț ț  
Anul Nou. Colindele creează o atmosferă plină de optimism în care se formulează dorin e aleț  
oamenilor, uneori acestea atingând limitele fabulosului. Darul oferit de gazde colindătorilor 
(în forma tradi ională a obiceiului) este colacul, el însu i semn de bel ug  i roade bogate.ț ș ș ș  
Plugu orul i urăturile, jocul mă tilor, a caprelor sau a ur ilor, chiotele flăcăilor, din ziua deș ș ș ș  
31 decembrie,  răsună în toate  satele  române ti   până în zorii  zilei  de 1 ianuarie,  aducândș  
încântarea gazdelor.  Sfintele sărbători  de iarnă se încheie  apei în ziua de Bobotează i cuș  
sărbătoarea celor care poartă numele de Ion în ziua de Sfântul Ioan.

Fie ca, fiecare dintre noi să trăiască cu bucurie i lumină în suflet aceste minunateș  
sărbători.
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Noi
de Diaconu Diana

clasa a XI-a

De trei ani venim în acest liceu, în această clasă, trăim cot la cot cu to ii.ț  
Îmi amintesc cum era la început când încă nu ne cuno team i eram re inu i iș ș ț ț ș  
ru ino i. Însă nu a durat mult i am început micile icane între noi, dar astăzi amș ș ș ș  
ajuns  în  clasa  a  XI-a cu  bune i  cu rele,  poate  nu  în  aceea i  formulă  ca laș ș  
început, dar este o formulă mult mai bună. După părerea mea în ace ti trei aniș  
ne-am maturizat cât de cât i am învă at multe lucruri noi.ș ț

Am avut parte de profesori minuna i, în elegători i, de ce nu, prieteno i.ț ț ș ș  
Au tiut întotdeauna cum să ne vorbească, cum să ne predea, de aceea am în elesș ț  
întotdeauna.

În concluzie este o clasă minunată, cu un colectiv extraordinar i cadreș  
didactice foarte bune. Orice altă clasă din celelalte licee ar fi geloasă pe noi i peș  
liceul acesta. Nu a  schimba nimic i îmi voi aminti mereu de clasa mea, deș ș  
colegii mei i de profesori.ș
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Cool & Trendy
de Sandu Geanina i Ră canu Roxanaș ș

Clasa a XI-a

În Liceul Particular “Marin Coman” din Gala i,ț  
moda este foarte importantă pentru 90% dintre elevi. 

Undeva la 30% dintre elevi fac tot posibilul să fie 
trendy  adaptând  inute  fran uze ti,  purtând  haineț ț ș  
îmbinate  prost.  Un  exemplu  ar  fi  căciula  de  blană 
eleganta,  roz,  asortata  cu cizme sport  de culoare mov. 
20% vor să pară bine îmbrăca i asortând multe accesoriiț  
extravagante, care fac din inuta lor un e ec.ț ș

Vulgaritatea este în floare prin atitudine, limbaj iș  
haine neadecvate unei institu ii colare.ț ș

     30% sunt bine îmbrăca i adoptând stiluri vestimentareț  
simple,  cu  gust,  adaptate  tendin elor  anului  2010,  iarț  

10% vor să fie cool prin atitudinea din timpul orelor. Ei fac glume proaste, demonstrând celor 
din jur că sunt dornici de afirmare.

Legile clasei a XI-a
de Năstase Alexandru, Popescu Cătălin, uchel AurelianȚ

Clasa a XI-a

I) Aromele vie ii trebuie gustate din plin.ț
II) Elevul trebuie să aibe voin ă i optimism.ț ș
III) Elevul trebuie să dea dovadă de inteligen ă , ambi ie i respect.ț ț ș
IV) Când este obosit, elevul are nevoie de câteva săptămâni de pauză.
V) Spiritul colectiv trebuie să fie prezent în orice situa ie.ț
VI) Elevul trebuie să dea dovadă de sociabilitate i devotament.ș
VII) Pentru a nu- i pierde glicemia, în timpul orei, mănânci.ț
VIII) Pauzele trebuie să fie cât mai lungi.
IX) Prezen a la orele neimportante cât i trezitul de diminea ă nuț ș ț  

sunt obligatorii.
X) Corigen ele sunt spaima elevilor!ț
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Interviu imaginar cu Vasile Alecsandri
de Ursu Simona

clasa a XI-a

Reporterul:  Bună ziua, d-le V. Alecsandri!

V. Alecsandri:  Bună ziua!

Reporterul:  De curând am studiat piesa de teatru “Chiri aț  în provin ieț ”.

V. Alecsandri: Sunt flatat! Încă se mai studiază piesele mele în coală?ș

Reporterul : Bineîn eles! De unde v-a i inspiratț ț  ?

V.  Alecsandri:   În  secolul  al   XIX-lea,  când  am scris  piesa,  lumea  era  într-o  continuă 
schimbare.  Personajele  apar in  unei  boierimi  rurale,  care,  ț inculte  i  corupte,  vor  să  parăș  
aristocra i cultiva i i emancipa i.ț ț ș ț

Reporterul: De ce Chiri a vorbe te o franceza stâlcită?ț ș

V. Alecsandri: Chiri a este o mo iereasă de la ară, incultă i grosolană, care dore te să pară oț ș ț ș ș  
aristocrată educată, cu preocupări mondene. Limbajul Chiri ei este ilustrativ pentru caracterulț  
superficial, spoiala de cultură i snobismul ei.ș

Reporter : De ce comedia nu stârne te hohote de râs adolescen ilor de azi?ș ț

V. Alecsandri: Comicul este adaptat publicului pa optist. Pe vremea aceea sim ul umoruluiș ț  
era altfel decât în secolul vostru. Un bărbat îmbrăcat în femeie asigura succesul piesei.

Reporterul : Aceea i societate am regăsit-o i în Balta Albă. ș ș

V. Alecsandri: Prin ochii străinului naiv am prezentat România între influen a orientală iț ș  
influen a occidentală. Zugravul francez află că există Valahia, de i profesorul de geografie nuț ș  
le men ionase numele acestei regiuni ca fiind pe harta Europei.ț

Reporterul: Cititorii sunt de părere că textul este foarte potrivit i timpurilor noastre.ș

V.  Alecsandri:  Imposibil.  Este  o  distan ă  de  secole  între  România  pa optistă  care  aveaț ș  
elemente incipiente de civiliza ie i România democrată.ț ș

Reporterul: Liceenii au remarcat că drumurile neasfaltate i pline de gropi au fost păstrate,ș  
ăranii care circulă cu căru ele trase de cai slăbănogi sunt i în prezent, iar aspectul de sat alț ț ș  

localită ilor ne este familiar.ț

V. Alecsandri: Nimic nu s-a schimbat?

Reporterul: Aproape nimic. Vă mul umesc pentru timpul acordat i a tept să mai citesc opereț ș ș  
scrise de dumneavoastră.
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Moartea misterioasă a geniului 
muzical, Wolfgang Amadeus 

Mozart
de prof. Stroe Maria-Magdalena

Care a fost adevărata cauză a 
mor ii  lui  Mozart?  i  care  a  fostț Ș  
motivul comportamentului misterios 
al  so iei  Constanze?  Se  speculeazăț  
foarte  mult  pe  seama  mor iiț  
inexplicabile  a  lui  Mozart, 
caracterizată  printr-o  contradic ieț  
puternică între cei care sus in că el aț  
fost  otrăvit  i  cei  care  spun  că  aș  
murit  din  cauze  naturale.  Dar 
niciuna  dintre  cele  două  tabere  nu 
are un răspuns ferm i ambele teoriiș  
sunt  slabe.  A adar  care  suntș  

adevăratele cauze ale mor ii lui Mozart?ț

Mozart era intuit la pat de câteva săptămâni când pe 4 decembrie 1791,ț  
starea lui de sănătate s-a înrăută it grav. După ce i-a pierdut cuno tin a i-a datț ș ș ț ș  
ultima suflare la 12:55 noaptea, pe 5 decembrie 1791. Mozart avea doar 35 de 
ani.

Chiar i astăzi, moartea lui Mozart ridica multe semne de întrebare. Nu seș  
cunoa te sigur cauza directă a mor ii. Nu a avut loc nicio autopsie oficială i nuș ț ș  
a fost emis un certificat de deces. Să fi existat vreun motiv pentru a ascunde 
cauza reală a mor ii compozitorului?ț

De  exemplu,  de i  avea  multi  sus inători,  a  fost  îngropat  la  cimitirulș ț  
comunal. În plus, pentru că nu exista nicio dovadă clară privind cauza decesului 
său,  numeroase  teorii  sus in  că  a  fost  vorba  fie  de  otrăvire,  fie  de  moarteț  
naturală.

Cu ase luni înainte de moartea sa, se spune că, în timp ce se plimba cuș  
Constanze, Mozart i-ar fi spus acesteia că era sigur că fusese otrăvit. i cu foarteȘ  
pu in timp înainte de a muri, Mozart a avut simptome ce sugerează că ar fi vorbaț  
de otrăvire: vomă, convulsii, deformări ale membrelor. Printre posibilii vinova iț  
se numără compozitorul de la curte Antonio Salieri, francmasonii, Constanze – 
so ia  lui  Mozart,  elevul  sau  Sussmayer  i  Hofdemel,  func ionar  la  curtea  deț ș ț  

24

P
a
g

in
a
 d

e
 a

rtă



justi ie. Având în vedere starea de sănătate a lui Mozart, putem spune că trebuieț  
să i se fi administrat o otravă ce ac iona lent. Faptul că Salieri ar fi putut aveaț  
ocazia să-l otrăvească pe Mozart pe o perioadă lungă de timp este îndoielnic.

Există,  de  asemenea,  supozi ia  că  Mozart  ar  fi  fost  asasinat  deț  
francmasoni.   Această  teorie  a  luat  na tere  în  1861,  când  Georg  Friedrichș  
Daumer,  a  sus inut  că  Mozart  fusese  ucis  de  francmasonii  care  doreau  să-iț  
zădărnicească planurile de a crea o lojă masonică numită <<Grotta>>. (O altă 
teorie sus ine că Mozart nu inten iona să fondeze o lojă masonică, ci o nouăț ț  
societate secretă). Aceasta teorie a rezistat până în secolul al XX-lea i a dus laș  
zvonuri  potrivit  cărora  Mozart  ar  fi  fost  ucis  deoarece  a  dezvăluit  secrete 
masonice în opera “Flautul fermecat”.

 Mul i oameni de tiin ă au spus despre Constanze că este i ea suspectă.ț ș ț ș  
i acestea din două motive: primul, pentru că avea cea mai mare posibilitate deȘ  

a-i  administra  o  otravă  lentă,  i  al  doilea,  din  cauza  declara iilor  iș ț ș  
comportamentului misterios ale acesteia după moartea so ului ei, plus faptul căț  
nu a participat la înmormântarea lui. Dar cu toate acestea nu există dovezi clare 
cu privire la implicarea Constanzei.

Alte teorii spun că aceasta ar fi fost implicată într-o rela ie cu elevul luiț  
Mozart,  Sussmayer  i  că  încurcăturile  acestui  triunghi  conjugal  au condus laș  
moartea  lui  Mozart;  iar  o  altă  teorie  spune  că  Mozart  a  avut  o  aventură  cu 
Magdalena Hofdemel , o elevă de pian i că so ul acesteia l-a omorât pe Mozartș ț  
de gelozie. Totu i, nu există dovezi certe în cazul nici uneia dintre teorii, toateș  
rămânând simple zvonuri.

 Funda ia  Interna ională  Mozarteum adoptă pozi ia  privind moartea luiț ț ț  
Mozart ca survenind din cauze naturale. Totu i, “febra militară” prezintă erup iiș ț  
pe piele i febra dar nu este numele unei boli.ș

 La 34 de ani de la moartea compozitorului, dr. Eduard Guldemer von 
Lobes, de la Universitatea din Viena a înregistrat drept cauză a mor ii “febraț  
reumatică  inflamatorie”.  Dar  acest  lucru apare ca parte  dintr-o opinie  scrisă, 
trimisă  criticului  de  muzică  italian  Giuseppe  Carpani,  pentru  a-l  elimina  pe 
tovară ul său italian Salieri din teoria otrăvirii.ș

Faptul că boala lui Mozart nu poate fi identificată sus ine teoria otrăvirii,ț  
dar lipsa suspec ilor, a mobilului i a dovezilor duce la teoria mor ii din cauzeț ș ț  
naturale.
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Poezii
de Petcu Mariana

clasa a XI-a

                                                                     Dincolo de limite

                       Lumea a teaptă să te treze ti...ș ș

                                              Dar shhh...

                            Tu taci i-nchide ochii ș

               Adormi i ascultă-n continuare ș

      Dulcele glas al cristalinelor izvoare,

          Muzica blând a micilor privighetoare

                                 i dormi, visează înainteȘ

                                                 Dincolo de zare,

                                                Dincolo de limite...

26



Nu credeam

...nu credeam să mor vreodată 

Iar existen a să-mi fie uitată.ț

Nu credeam că de pământ voi fi luată

i de lacrimile celor dragi, purtată.Ș

...nu credeam în via a de după moarteț

Ascunsă în universitalitate 

Nu credeam că aminitirile-mi vor fi luate,

dar acum le cred pe toate.

Acum privesc cu luciditate,

neîn eleasa- i seninătate,ț ț

supuselor tale dau dreptate

de o întreagă absurditate.
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Singurătatea

- mintea-mi confuză cântărește ziua de azi
Totul ne amețește într-un somn cu mine cazi
Nesiguranța mă cuprinde în lanțurile-i sigure 
Iar prin al meu suflet s-au pierdut gânduri sure.
Sunt speriată, sufletu-mi fuge 
Brusc din ochi o lacrimă-mi curge
Încă fug, dar ce de oare...
Mă simt singură și mă doare?
Vreau să m-ascund, să scap!
Obosesc, mă opresc și plec din cap.

Totul ce rost mai are?
Durerea inimii e la fel de mare.
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A conversation in the park
de prof. Mihaela Căpă înăț

Eli: Is it taken?

Jenny: No, you may sit. Please.

Eli: Thanks!......What a lovely weather, isn’t it?

Jenny: It’s a perfect day, indeed, to read in the park.

Eli: To read? Hm…. To meet some boys, maybe. By the way, my name is Eli.

Jenny: I’m Jenny, nice to meet you. 

Peter: May I sit down?

Eli: Yes, of course, you are very welcomed.

Peter: Thank you very much. There are so many people in the park today, that’s so hard to find a bench  
to relax a bit.

Eli: Well, lucky us we kept a sit for you!  Do you want some?

Peter: No, thank you, I prefer something healthier. May I have a bit of your sandwich?

Jenny: If you insist…..

Peter: It’s absolutely delicious!

Eli: Oh, come on, there is nothing better than some chips. Listen the way they smash in my teeth!

Peter: Do you mind if I ask you about your book? 

Jenny: No ,of course not. It’s a psychology book. I love to read about the insight of a person, her feelings  
and emotions. It’s so exciting to learn about things that we don’t see or touch, but we feel so deeply.

Eli: For God’s sake,  if you don’t touch him, it’s useless. Why should we talk about feelings? Let’s talk  
about nails, dresses, guys! Am I right, Peter?

Peter: Well, I can’t say that you are right or wrong; it’s your opinion, after all …….

Peter: What else do you love to do Jenny?

Jenny: Well, I love listening to music, pop, classical, jazz, any type of music which is relaxing…

Eli: Hip –hop, rock, techno, this is relaxing, right Peter? 

Peter: I’d prefer classical ,if you don’t mind. 

Eli: Peter, what do you say about a club tonight? I’ll show you a relaxing place if you want to..

Peter: Thank you, but no, I prefer a nice tea in a restaurant. What do you think Jenny? Will you be my 
companion?

Jenny: I would be very pleased. Shall we go?

Peter: Absolutely! 

Eli: Hey? Did you forget about me? I was too good for him anyway. He doesn’t deserve me!
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Pătră ele misterioaseț

HAZARDURI NATURALE

            5

                    3

  2

1

          4

                

                     

                      7 

         6

  8

9

10

ORIZONTAL

1. Furtună violentă formată pe ocean, în zona intertropicală.
2. Curgere de cenu i vulcanice supraumezite, ce se deplasează cu viteze mari pe flancurile vulcanului.ș
3. Mi care bruscă a scoar ei  terestre  care produce unde elastice i trepida ii, cu impact negativ asupraș ț ș ț  

societă ii omene ti.ț ș
4. Deplasare lentă de mase de roci, pe versan ii dezgoli i par ial sau total de vegeta ie, mai ales acolo undeț ț ț ț  

există argilă în substrat.
5. Desprinderi  bru te de roci dure, pe versan ii puternic înclina i, în zone montane i de faleză.ș ț ț ș
6. Valuri uria e produse de cutremure puternice sau de erup ii vulcanice subacvatice.ș ț
7. Denumire dată ciclonilor tropicali în zona Mării Caraibilor.
8. Furtună violentă, cu caracter turbionar, ce ia na tere deasupra continentelor, la contactul dintre o masăș  

de aer cald i o masă de aer rece.ș
9. Localitate din jude ul Ialomi a în care s-a produs o “tornadă” în data de 12 august 2002.ț ț
10. Deplasări bru te i rapide ale maselor de zăpadă din mun i, pe versan i cu înclinare accentuată, în lungulș ș ț ț  

unor culoare.

VERTICALA

Denumire dată  hazardurilor naturale care produc perturbarea gravă a func ionării societă ii i genereazăț ț ș  
pierderi de vie i omene ti, pagube materiale însemnate i  distrugeri ale mediului.ț ș ș
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Vă recomand să vizualiza iț
“An Education”

În peisajul Angliei anilor 1960, Jenny, o elevă de 16 ani cu 
un viitor  strălucit  în  fa ă,  este  bulversată  de apari ia  unui  bărbatț ț  
rafinat  i  misterios.  De i  noul  ei  pretendent,  David  (Peterș ș  
Sarsgaard), este cu mult mai în vârstă, acesta se face repede plăcut 
de către părin ii ei rigizi i îi dezvăluie tinerei o lume a distrac iei iț ș ț ș  
plăcerilor. Atrasă fiind de lux, excursii romantice i via a de noapte,ș ț  
Jenny este tentată să renun e la visul unei educa ii la Oxford i seț ț ș  
dedică total rela iei cu David. Încurajată i de părin i, care î i dorescț ș ț ș  
foarte mult să o vadă măritată, în final Jenny renun ă definitiv laț  
coală, ne tiind cât de fragilă este de fapt realitatea unei vie i cu David.ș ș ț

Vă recomand să citi i ț
“Singur pe lume”

De H. Malot

Chiar  dacă  în  zilele  noastre  suntem nevoi i  săț  
recunoa tem că tinerii nu mai pun pre  pe literatură atâtș ț  
cât s-ar dori, totu i nu ar trebui să uitam că ea există iș ș  
chiar e foarte necesară pentru îmbogă irea cuno tin elor.ț ș ț

O  carte  care  arată  realită ile  din  trecut,  careț  
poveste te în detaliu fiecare eveniment, care te capteazăș  
i te ine în suspans până la ultimul rând este “Singur peș ț  

lume”.  Merită  citită!  Ea  se  axează  pe  via a  unui  băie el  aproape  de  vârsta  noastră  careț ț  
întâmpină multe obstacole dar datorită iste imii i norocului le depă e te cu bine.ț ș ș ș

Dragostea lui nemărginită pentru artă, pentru prietenul său i că elul lui ne va face săș ț  
ne amintim, să pre uim i mai mult ceea ce ne înconjoară.ț ș

Deci încerca i câteva ore să renun a i la internet i să o citi i căci nu ve i regreta!ț ț ț ș ț ț

Pagină realizată de Petcu Mariana, clasa a XI a
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Cum să re ii mai repedeț
Pagină realizată de Petcu Mariana, clasa a XI-a

Cum  să  înve i  dacă  ai  un  stil  cognitivț  
vizual

Sfaturi pentru a învă a mai bine:ț
• Locul  în  care  înve i  este  bine  să  fieț  

departe  de  factori  care  î i  pot  distrageț  
aten ia  (ferestra,  u a).  De  asemenea  înț ș  
sala de clasă este bine să stai în locurile 
din fa ă.ț

• Este de preferat ca atunci când înve i săț  
faci acest lucru singur.

• În timp ce vorbe ti  cu cineva,  uită-te  laș  
el/ea i încearcă să observi dacă te aprobăș  
sau nu în ceea ce spui.

• Înainte  să  începi  să  memorezi  ceva, 
răsfoie te materialul pe care urmează să-lș  
înve i,  uitându-vă  mai  ales  la  poze,ț  
diagrame, figuri.

• Nota i  pe  o  foaie  ce  anume  trebuie  săț  
învă a i,  ce  sarcină  de  lucru  ave i,  iț ț ț ș  
a eza i-o undeva la vedere.ș ț

• Vă ajută foarte mult să utiliza i noti e, iț ț ș  
de asemenea să nota i lucrurile spuse. Cuț  
cât ave i mai multe noti e cu atât re ine iț ț ț ț  
mai bine.

• Ideile  pe  care  trebuie  să  le  re ine i  leț ț  
pute i sublinia cu culori, markere, sau leț  
pute i scrie pe cartona e colorate.ț ș

• Construi i-vă planuri de lec ie sau folosi iț ț ț  
pe cât posibil  diagrame, filme, programe 
computere,  postere,  etc.  Pe  acestea  cu 
siguran ă le ve i re ine în primul rând.ț ț ț

Cum  să  înve i  dacă  e ti  predominantț ș  
auditiv

Sfaturi pentru a învă a mai bine:ț
• Este bine să înve i în locuri lini tite, fărăț ș  

multe zgomote i preferabil fără muzică.ș
• Este  recomandat  să  studiezi  cu  un 

prieten/o prietenă, cu care să po i discutaț  
materialul.

• Recite te/spune cu voce tare informa iileș ț  
pe care dore ti să i le aminte ti mai multș ț ș  
timp.

• Urmăre te  să  î i  prezin i  materialul  deș ț ț  
învă at  oral,  i  fă  repeti ii  cu  voce  tareț ș ț  
pentru  prezentarea ta.

• Ideal este să po i înregistra materialul deț  
învă at astfel încât să îl po i auzi de câteț ț  
ori este nevoie.

• Înainte să parcurgi o sarcină de învă areț  
clarifică- i cu glas tare ce anume va trebuiț  
să tii.ș

• Apoi parcurge rapid de la un capăt la altul 
textul, verbalizând titlurile capitolelor sau 
ideile principale acolo unde apar.

• Cite te cu voce tare textul care urmează aș  
fi memorat. Ai nevoie să auzi cuvintele pe 
care le cite ti pentru a le în elege mai bineș ț  
sensul.

• De  asemenea  po i  face  calculeleț  
matematice cu voce tare atunci când este 
posibil.

Cum să înve i dacă e ti tactil-kinestezicț ș
  Sfaturi pentru a învă a mai bine:ț

• Biroul sau banca de coală nu sunt mereuș  
cele  mai  bune  locuri  de  învă at.  Maiț  
degrabă  po i  folosi  spa ii  confortabile,ț ț  
care să î i permită o postură relaxată. Seț  
poate folosi muzica pe fundal atâta timp 
cât nu te agită prea tare.

• În  prezen a  altora  po i  fi  un  factor  deț ț  
distragere  a  aten iei  dacă  te  mi ti.  Deț ș  
aceea este bine ca în pauză să faci mi căriș  
sau exerci ii fizice.ț

• Pauzele  scurte  i  frecvente  te  pot  ajutaș  
când trebuie să înve i materiale lungi.ț

• Înainte  să  începi  o  sarcină  de  învă areț  
plimbă-te i repetă cu voce tare ceea ce aiș  
de învă at.ț

• O tehnică de memorare este de a “scrie” 
ideea  principală  în  minte,  inând  ochiiț  
închi i,  sau să  scrii  cuvintele cu degetulș  
pe bancă.
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Ha, ha, ha...

La un BAC se prezintă elevi cu diferite pregătiri. Intră primul foarte pregătit i ieseș  
radios: 
- Cum a fost? îl întreabă ceilal i. ț
- E... ca între profesori... 
- Adică...? 
- Ei întrebau, eu răspundeam, ne completam... 
Intră al doilea i la ie ire aceea i întrebare: ș ș ș
- Cum a fost? 
- Ca de la profesori la elev... ei întrebau, eu răspundeam, mă mai ajutau ei... 
Intră al treilea... i la ie ire: ș ș
- Cum a fost? 
- E... cum să fie... ca între popi... 
- Cum a a? ș
- Păi ei întrebau, eu îmi făceam cruce, eu răspundeam, î i făceau ei cruce.ș

Rugăciunea Alinutzei: 
- Bunule Dumnezeu, fă în a a fel ca Londraș  
să fie capitala Danemarcei a a cum amș  
scris la lucrarea de control ie

O mamă î i dojene te fiul:ș ș
       - Aha, deci în Spania nu vrei să te duci, în Italia nu vrei să te duci,
       fotbal nu tii să joci, manele nu vrei să cân i.......ș ț
       ...bine mă, atunci dă la facultate....... să ajungem de râsul blocului!

Gyury, spune, te rog, o propozi ie!ț
- Duminica me duc la pedure.
- Gyury dragă, da nu-i bine.
- Atunci nu me duc.

Un preot explica la ora de religie:

- Dumnezeu l-a creat pe Adam i cu o coastă din Adam a creat-o pe Eva.ș
- Părinte, îl întrerupe un elev, tata spune că ne tragem din maimu e.ț
- Ascultă,  zise preotul plictisit, cazul familiei tale nu mă interesează. Eu vorbesc în general.

Când era însărcinată nevastă-mea, i-am 
zis:
 - Iubito, dacă arată ca tine, o să fie magnific.
 La care ea mi-a răspuns:
 - Dacă arată ca tine, o să fie miracol.

Pagină realizată de Petcu Mariana, clasa a XI-a
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