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 prof.: Gergeli Adriana, Mănăilă Oana-Bianca, Băban Aurora-Maria, 
Şteţca-Dod Cristiana, Seciu Mihaela. 

 
 
 

Elevii din clasele de liceu şi învăţământ profesional. 
 
 

Tehnoredactare: 

 prof. ing. Barbur Maria 

 prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen 
 

 
 



Revista  şcolară “Paşi spre viitor”- nr. 9/2014 – ISSN 2067-7871 

 

 2 

 
 

Editorial 
 

“Gaudeamus igitur, /Juvenes dum sumus” 
 

 

“Să ne bucurăm, așadar,/ Cât încă suntem 

tineri”. Să ne bucurăm deci, cu lumina în os, 

și stele-n suflet. Să ne bucurăm de toți acești 

ani de școală, pe care, așa, din frondă, i-am 

urât,(unii) dorindu-le “moartea grabnică”. 

Dacă am putea culege toate lacrimile 

picurânde a tristețea despărțirii de școală la 

finalul de an! Pentru că, emoționați, știm, că 

dincolo de examenul de Bacalaureat, 

deschidem ușa vieții. Definitv și irevocabil.  

 Mai mult sau mai puțin, cândva ne 

vom spune povestea vieții.  Cât de des ne 

spunem, de fapt,  povestea vieţii? Cât de des 

o adaptăm, o înfrumuseţăm, o scurtăm cu 

viclenie, mai târziu? Şi cu cât viaţa e mai 

lungă, cu atât sunt mai puţini cei care pot să 

ne conteste relatarea, să ne aducă aminte că 

viaţa noastră nu e viaţa noastră, ci 

doar povestea pe care am spus-o despre viaţa 

noastră. Le-am spus-o altora, dar – mai cu 

seamă – nouă înşine. Tot aşa şi în dragoste: 

credem în poveștile pe care ni le spunem si 

suntem, multă vreme, captivi ai propriilor 

iluzii. Preferam o anumita înălțime, o anumită 

culoare de păr, vrem gusturi muzicale 

asemanatoare, un job din zona cutare. Prostii. 

În realitate, ajungi să te atașezi de cu totul 

alte lucruri, aparent neînsemnate față de 

pleiada arogantă de calități pe care o vrei 

bifată la începuturi. Și, interesant, procesul 

opus indrăgostirii și stării acesteia ajunsă la 

maturitate (iubirea) nu e neaparat 

dezîndragostirea. Din pacate. 

 Însa Timpul diluează esența trăirilor 

trecute până la doze suportabile. Pe de altă 

parte, lipsa senzațiilor și emoțiilor trimite 

nebunia intr-un plan secund, ca și cum 

(furând o idee din gramatică) ai face trecerea 

de la simțirea directa la… simțirea indirectă. 

Experiența devine treptat rememorarea ei. De 

multe ori mistificăm ușor arhivele noastre cu 

amintiri, repovestindu-ni-le. E ca și cum…ai 

vedea un film, cu un pahar de vin roșu. Un  

 

lucru ştim însă precis: că există timp obiectiv, 

dar şi timp subiectiv, de tipul celui pe care-l 

porţi pe partea dinăuntru a încheieturii, 

lângă locul în care ţi se simte pulsul. Iar 

acest timp personal, care e timpul real, se 

măsoară prin relaţia pe care o ai cu 

memoria. Când eşti tânăr vrei ca 

sentimentele tale să semene cu cele despre 

care citeşti în cărţi. Vrei să-ţi răstoarne viaţa, 

să creeze şi să definească o nouă realitate. 

Mai târziu, cred, vrei să facă ceva mai 

cumpătat, mai practice, vrei să-ţi susţină 

viaţa aşa cum este şi cum a devenit.Vrei să-ţi 

spună că lucrurile sunt în regulă. Şi e ceva de 

condamnat aici? La sfarsit … e semn de mare 

luciditate si bun simț sa poți afirma – Am avut 

viața unui om obișnuit. dar e OK. Nu mi-am 

gresit vocația. Chiar simt c-am trăit. Am 

iubit, poate mai multe ori decat am fost iubita 

sau iubit.. Am avut vise, și-un fel însuflețit de-

a spune povești, și cred că asta m-a facut 

specială sau special.  

 “Vita nostra brevis est,/  

Brevi finietur”, “Viata ne este scurta / 

Va fi terminata prea curand”. Cu câtă 

substanțialitate ne dedicăm acest cântec la 

finalurile academice. Ce filosofie!  

 La sfârșitul poveștii de dragoste al 

cărei co-autor ai fost, te lașii purtat de 

meandrele memoriei si devii editorul propriei 

tale povești. Înșiruirea faptică e mai puțin 

importantă decât evoluția sentimentelor. Nu 

mai poți reconstitui exact întamplarea, ci mai 

degrabă fărâme din ea dimpreuna cu ce ai 

simțit atunci  și sedimentele emoțiilor tale de-

a lungul timpului. Este exact ca și-n viață, nu-

i așa? Și, atunci,, cine nu mă înțelege când 

spun: “Gaudeamus igitur, 

Juvenes dum sumus”? 
 

“ Vivat academia, Vivant professores!” 

 

 
Prof. dr. Mihai Sorin Frânc 
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„ALEGE!  ESTE  DREPTUL  TĂU” -  Ediţia a XII-a  
 

Concursul „Alege ! Este dreptul tău” a debutat în anul 2000, în cadrul unui cerc al tinerilor 

consumatori din cadrul Liceului Economic „A.D. Xenopol”, bucurându-se de sprijinul Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din 

România. El s-a bucurat de succes în rândul elevilor şi al profesorilor încă din primul an de 

derulare, crescând în fiecare an ca dimensiune şi ca număr de participanţi. 

Scopul organizării acestui concurs este educarea şi conştientizarea tânărului consumator 

asupra drepturilor şi intereselor sale legitime, acesta putând astfel să aleagă dintre produsele şi 

serviciile de pe piaţă pe cele care corespund cel mai bine intereselor lui. El va şti să sesizeze 

abuzurile operatorului economic şi va şti să ceară calitate, refuzând să cumpere produse de proastă 

calitate sau etichetate necorespunzător. 

 În acest an, concursul, devenit naţional,  a ajuns la cea de-a XII-a ediţie, ceea ce 

demonstrează interesul tinerilor pentru această temă. Faza 

judeţeană a fost organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Maramureş, în parteneriat cu Comisariatul Judeţean pentru 

Protecţia Consumatorilor Maramureş şi cu sprijinul 

Colegiului Economic „ Nicolae Titulescu” Baia Mare, în data 

de 15 martie 2014.  

Au participat  17 elevi de la mai multe licee din judeţ, 

şi anume: Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, Colegiul 

Tehnic „ George Bariţiu” ‚, Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”  

şi Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare. 

Juriul, format din reprezentanţi ai organizatorilor şi mass-media, a evaluat concurenţii pe 

parcursul a două probe: test grilă şi eseu cu tema  „Informarea completă , corectă şi precisă - un 

drept şi o necesitate pentru consumator”.  Prin testul grilă, au fost verificate cunoştinţele elevilor în 

domeniul protecţiei consumatorilor. Eseul a fost susţinut de elevi în faţa juriului, după susţinerea 

probei scrise. Juriul a urmărit nu numai cunoştinţele de specialitate ale concurenţilor ci şi 

creativitatea şi originalitatea în susţinerea şi prezentarea eseului. 

Premiile au fost acordate pe două categorii: clasele IX-X şi XI- XII, iar câştigătorii din acest 

an au fost: 

Premiul I – Pop Ioana Roxana, clasa a IX-a B - C.E.N.T. 

(coord.prof. Rodica Miclăuş); Petric Renata, clasa a XI-a D 

- C.E.N.T. (coord.prof. Rodica Miclăuş). 

Premiul II – Pop Gabriel, clasa a X-a B, Colegiul Tehnic „ 

G. Bariţiu” (coord.prof. Manuela Conea şi Ancuţa Rus); 

Groşan Alex, clasa a X-a F – C.E.N.T. (coord.prof. Elena 

Talpoş); Enache Ştefan, clasa a XI-a A- Colegiul Tehnic 

„Transilvania” (coord.prof. Cornelica Ghiras). 

Premiul III – Cuceu Leontin, clasa a X-a F - C.E.N.T. 

(coord.prof. Elena Talpoş); Marco Adelin – clasa a XI E - 

C.E.N.T. (coord.prof. Elena Talpoş). 

Menţiune: Costin Mădălina, clasa a X-a E - C.E.N.T. (coord.prof. Elena Talpoş); Mihaiu Denis, 

clasa a XI-a B, Colegiul Tehnic „ G. Bariţiu” ( coord. prof. Petronela Mureşan).  

Ştefan Enache, elevul care a reprezentat Colegiul Tehnic „Transilvania” la acest concurs, a 

declarat: „O experienţă de neuitat: emoţie, dar în acelaşi timp entuziasm. Nu am câştigat primul loc, 

dar nu m-am descurajat ci am căpătat mai multă încredere în mine”. 
 

Prof. Ghiras-Dănuţ Cornelica 
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ŞTEFAN, XI A 
 

„Această acţiune a fost o experienţă unică, 

impresionantă si foarte emoţionantă! Am cunoscut nişte copii 

foarte speciali si jucăuşi. Am rămas marcat de aceşti copilaşi, 

care cum au văzut ca suntem acolo, s-au apropiat de noi  ca de 

nişte fraţi sau prieteni. Când ne-am jucat a dispărut orice bariera 

existentă între noi. Timp de 40 de minute am fost  toţi la fel. M-

am bucurat din suflet că am putut participa  şi sper să mai  

ocazia să-i întâlnesc. Cred că mi-am făcut nişte prieteni: Ştefan, tizul meu, băiatul cu care m-am 

jucat  de-a şoferii, si Raul, cel mai talentat boxer de 6 ani, întâlnit de mine. Sunt nişte copii frumoşi, 

ce merită ajutaţi  şi integraţi, pentru că lăsând la o parte micile diferenţe dintre noi, toţi dorim 

puţină iubire!” 

 

 BOGDAN, XIA                      
 

„Prima dată când am intrat am rămas uimit… nu mă 

aşteptam să văd aşa copii minunaţi!  

Mi-a plăcut foarte mult, nu m-am simţit aşa de bine 

NICIODATĂ! Era foarte frumos, sper să mai mergem. A fost 

SUPER!!!” 

 

 
 

MIHAELA, XI A     

                                    

“A fost o atmosferă placută şi am fost impresionată de aceşti copii, i-am considerat 

normali... Este chiar o mare greşeală că îi judecăm! Sunt nişte drăguţi, adorabili şi sufletişti şi... 

chiar au nevoie de DRAGOSTEA şi ATENŢIA noastră!” 
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MARIA, XI A           
                     

“ Această activitate a fost foarte emoţionantă 

dar în acelaşi timp plăcută, deoarece copiii s-au simţit 

înconjuraţi de multă iubire! 

Copiii au fost foarte drăguţi, îmi păreau că nu 

au nici o problemă doar ca vorbeau …mai greu.. Când 

am plecat, o fetiţă m-a îmbrăţişat şi m-a pupat şi parcă 

momentul acela m-a emoţionat şi mai mult!  Îmi 

doresc să mai merg la aceste activităţi, deoarece şi ei 

trebuie să simtă acea căldură sufletească, să se simtă 

iubiţi! » 

 

 

ALINA, XIA   
                        

„Când am păşit în încăpere, un amalgam de sentimente m-au îmbrăţişat. Eram confuză. Mă 

aşteptam  la cu totul altceva, dar… ei erau nişte copii!  Se citea  bucuria si nerăbdarea de a ne 

cunoaşte! În ochii lor era inocenţa copilăriei pe care mulţi, printre care si eu, am pierdut-o! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denisa, reflexia mea din oglinda : vorbăreaţă şi atât de naturală, nu aş fi putut să o consider 

altfel decât noi… sunt copii! Şocul a dispărut repede şi a fost înlocuit cu un sentiment profund de 

IUBIRE faţă de toţi de acolo! Mi-aş dori să mai pot merge pe la ei, deoarece vreau să le mai ofer 

din dragostea mea! Nu pot exprima ceea ce am simţit. Nu am cuvinte.” 

 

 

 

                                       prof. Aurora-Maria  Băban şi  

                                                prof. Cristiana Şteţca -Dod 
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Cu  emoţii, dar și cu entuziasm am participat 

şi în acest an la Concursul național „Start în afaceri! 

Topul tinerilor antreprenori” ediția a IV-a, organizat 

în perioada 9-10 mai 2014 la Colegiul Tehnic 

„George Bariţiu” Baia Mare.  

Scopul concursul şcolar “Start în afaceri! 

Topul tinerilor antreprenori” vizează dezvoltarea 

spiritului antreprenorial în rândul elevilor din clasele 

XI-XII prin familiarizarea acestora cu activităţile 

specifice unei firme reale, simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de 

afaceri, dezvoltarea de competenţe şi aptitudini necesare unui întreprinzător dinamic. 

Concursul, devenit naţional din acest an şcolar,  a avut două secțiuni: 

Secţiunea I: „Idei de Top” – participare directă;  

Secţiunea II: „Idei de afaceri năstruşnice” – participare online. 

La secţiunea I: „Idei de Top” – participare directă echipele participante au susţinut 

două probe. O probă a constat în prezentarea unei idei de afaceri, respectând un plan de afaceri cu o 

anumită structură,  iar cea de-a doua probă a constat în realizarea unui stand expoziţional cu 

produsele sau serviciile oferite de firma virtuală. 

La  expoziţia de produse şi servicii a participat şi inspector de specialitate, prof. ing. Pop 

Livia, care s-a declarat extrem de încântată de ideile viitorilor antreprenori şi i-a încurajat să 

continue, după terminarea liceului, cu punerea în practică a acestor idei. 

Ideile prezentate în acest an au fost diverse şi 

extrem de atractive, captând interesul juriului, dar şi al 

publicului participant. 

Colegiul  Tehnic „Transilvania” a fost 

reprezentat de o echipă formată din trei elevi de 

clasa a XI-a, Gherasim Maria, Enache Ştefan și 

Cozma Alina coordonaţi de doamnele profesoare 

Maria Barbur şi Cornelica Ghiras. Ideea de afaceri a 

echipei de la Colegiul Tehnic „Transilvania” a fost aceea de a înfiinţa o firmă având ca obiect de 

activitate comercializarea produselor şi preparatelor bio.  

 

„Start în afaceri! Topul tinerilor antreprenori” Ediţia a IV-a  
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Ideea de afacere a elevilor a pornit de la faptul că:  O viaţă sănătoasă  dusă într-un mod 

constant este mult mai bună decât o alimentaţie cu suişuri şi coborâşuri!  Ei afirmă: Suntem tineri 

şi ne pasă...,  Ne pasă de viitorul dumneavoastră! de aceea ne recomandă să consumăm produse 

bio și spun:  Alege acum pentru viitorul tău! 

 

 

Echipa de la Colegiul Tehnic „ Transilvania” 

s-a clasa pe locul III,   elevii fiind mândri și bucuroși 

de rezultatul obţinut, dar acest loc îi obligă ca anul 

viitor să se pregătească și mai temeinic.  

 

 

 

 

La secţiunea II: „Idei de afaceri năstruşnice” – participare online, s-a pus accent pe 

creativitatea elevilor, originalitatea şi modul de prezentare a ideii de afaceri.  

Echipa de la Colegiul Tehnic „ Transilvania” formată tot din 3 elevi: Gherasim Maria, Enache 

Ştefan și Cozma Alina, a obținut premiul II,  pentru ideea: „ PLOIOŞEL”- umbrelă cu 

paravan pentru copii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Barbur Maria  
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„CODUL BUNELOR MANIERE – IERI ŞI AZI” 
 

Observăm faptul că ideea de a avea un ansamblu de norme de conduită morală a apărut cu 

mii de ani în urmă. 

Bunele maniere țin de frumusețea caracterului uman și de moralitatea sa, nu doar de 

respectarea unor reguli care s-au impus și codificat de-a lungul timpului. Odată cu evoluția pe scara 

socială, codul bunelor maniere s-a impus în majoritatea domeniilor esențiale vieții: relațiile dintre 

sexe și clase, vestimentație și hrană, corespondență și tot ce ține de activitatea socială. Acest set de 

reguli vine să ne facă viața mai ușoară contrar concepției eronate de astăzi, a unora care, le asociază 

cu o anume “rigiditate” și “strictețe” sau cu sensul de “învechit”. 

Societatea are nevoie de reguli cu care toată lumea să fie de acord și mai ales pe care, toată 

lumea să le respecte, altfel se instalează haosul. Nu ar fi nimic mai distrugător pentru un popor, și 

pentru lume, în general, precum lipsa moralități și nerespectarea unei ordini în orice domeniu. Fie 

că vorbim de viața familială, cea socială sau profesională, în toate există dorința ca lucrurile să 

meargă bine. Și cum altfel s-ar putea fără cunoașterea acestui limbaj al bunelor maniere? 

Bunele maniere reprezintă un limbaj cu ajutorul căruia oamenii se simt mai bine, știu cum 

să se comporte în diferite situații astfel încât să nu deranjeze. Acest limbaj comun ne permite să 

comunicăm, să conviețuim cu membrii familiei, cu colegii de la servici și să ne descurcăm 

exemplar cu orice străin întâlnit, fără a exista vreo teamă că am putea face o impresie proastă. 

Bunele maniere pornesc din suflet, dintr-o inimă curată care aspiră necontenit la armonie. 

Aceasta înseamnă că trebuie să existe o măsură în toate, o cumpătare. Atâta vreme cât ne orientăm 

către a ne dezvolta caracterul frumos și clădit pe niște trăsături ale valorii, sufletul înflorește și 

odată cu el și maniera noastră de a ne comporta. Un suflet blând nu va fi capabil de vorbe urâte și 

de jigniri iar astfel relațiile sale vor fi plăcute. Casa lui va fi primitoare ca reflexie a armoniei din 

inimă și din minte. Îmbrăcămintea acestuia nu va fi opulentă și nici vulgară pentru că există un 

echilibru al minții. Când inima îți este orientată către frumos vei face totul astfel ca în jurul tău să 

se reflecte acest lucru. 

Concluzia este că dintotdeauna oamenii au fost preocupați pentru stabilirea unui ansamblu 

de norme de conduită morală pentru ca societatea să fie una sănătoasă, în care fiecare îl respectă pe 

celălalt pentru că așa îi dictează spiritul moral. Totul pornește de la respectul față de noi și față de 

aproapele nostru, de la dorința de a trăi frumos cu cei din jur. 

Am mai făcut un pas în ceea ce priveşte bunelor maniere, am plecat de la “Cei şapte ani de-

acasă”, temă dezbătută la prima ediție, apoi am văzut la ediția a II-a ”Cum ne comportăm?”, iar la 

această ediție am încercat să punem bazele unui Cod al bunelor maniere.  

Tema propusă pentru anul şcolar 2013-2014 este:  

 

 

,,CODUL BUNELOR MANIERE – IERI ȘI AZI”: 

 

 Arta cuvintelor magice; 

 Arta conversației; 

 Arta de a face complimente; 

 Arta de a oferii cadouri, flori; 

 Arta prezentărilor.  
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prof. ing. Dorina Miclăuș   
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O altă lume ... 

 
În cadrul săptămânii ”Școala 

altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun !”, un 
grup format din elevi ai claselor a IX-a C, a 
XII-a D și a X-a Bp de la Colegiul Tehnic 
”Transilvania”, însoțiți de profesorii diriginți, 
au vizitat Penitenciarul Baia Mare. Vizita a 
fost programată din timp, pe baza unui 
protocol de colaborare între cele două 
instituții. 
Încă de la poarta de intrare suntem 
atenționați că penitenciarul este o instituție 
cu statut special, accesul impunând 
anumite măsuri specifice, care trebuie respectate cu strictețe, astfel: 

-   vor avea acces doar persoanele care sunt trecute pe tabel; 
-   acestea trebuie să aibă, obligatoriu, asupra lor , cărțile sau buletinele de 

identitate; 
-   este interzis accesul cu telefoane mobile, cartele de telefoane mobile, accesorii 

ale telefoanelor mobile, băuturi alcoolice, substanțe stupefiante, aparate foto sau audio-
video, etc. 

-   fiecare persoană va fi identificată și controlată la intrarea în penitenciar. 
Odată intrați, dăm cu ochii de o curte înconjurată de ziduri și porți. Aici suntem 

controlați și ni se prezintă regulile de conduită: grupul să fie compact, să nu se discute cu 
deținuții, să nu se devieze de la traseul indicat. Orice abatere presupune încheierea 
vizitei. 

Toate acestea fiind stabilite, ponim. Ajunși la prima poartă, controlul se repetă. Ni 
se spune că vom vizita spațiile ocupate de condamnații aflați în regim semideschis. 
Instituția mai are condamnați în regim deschis și în regim închis. Cele trei tipuri de 
pedepse sunt în funcție de mărimea pedepsei, fapta comisă și comportamentul 
condamnatului. 

Înainte de a intra în spațiile ce urmează să le vizităm, ajungem la o altă poartă și 
suntem supuși unui nou control, cel de-al treilea. Odată trecuți și de această poartă, ne 
regăsim într-o curte mică, înconjurată de ziduri înalte cu sârmă ghimpată: este locul de 
recreere. Deținuții aflați în regim semideschis pot interacționa liber între ei pe parcursul 
zilei. Vizităm și o celulă: patru supraetajate, aproximativ 25 de persoane, un televizor și 
sentimentul că nu ai aer iar petecul de cer care se vede pe fereastra mult prea mică parcă 
este altul, nu cel de acasă. 

La ieșire, același control.  
În sala de studiu a penitenciarului stăm de vorbă cu trei deținuți condamnați pentru 

diferite fapte: omor, trafic de droguri, dare de mită. Toți spun că le pare rău, că nu mai au 
prieteni, că nici un beneficiu material nu poate compensa durerea familiei și a lor și lipsa 
de libertate. 

După aproximativ o oră, trecând prin aceleași porți și aceleași controale, ieșim. 
Afară parcă totul este mai luminos, mai frumos, mai ... altfel. Parcă și acum ne este frică 
să vorbim cu voce tare, să ne uităm unii la alții.  

Am venit dintr-o altă lume. 
 

          
         prof. Culic Liliana 
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Iubirea ca posibilitatea cea mai bogată a fiinţei umane 

 

 „Dacă vorbesc în limbile oamenilor şi ale îngerilor, dar nu am dragoste, sunt aramă 

sunătoare şi chimval răsunător. Şi, dacă am profeţie, şi ştiu toate tainele şi toată ştiinţa, şi dacă am 

toată credinţă încât să mut şi munţi, dar nu am dragoste, nu sunt nimic”. 

(Corinteni 13:1-2) 

 

Prizonier al propriei temporalităţi, omul reuşeşte prin iubire să eludeze spaima de nefiinţă, 

de aneantizare a vieţii şi să guste nemurirea care este adânc înrădăcinată în interioritatea sa. Prin 

extazul metafizic al iubirii, fiinţa transcende clivajul interior dintre finitudine şi aspiraţia către 

eternitate, dând astfel existenţei un sens. Doar iubirea are curajul să înfrunte Moartea, căci ea dă 

continuitate fiinţei şi germinează în om revolta împotriva acceptării propriilor limite, descătuşarea 

de perisabilul existenţial. Aurel Codoban, în Amurgul iubirii, consideră experienţa erotică şi cea 

thanatică ca extaze destinale: ,,Iubirea şi moartea sunt două dintre experienţele omeneşti care dau 

starea de graţie a transcenderii, două dintre extazele (ek-stazele) care transformă viaţa umană 

(cvasibiologică) în existenţă (ek-sistenţă)”
1
. Iubirea devine aversul morţii, răscumpărarea ei prin 

transcenderea prezentului. 

Alcătuit ca o entitate individuală, conştient de nimicnicia sa, supus forţelor naturii, 

biologicului, dar şi celor ale socialului, omul devine captiv într-o existenţă izolată. Căzând în 

abisul existenţial, îşi pierde sensul fiinţării sale, ceea ce îl face incapabil să îşi confrunte destinul. 

Astfel, crede Viktor E. Frankl, în tratatul său asupra teoriei nevrozelor, negăsindu-şi sensul vieţii, 

fiinţa este pătrunsă de vidul existenţial. Pentru a-şi asuma destinul, pentru a escamota dificultăţile 

vieţii, suferinţele, omul trebuie să le pătrundă semnificaţia; căutarea sensului existenţial devine 

esenţa vieţii.  

 Tragicul existenţial nu poate fi conceput fără presimţirea morţii ,,care stă împlântată din 

capul locului, ca un pumnal, în miezul fiinţei noastre. Credem că viaţa noastră, purtând din prima 

clipă în ea sămânţa propriului sfârşit, este fatal alcătuită din regiuni de foc şi de răceală extremă, 

este împletită simultan din două substanţe, una speculativă şi distantă, marcată de prestigiul 

eternităţii, cealaltă patetică, adică suferitoare, hrănindu-se copios din orizontul implacabil al 

finitudinii noastre. Singura gândire onestă mi se pare a fi aceea placată pe condiţia noastră de 

                                                 
1
  Codoban, Aurel, Amurgul iubirii - De la iubirea pasiune la comunicarea corporală, ed. a II-a, Cluj, 

Editura Idea Design & Print, 2004, p. 5. 
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fiinţe dedicate sfârşitului şi, prin aceasta chiar, interesante, sublime şi puternice”
2
. Măreţia umană 

este dată, conchide Liiceanu, de iminenţa şi ameninţărea morţii.  

 Sustrăgându-se sentimentului izolării şi încercând să dea un sens existenţei, omul 

năzuieşte să îşi găsească împlinirea în iubire.  În iubire, crede Erich Fromm, se creează o stare 

paradoxală două fiinţe devin una şi rămân totuşi două, contrar uniunii simbiotice, iubirea 

adevărată înseamnă contopire, care nu va altera propria integritate şi individualitate, căci ,,iubirea 

este o putere activă în om, o putere care sparge zidul ce separă omul de semenul său, care îl 

uneşte cu alţii; iubirea îl ajută pe om să depăşească sentimentul izolării şi al separării, 

permiţându-i totuşi să rămână el însuşi, să-şi păstreze integritatea”
3
. Iubirea se întreţine când cele 

două fiinţe sunt implicate în aceeaşi măsură, când comunicarea între ele se face din centrul 

existenţei lor, aceasta este esenţa unităţii, cele două entităţi se contopesc, dar rămân fidele sinelui. 

 Iubirea este înzestrată cu valori cognitive, ea dezbracă individul de toate măştile sale, îi 

dezvăluie adevărata nuditate sufletească, îl dezbară de toate rolurile pe care i le impune socialul şi 

îl determină să privească în adâncimile sufleteşti, unde acesta va găsi impregnate trăsăturile 

persoanei iubite. Ascundem în unicitatea noastră arhetipul sufletului, iar când regăsim în celălalt 

insinuate atribute ale arhetipului nostru, ne îndrăgostim, căci ,,tipul uman pe care-l preferăm în 

celălalt schiţează profilul propriei noastre inimi. Iubirea este un elan care se iveşte din cea mai 

adâncă subterană a persoanei noastre şi ajungând la faţa vizuală a vieţii, târăşte aluvionar alge şi 

scoici din abisul lăuntric”
4
. Iubirea aceasta, prin îndrăgostire, consideră Ortega Y. Gasset, 

reprezintă suma tuturor erotismelor, prototipul lor, şi îi sunt atribuite două senzaţii intense: aceea 

de a fi fermecat de cealaltă fiinţă, de a te abandona ei, şi senzaţia că eşti absorbit în întregime în 

interioritatea celuilalt prin intermediul căruia începi să trăieşti. O condiţie sine qua non a iubirii 

active este aceea de a dărui, făcându-l şi pe celălalt să dăruiască, astfel, iubirea generează şi mai 

multă iubire prin actul dăruirii.  

 
 
 

 
 

prof. Adriana Gergeli 

 

 

 

 

                                                 
2
 Liiceanu, Gabriel,  Declaraţie de iubire, Bucureşti, Editura Humanitas, 2001, pag. 18. 

3
 Fromm, Erich, Arta de a iubi, traducere din limba engleză de dr. Suzana Holan, Bucureşti, Editura Anima, 

1995, p. 25. 
4
 Ortega Y Gasset, José, Studii despre iubire, traducere din spaniolă de Sorin  Mărculescu, Ediţia a III-a 

revăzută, Bucureşti, Humanitas, 2001-2002, p. 79. 
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                                                     PARADOXURILE  LUI  ZENON 
 

  

 Filosoful grec Zenon, discipol al lui Parmenide a trăit în secolul  

î. Hr. şi ne-a lăsat moştenire câteva paradoxuri foarte profunde a căror 

rezolvare ne invită să medităm asupra noţiunii de infinit şi de mişcare. 

 Zenon a formulat mai multe raţionamente, cunoscute ca 

"Paradoxurile lui Zenon", pentru  a susține ideile mentorului său 

Parmenide despre numere sau despre mişcare. Paradoxurile sunt 

argumente aparent corecte care duc la concluzii ce sunt în mod evident 

false. Provocarea este de a se descoperi ce anume s-a greşit în aceste 

raţionamente. Nici una din scrierile lui Zenon nu a ajuns în mod direct 

la noi, ci doar povestite şi repovestite de alţi filosofi greci.  

        Zenon Elea 

       (490 - 430? î.Hr.)  
 

Cele mai cunoscute trei paradoxuri ale lui Zenon: 
 

1) Paradoxul dihotomiei : “un mobil, care porneşte de la o extremitate a unui segment, nu 

poate ajunge niciodată la cealaltă extremitate a lui pentru că, înainte de a atinge această extremitate, 

el trebuie să fi ajuns la mijlocul segmentului şi ca să fi ajuns aici trebuia să treacă mai întâi prin 

sfertul lui şi tot aşa înainte. Ori, fiindcă dreapta se divide la infinit, mobilului îi trebuie un timp 

infinit ca să parcurgă această infinitate de segmente şi din cauza aceasta orice mişcare este 

imposibilă. 

 

2) Achile şi broasca ţestoasă :  

 

 

Achile, cel iute de picior, nu poate ajunge 

din urma o broască ţestoasă care are un 

avans de 100 de paşi când începe 

întrecerea, deşi aleargă de 100 de ori mai 

repede decât broasca ţestoasă. Aceasta 

pentru că în timp ce Achile a făcut cei 100 

de paşi, broasca a făcut şi ea un pas, apoi 

în timp ce Achile face acest pas, broasca 

face 1/100 din acest pas şi aşa mai departe. 

Admiţând că dreapta se divide la infinit, va 

rămâne mereu un spaţiu de netrecut între 

broasca şi Achile. 

 

3) Paradoxul săgeţii : o săgeată care porneşte din arc, nu zboară, ci rămâne pe loc, căci 

pentru o clipă săgeata se află într-un spaţiu egal cu ea însăşi şi în clipa aceea înseamnă că ea este în 

repaus. Ori dacă este în repaus, pentru o clipă, ea nu se mai poate mişca, deoarece clipa este 

indivizibilă. 

 

Sursa: http://www.paradoxes.co.uk/#tortoise               
            http://www.StiintaAzi.ro                                                   
          

 

Prof. Seciu Mihaela  

 

 

 

http://www.paradoxes.co.uk/#tortoise
http://www.stiintaazi.ro/
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   Prima dată când am auzit de site-ul e-Twinning  a fost 

aproximativ acum un an. Recunosc, nu am fost în mod deosebit 

curioasă să aflu mai multe. Acum însă, admit că am greşit foarte 

mult, pentru că este mai mult decât doar un site. E un „ loc”- căci 

mie aşa îmi place să-i spun- unde, înainte de toate, cunoşti oameni 

noi, împărtăşeşti idei şi opinii noi, te dezvolţi, atât din punct de 

vedere profesional, cât şi social. 

Prin 2005 am fost prin programul Comenius în Marea Britanie. Am avut parte de o 

experienţă profesională deosebită, dar cred că mai mult decât atât a fost experienţa unei alte culturi, 

a unor idei noi, concepţii la fel de noi pentru mine. Mai mult decât atât am avut ocazia să observ 

parţial şi sistemul lor de învăţământ. Mi se părea că am aterizat într-o altă lume. Nu vreau ca 

această observaţie personală a mea să fie privită ca o jignire, dar aşa m-am simţit atunci. Cu toate 

acestea, mi-am dorit să mă întorc în ţară pentru a împărtăşi şi colegilor mei experienţele trăite 

atunci. 

Această experienţă frumoasă a constituit începutul dorinţei mele de a continua să cunosc şi 

alte culturi şi alte sisteme de învăţământ, să compar, să învăţ lucruri noi, să împărtăşeşc din 

experienţa mea la catedră în România. Pot să spun că nu este aşa cum unii au impresia că este 

văzută educaţia românească. Sistemul de învăţământ românesc este foarte bine privit în alte ţări şi 

am fost foarte încântată să văd asta. 

O perioadă am mai participat şi la un alt proiect, de această dată Comenius 1.C. Am făcut 

parte din echipa de cercetare a acelui proiect. Ce nu m-am întrebat niciodată a fost de unde ştia 

colega mea coordonatoare pe toţi acei profesori partneri din străinătate. Prima dată m-am gândit că 

prin intermediul altor proiecte la care participase a cunoscut profesori cu care ulterior a realizat alte 

proiecte. 

Acum un an m-am gândit să o întreb. Mi-a răspuns: „ De ce nu te înscrii pe eTwinning? Eu 

aşa i-am cunoscut pe cei mai mulţi dintre ei.” Nu ştiam despre ce vorbeşte, dar apoi, de curiozitate, 

m-am înscris. Nu prea credeam eu că voi reuşi să leg prietenii virtuale cu alţi profesori din alte ţări 

europene. Bineînţeles că m-am înşelat. 

 

 

 

 

ETWINNING-LOCUL UNDE ÎMI ÎNTÂLNESC PRIETENII 
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Din momentul în care am intrat pe acest site, am fost curioasă de orice informaţie. Am văzut 

că se realizează diverse cursuri sau că diferite şcoli din Europa realizează proiecte eTwinning. Am 

rămas surprinsă. Trebuie să recunosc că nu credeam că se pot face atât de multe lucruri constructive 

pe acest site. 

Am început să contactez si eu diverşi profesori din diverse ţări europene. Doream să 

realizez un proiect. Am reuşit. Am avut parte de nişte parteneri foarte serioşi şi mai mult decât atât 

nişte oameni foarte sufletişti şi deschişi la nou. Am lucrat foarte bine la întocmirea proiectului.  

Etwinning mi-a demonstrat că e foarte uşor să comunici cu oricine din Europa, numai să 

doreşti să o faci. Am legat prietenii, am schimbat idei şi opinii. Simt că m-am îmbogăţit din punct 

de vedere profesional şi social. Cursurile mi s-au părut minunate, o mulţime de idei de actualitate, 

interesant transpuse pentru a fi atrăgătoare. 

În fiecare dimineaţă când mergeam la şcoală, primul lucru când deschideam calculatorul era 

să intru pe site la desktop-ul meu să văd ce mesaje mai am, ce cursuri noi mai sunt, mai pe scurt 

noutăţile zilei, dacă pot să le numesc aşa. 

Astfel, în scurt timp, lista mea de contacte a devenit din ce în ce mai lungă, aveam din ce în 

ce mai mulţi prieteni, mai mulţi colegi. Ulterior, am creat o cameră de comunicare pentru a putea  

discuta cu colegii mei despre proiect. Este mult mai uşor aşa. Putem să ne spunem fiecare ideile 

mult mai clar, mai rapid, totul petrecându-se în timp real. Este extraordinar de eficient. Putem 

discuta mult mai multe chestiuni legate de proiectul nostru mult mai uşor pentru că fiecare dintre 

noi ne-am făcut timp să „ne răpim” câte o oră din programul nostru pentru discuţiile noastre 

constructive. 

Chiar azi am discutat cu un posibil partener de proiect. Sper să colaborăm foarte bine, aşa 

cum m-am obişnuit cu prietenii mei de pe eTwinning. Sunt convinsă că va fi aşa. Va fi un alt 

proiect frumos şi o colaborare fructuoasă, dar mai înainte de toate, o prietenie nouă. 

Le-am spus şi colegelor mele despre acest site. Nu ştiu dacă s-au înscris. Eu sper că da 

pentru că vor fi foarte încântate de acest site. Le-am spus că mie mi-a oferit multe: informaţii utile, 

prietenii, idei constructive din punct de vedere profesional.  

Etwinning a devenit pentru mine „locul” unde îmi întâlnesc prietenii din alte ţări, locul fără 

de care nu aveam cum să îi cunosc. Etwinning a fost primul meu primul pas spre o comunitate 

frumoasă, diversă, interesantă, creativă şi care m-a dezvoltat din punct de vedere profesional. 

Părerea mea e că Etwinning e mai mult decât o comunitate, e o adevărată societate din care fac 

parte oameni profesionişti, care pe mine, personal, m-au învăţat multe despre viaţă, despre profesia 

mea, despre prietenie. 

Prof. Oana-Bianca Mănăilă  
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Vine un moment în viaţă când întâlneşti o persoană, care îşi lasă amprenta pe viaţa ta şi 

datorită ei priveşti viaţa ca pe o idee. Lumina cade dintr-o direcţie necunoscută asupra unui punct 

pe care nu l-ai observat până în acel moment, iar atunci lumea ta se schimbă. Aşa cum lumea mea 

s-a schimbat datorită lui. 

 În aceea zi, atât de înşelătoare din punctul de vedere al aşteptărilor pe care le-am avut, viaţa 

ne-a demonstrat încă o dată că are şi ea părţile ei bune, dar pe care, la fel precum o persoană timidă, 

aşteaptă să le descoperim noi. Şi nu putem întotdeauna singuri. Persoana care ne-a ajutat să 

înţelegem asta a fost un simplu elev, ca noi şi ca mulţi alţii, dar care, pentru a ajunge acolo unde 

este astăzi, s-a luptat cu nedreptatea şi a întors viaţa pe toate părţile până a obţinut ce a vrut.  

  L-am cunoscut întâmplător printr-un proiect la care am participat datorită profesoarei mele, 

care ne spunea întotdeauna că orice proiect, indiferent de domeniul în care este aplicat, are valoarea 

lui şi că orice proiect şi orice activitate ne dezvoltă intelectual, creativ şi social.  Până acum ceva 

timp nu am înţeles pe deplin ceea ce profesoara ne repeta de fiecare dată, dar acum lucrurile stau 

altfel.  

 Proiectul la care doamna profesoară ne-a înscris, printr-un parteneriat cu un alt profesor pe 

care l-a cunoscut pe site-ul eTwinning, se desfăşura în luna mai. Deşi, iniţial nu doriserăm să ne 

implicăm, am cedat, convinşi fiind că nimic rău nu se poate întâmpla. Şi aşa a fost. Nu s-a 

întâmplat nimic rău.  

 Emoţiile aproape ne copleşeau. Inima ne bătea nebuneşte şi ne doream să fim atât de mici 

încât să nu fim văzuţi de nimeni, iar asta ne scutea de un moment stânjenitor şi neplăcut. Scrutam 

încăperea în care trebuia să aşteptăm, când cu paşi mari, când cu paşi mici şi timizi. Când, deodată 

un tânăr se apropie de noi şi ne oferi câte o sticlă cu apă. Aceea sticlă cu apă şi povestea despre  

viaţa lui, pe care ne-a spus-o în timp ce ne aşteptam rândul, a fost momentul cheie al vieţilor 

noastre. 

 Există momente cheie în viaţa asta, trebuie doar să ştii să le surprinzi la timp. În acea zi, în 

acel moment ne-am dat seama că pentru Univers, de unde provii şi ce statut social ai, este irelevant. 

Acel tânăr a fost sursa noastră de inspiraţie pe viitor. Ne-a motivat să fim cine suntem astăzi şi cine 

am fost ieri. Ne-a arătat că participând şi implicându-te, în diverse proiecte, ieşi în evidenţă. Că 

lumina va cădea dintr-un alt unghi în acel moment şi tu vei avea doar de câştigat, chiar dacă uneori  

 

 

MULŢUMIM, eTWINNING! 



Revista  şcolară “Paşi spre viitor”- nr. 9/2014 – ISSN 2067-7871 

 

 17 

 

mai cazi, mai pierzi şi ai vrea să spui că viaţa e nedreptată. Dar acele căzături te întăresc, te fac mai 

puternic şi îţi deschid alte uşi.  

 În acel moment ne-am spus: Vreau să fim mai buni decât el. Şi ne susţinem părerea în 

continuare, pentru că nu dorim să fim precum el, deoarece noi suntem mai ambiţioşi şi mai 

perseverenţi pentru că acum avem fiecare un vis pe care vrem să ni-l împlinim, indiferent câte 

obstacole va trebui să înfruntăm. 

 După ce proiectul a luat sfârşit am fost întrebaţi dacă regretăm că am participat, iar 

răspunsul a fost un NU hotărât şi sincer. Iar când am fost întrebaţi, de ce, dintre miile de răspunsuri 

care ne veniseră în acel moment în minte, toate ne păreau greu de explicat. Dar acum ştim să 

explicăm de ce. Pentru că nu poţi să explici ceva ce nu poate fi explicat. La fel cum nu poţi să 

explici ceea ce simţi. Sunt momente în viaţă care te schimbă, te transformă în ceea ce vei fi şi nu o 

să poţi să îţi explici ce s-a întâmplat, pentru că în acele momente întrebările nu îşi au rostul.  

 Am fost întrebaţi dacă mai dorim să participăm la un astfel de proiect tot prin eTwinning. 

Nici nu am stat pe gânduri. Răspunsul nostru a fost clar şi concis: DA. Dacă am mai participat? 

Desigur că am facut-o. Şi o vom mai face. Pentru că fiecare proiect, fie el cât de mărunt are 

valoarea lui şi nu se ştiei niciodată ce fel de persoane poţi să întâlneşti şi cât de mult se poate ca  

viaţa ta să se schimbe. 

 Pe urmă totul a decurs de la sine. Am devenit curioşi ce e cu acest site eTwinning.  

Ne-am înscris pe site, am citit tot felul de informaţii interesante, iar la un moment dat am participat 

şi noi la „ o cameră de discuţii „. Ei, şi din acel moment am început să vorbesc cu tot felul de elevi 

din diverse ţări europene. Mai mult decât atât, ne-am făcut prieteni, zicem noi, adevăraţi, căci nu au 

niciun interes faţă de noi, în afară de cel strict amical, prietenesc. Vorbim de fiecare dată când 

putem pe acele „ ferestre ale camerei prieteniei noastre „. Am câştigat prieteni din toată Europa. 

Cine ştie, poate ne vom întâlni vreodată! Ne dorim acest lucru, suntem curioşi să vedem dacă sunt 

aşa cum ni-i imaginăm. Ne-am dori ca pe toţi cu care am vorbit, poate şi numai o dată, pe acest site 

minunat, să îi putem cunoaşte „ face to face”. Suntem convinşi că vom cunoaşte pe câţiva dintre ei, 

dacă vom reuşi să implementăm un alt proiect.  

 Şi  acum, pentru că noi credem că cel mai important lucru trebuie să fie ultimul spus, acest 

site minunat, cu ajutorul prietenilor noştri cu care corespondăm, ne-a determinat să ne orientăm 

spre studii universitare în altă ţară. Suntem dornici să cunoaştem tot mai multe culturi şi civilizaţii 

europene, astfel că, acum ne pregătim intens pentru a reuşi să fim admişi la o universitate 

europeană. Poate unii se întreabă cum de acest site ne-a putut schimba atât de mult viaţa. Simplu. 

Vă aduceţi aminte de acel băiat de care vă povesteam la început? El ne-a făcut să înţelegem că  
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există mai mult decât AICI şi ACUM. Există: ŞI EU POT! ŞI EU SUNT CA EI! POT AJUNGE ŞI 

EU ACOLO UNDE VREAU! ŞI NOI VOM PUTEA! CU SIGURANŢĂ! 

 Dacă vom reuşi, cui va trebui să-i mulţumim? Cred că toţi ştiţi răspunsul, unui site minunat, 

care, pe lângă prieteni, ne-a oferit o mulţime de oportunităţi de dezvoltare informaţională pe care 

le-am putut împărtăşi şi celorlalţi. Amândoi ne dorim acelaşi lucru: să cunoaştem şi alte culturi 

europene, dar, mai ales să o împărtăşim pe a noastră. 

 Sper ca peste câţiva ani să vă putem împărtăşi din experienţele noastre minunate tot cu 

ajutorul acestui site şi să putem realiza tot mai multe proiecte datorită prietenilor noştri de pe 

eTwinning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Elevi: Alina Cozma şi Ştefan Enache, 

 Clasa a XI-a A  
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Orele treceau, iar ea începea să se îngrijoreze. Niciodată, de când se cunoşteau, el nu 

întârziase la întâlnirile lor. Poate a fost prins, îi 

şopti vocea enervantă din cap. Nu vroia să creadă 

asta, dar era o variantă mai bună ca şi celelalte: 

răpit, accidentat sau chiar mort. Nici nu putea să se 

gândească la celelalte posibilităţi ca fiind nişte 

„variante”, fiindcă o înspăimântau. Ce s-ar face fără 

el? Viaţa ei, n-ar avea sens, se gândi ea. Într-un 

final, decise să aştepte fără să se mai gândească. Se 

aşeză pe banca din faţa universităţii şi aştepta 

cuminte momentul în care avea să-l zărească venind 

ţanţoş de după colţ. Şi-l putea imagina, venind cu 

paşi mari şi înceţi, cu mâinile în buzunar şi cu părul 

negru ciufulit de vânt. El îi va zâmbi iar ea va simţi 

cum picioarele i se înmoaie.  

Deşi aveau o relaţie de doi ani, Oana încă se 

topea când îl vedea. Doar ea ştia că aproape se îneca 

în sentimentele pe care le nutrea pentru el, dar pe 

care nu şi le putea exprima. Nu pentru că i-ar fi fost greu, ci pentru că nu îi era permis. Relaţia pe 

care o aveau cei doi, nu era ştiută de nimeni, căci Oana nu era iubita lui Victor era doar „o persoană 

importantă pentru el” . Dar nu suficient de importantă încât să îi fie iubită, vocea aia sâcâitoare nu-

i dădea pace şi o enerva pentru că, într-un fel, avea dreptate. Dacă Victor ar fi vrut ceva mai mult de 

la ea, ar fi lăsat-o pe Flavia.  

 Oftă. Subiectul ăsta o epuiza psihic. Tot ce îşi dorea în momentul acela era ca el să vină şi 

să o strângă în braţe. Acolo, în braţele lui, se simţea protejată. Dar el nu venise. Nici ora următoare 

şi nici cealaltă. Îngheţată şi tremurând de frig, Oana se ridică de pe bancă. Se simţea obosită şi îşi 

dorea să ajungă acasă. Făcu câţiva paşi, când îl văzu pe partea cealaltă a străzii alături de Flavia. 

Aceasta îl ţinea de braţ şi râdea la o glumă spusă de el. Păreau fericiţi. Aşa şi trebuie să fie, 

prostuţă. Doar sunt de şaşe ani împreună. Inima ei, în acel moment, era precum o foaie mototolită, 

iar vocea interioară nu o ajuta cu nimic. Îşi întoarse privirea de la imaginea care oricum avea să-i 

rămână întipărită pe retină, multă vreme, şi porni aproape în fugă spre casă. Lacrimile i se 

adunaseră în ochi dar şi le înfrâna ca să nu plângă pe stradă.  

 La ce se aşteptase? Doar nu era să o lase pe Flavia pentru un nimeni. Da, era un nimeni. 

Dacă nu l-ar fi cunoscut pe Victor, acum probabil că ar fi fost în camera ei de cămin tocind pentru 

ziua de mâine. Îşi şterse un rând de lacrimi cu podul palmei 

şi continuă să meargă cu capul plecat. Oricine s-ar fi săturat 

de mine, îşi spuse în gând. Sunt plictisitoare, tocilară, n-am 

viaţă socială, sunt şi urâtă pe deasupra, îşi adăugă mintal 

toate defectele pe care le vedea la ea, făcându-se să se simtă 

mai rău ca înainte. Lacrimile începuseră să-i curgă de data 

aceasta fără oprire îngreunându-i vederea, dar continua să 

meargă. Trebuia să ajungă la cămin asta era tot ce îşi dorea. 

 Era o dimineaţă friguroasă de Decembrie. Leo, aşa 

cum îi spuneau prietenii, decise să facă o scurtă plimbare. Deşi ura iarna, se săturase să stea în casă. 

Cu bărbia şi nasul în palton şi cu mâinile în buzunar, se plimba prin centrul Clujului fără o  
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destinaţie anume. Mintea îi era goală şi simţea nevoia să o umple cu ceva, dar nu găsea nimic 

atractiv. Nici o carte nu îi se părea interesată acuma, nici un film nou care se derula la cinema şi 

nici somnul nu părea o idee bună. Aşa că se lăsase purtat de picioare, neştiind în ce direcţie urma 

să-l ducă.  

 În ultimele zile fusese prins într-un fel de transă. Nu înţelegea ce se întâmplă cu el. Făcea 

mofturi la orice îi plăcuse înainte şi dintr-o clipă în alta stătea să sară la bătaie dacă situaţia îi cerea, 

deşi el nu se bătea decât în ringul de box. Arnold şi Cristi făceau mişto de el, spunându-i că e 

perioada aceea a lunii în care trebuie să fie „bolnav”. Evident, nu credea asta dar îl puse pe gânduri: 

dacă e perioada aceea a lunii când urmează să se întâmple ceva? se întrebă el. Scutură din cap 

pentru a-şi îndepărta gândul care nu avea nici un sens, fiind sigur că era o prostie deoarece  nu 

credea în „intuiţie” sau „al şaselea simţ”.  

 Stătea la semafor când de nicăieri cineva se izbise de el. Deşi, de obicei nu făcea atâta caz 

din asta, se întoarse răutăcios să-i spună vreo două necunoscutului.  

 —Tu... începuse dar îşi înghiţi cuvintele când o văzuse. Stătea acolo, speriată, uitându-se la 

el cu ochii în lacrimi şi trăgându-şi nasul, într-un mod nu tocmai civilizat. O cunoştea. Era sigur. 

Erau la aceeaşi facultate, probabil că aveau şi cursuri împreună. Care, care îi era numele? se 

întrebă el. 

 —Te simţi bine? O întrebă în timp ce îşi 

scormonea prin buzunare după pachetul de 

şerveţele, apoi i-l oferise. Clipea buimăcită. 

Probabil că şi ea mă cunoaşte. Ca răspuns la 

întrebarea lui, dăduse din cap şi se servise cu un 

şerveţel.  

 —Nu-mi pare că eşti bine... continuă el 

ridicând întrebător din sprânceană. Cum o 

cheamă?  

 —Bravo Sherlock! Sarcasmul ei îi aduse 

aminte. Oana. Aproape că îi venea să râdă. Sigur 

era Oana. Îi era colegă şi parteneră la diferite 

proiecte. Poate nu era el bun la memorat nume 

sau feţe, dar îi recunoştea pe oameni după voce şi 

stilul de a vorbi.  

 —E verde. 

 —Ce? 

 —E verde la semafor, deşteptule. Mormăi 

arătându-i semaforul cu degetul ca şi un copil mic. De data aceasta, Leo, nu-şi putuse reprima 

zâmbetul.  

 —Pot să-ţi fac cinste cu o cafea? 

 —Nu beau cafea. 

 —O ciocolată caldă? Oana se zgâise la el. Încă nu-şi amintea cine era, dar sigur îl ştia de 

undeva. Dar de unde? Îl mai privi preţ de o secundă. Dar nu-şi aduse aminte. Probabil l-ai mai 

văzut întâmplător pe stradă. Vocea sâcâitoare revenise dar avea dreptate de data aceasta, îşi spuse, 

erau doar doi străini. 

 

Eleva: Cozma Alina, 

Clasa a XI-a A 
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Începuturile  
 

 
           Dacia 1100                                      Dacia 1300                                  1975 Dacia 1300   
 

 

Prima Dacie 1300 a părăsit linia de montaj gata pentru parada de 23 august, în 1969 şi a fost 

expusă la Paris şi Bucureşti la saloanele din acel an. Românii au fost încântaţi de modernitatea şi 

fiabilitatea maşinii. Listele de aşteptare au fost întotdeauna de lungă durată. Încă din 1970, au 

existat mai multe variante: standard de 1300, de 1300L (de Lux) şi 1301 Super Lux, care au avut 

fantezie, cum ar fi luneta încălzită, radio, parbriz încălzit, oglinzi de ambele părţi. 

   

 

 
 

    1986 Dacia 1310                                2000 Dacia 1410 (CN4)               2003 Dacia Solenza 

 

  În anul 2000, o serie specială a fost produsă pentru prima dată. Ea a fost cunoscutã sub 

numele de Dacia Dedicaţie. Această versiune de lux de la limuzină şi Break avea jante din aliaj, 

barele de culoare albastră, servodirecţie, geamuri electrice. Modelele au fost pictate cu două tone de 

argint şi vândute la un preţ semnificativ mai mare. Cam după 2000, de asemenea, maşinile au 

devenit cunoscute sub numele de Berlina si Break, cu 1310 caracterele fiind poziţionate in spate. La 

21 iulie 2004 au fost realizate ultimele modele din seria 1300. Ultima Dacie 1310, numărul 

1,979,730, va fi păstratã în  Muzeul Dacia.  

 

Achiziţionarea de către Renault  
Între timp, munca a fost continuatã, pe celelalte modele de Dacia. În septembrie 1999, Dacia 

a fost cumpãratã de Grupul Renault, cu scopul de a face România un punct central in construcţia de 

automobile europeana.Nivelul investitiilor, in consecinţă, a crescut. Primul semn de acest gen a 

venit în 2000, odată cu introducerea de Supernova, o versiune îmbunătăţită a Nova. Versiunea de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Dacia1100_(3).jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:AutoDaciaBucarest.jpg
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vârf a avut aer conditionat, geamuri electrice, precum şi un CD player. Dacia a vândut 53,000 de 

vehicule în 2002, şi deţine aproape 50 % cotă de piaţă în România. În 2003, o versiune complet  
 

restilizatã a înlocuit Supernova cu Dacia Solenza, featuring complet nou şi un interior modern, de 

opţiuni pentru un airbag şi un look cât mai modern. Acest lucru a fost provizoriu,cauzat de nevoia 

de a avea un model de limuzinã, înainte de introducerea importantei Dacia Logan, precum şi a 

permite lucrătorilor să se familiarizeze cu cerinţele din procesul de fabricaţie. Producţia a fost 

oprită în anul 2005.   

 
 

Dacia Logan  
 

 
     2007 Dacia Logan MCV              Logan Steppe Concept                           Sandero 

 

Logan-ul este cel mai important model original 1300. Ea a fost introdusă după ce mass-

media a avut un imens interes din august 2004, şi cu toate că a fost criticată ca aspect şi dimensiuni, 

a fost o importanta loviturã, pe piata vanzarilor auto. Logan este un model cu adevărat modern; 

influenţa Renault este considerabilă şi într-adevăr este vândut sub brandul Renault (Renault Logan), 

în unele ţări. Au fost atribuite 3 (din 5) stele la NCAP crash tests. Este, de departe cea mai bună 

maşină-vânzare în România, şi este disponibilă pe mai multe pieţe de Vest, precum şi în Europa de 

Est şi în restul lumii. Din 2005, există şi o opţiune pe motorină. Înainte de lansare, a fost cunoscut 

sub numele de  “masina de 5000 Euro”, masina care estimează preţul de lansare. Acest lucru nu a 

fost niciodată realizat, deşi este una dintre cele mai ieftine maşini de pe piata europeana. 

 
Prima maşină din lume 

Cu doi ani înainte ca Benz să-şi patenteze triciclul 

şi cu vreo 24 înainte ca Henry Ford să înceapă producţia în 

masa a lui Ford Model T, vehiculul lui De Dion-Bouton, 

La Marquise, pufăia  deja pe ulitele Franţei graţie unui 

motor cu aburi ce funcţiona cu cărbune, lemn şi hârtie.  
Azi este considerată cea mai veche maşină 

funcţională din lume şi va fi vândută printr-o licitaţie 

organizată la Pebble Beach luna viitoare. 

La Marquise are o viteză maximă de 61 km/h şi şi-a 

dobândit celebritatea încă din 1887, când a parcurs un 

traseu de aproximativ 31 Km cu o viteză medie de 42 km/h 

– la vremea aceea, un record mondial.  

Masina a fost construită pentru Contele De Dion chiar de către angajaţii companiei la care 

înălţimea sa era coproprietar şi, în 123 de ani, ea a avut doar trei proprietari incluzându-l şi pe cel 

actual.  

La Pebble Beach ea este aşteptată să se vândă pentru o sumă cuprinsă între 1,5 şi 2 milioane 

de dolari,  multă lume pariind deja că va poposi în garajul celebrului Jay Leno…  

 
Elev: Dan Cătălin, 

Clasa a X-a Bprof 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Dacia_Logan_front_20071025.jpg
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(prima parte) 

 

Introducerea de față ar putea fi cuprinsă în doar 

câteva cuvinte, rostite de către Otto Lilienthal pe patul de 

moarte: “Mici sacrificii trebuie facute”.  

Cei 10 savanți, inventatori sau temerari din lista 

care urmează, fac parte din categoria oamenilor a căror 

curiozitate și poftă de cunoaștere a primat chiar și inaintea 

propriei siguranțe. Ignorând pericolele, aceștia au răscolit 

prin colțurile tainice ale științei, mânați de o curiozitate 

nestăpânită. Rezultatul?  Noi, cei din secolul XXI ne 

bucurăm de invențiile lor, însă acești aventurieri din vremurile trecute au plătit Științei tributuri fără 

de preț: sănătatea sau propria viață.  

 

1. Marie Curie (1867 – 1934) 
 

Marie Curie este una dintre femeile care au 

participat la scrierea istoriei științei. De-a lungul 

activităților sale, ea a doborât nenumarate recorduri: 

prima femeie care a primit premiul Nobel, primul om 

de știința care a primit Nobelul de două ori, în două 

domenii diferite, prima femeie care a predat la 

Universitatea Sorbona din Paris, prima femeie 

laureată a Medaliei Davy pentru studiul asupra 

radiului. Marie Curie și-a dedicat întreaga viața 

studiului și științei. Obține în 1903, impreună cu Pierre 

Curie și Henri Becquerel, premiul Nobel în Fizică pentru cercetările asupra radioactivității. În 1911 

primește cel de-al doilea premiu Nobel, de data acesta în chimie, pentru studiile asupra poloniului și 

radiului. Anii de studiu asupra elementelor radioactive au expus-o inevitabil la o cantitate mare de 

radiații, care se manifestă sub forma unei leucemii. În 1934, din cauza stadiului avansat se 

internează la sanatoriul din Haute-Savoie, unde moare la data de 4 iulie. 

 

2. Otto Lilienthal (1848 – 1896) 
  

Rămas în istorie sub denumirea de Regele 

Planorului, Lilienthal a fost prima persoană care a 

inregistrat succes în mai multe zboruri succesive cu 

planorul. Ziarele și revistele internaționale au publicat 

fotografii cu Lilienthal zburând care au oferit un nou 

imbold ideii publice și știintifice conform căreia 

mașinile de zbor vor deveni în sfârșit realitate, după o 

perioada lungă marcată de îndoieli, în care posibilitatea 

omului de a zbura reprezentă doar o utopie. Visul a fost 

întrerupt, cel puțin pentru o perioadă, după ce pionierul aviației, s-a prabușit de la o înălțime de 

17 metri, rupându-și coloana vertebrală. A murit în ziua următoare, însă ultimele sale cuvinte nu 

au trădat crezul său de o viață: “Mici sacrificii trebuie făcute”. 
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3. Louis Slotin (1910 – 1946) 
 

De naționalitate canadiană, Slotin era unul dintre 

cercetătorii implicați în proiectul Manhattan (proiectul 

SUA de dezvoltare a bombei atomice). În timpul 

experimentelor de laborator, acesta a scăpat accidental o 

sferă de beriliu pe o altă sferă care conținea plutoniu. 

Inevitabil, o reacție chimică a avut loc, iar martorii au 

declarat că au văzut o strălucire albastră căreia i-a urmat un 

val de căldură. Ghinionistul savant a fost dus de urgență la 

spital, însă a murit 9 zile mai târziu. Cantitatea de radiații 

la care fusese expus era echivalentul situației de a se afla 

la 1500 de metri de locul declanșării unei bombe atomice. Ca urmare a acestui accident, în 

laboratorul din Los Alamos nu au mai avut loc manevrări manuale ale substanțelor. Slotin a fost 

declarat post-mortem erou de către guvernul Statelor Unite, pentru că a reacționat indeajuns de 

repede pentru a preveni moartea colegilor săi care se aflau în apropiere. 

 

 

4. Elizabeth Ascheim (1859 – 1905) 
 

După moartea mamei sale, Elizabeth Aschei s-a casatorit cu 

doctorul Wolf, medicul familiei. Mânat de o curiozitate nestapanita, 

Woolf s-a arătat interesat de descoperirile lui Wilhelm Conrad 

Rontgen în privința razelor X. Noile orizonturi științifice au atras și 

atenția soției sale, Elizabeth, care și-a părăsit postul de bibliotecară 

pentru a se ocupa de experimențele în fizică. În cele din urmă, cei doi 

au cumpărat o mașinărie care producea raze X, pe care au instalat-o 

în biroul doctorului. În decursul câtorva ani, soții Woolf au făcut mai 

multe experimențe în care au jucat și rolul cobailor. Din nefericire, în 

acele vremuri, informațiile despre razele X erau încă prea puține. 

Nerealizând consecințele lipsei de protecție, Elizabeth a murit în 

scurtă vreme ca urmare a unei forme de cancer foarte violente. 

 

 

5. Alexander Bogdanov (1873 – 1928) 

 

Fizician, filozof, economist, scriitor SF și revoluționar, Alexander 

Bogdanov și-a început experimențele de transfuzie sangvina în 1924, 

aflat probabil, după cum se bănuia, în căutarea izvorului tinereții eterne. 

După 11 transfuzii pe care le-a efectuat asupra sa, acesta a declarat că a 

stopat procesul alopeciei și și-a îmbunătățit vederea. Din păcate pentru 

excentricul savant rus, tehnicile de transfuzie erau abia la început, iar 

testele preliminare nu constituiau o practică în sine. În 1928, Bogdanov și-

a făcut o transfuzie cu sânge infectat cu malarie și tuberculoză. După 

cum era de așteptat, a murit la scurt timp după temerara incercare. 

 

Eleva: Olar  Ramona 

Clasa a 13 C seral 
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30 de sfaturi de la 30 preşedinţi americani 
 

(prima parte) 
 

 

 

De la inaugurarea lui George Washington încoace, 44 de președinți au ocupat 

Casa Alba și au preluat una din cele mai dificile meserii. Unii au lăsat în urmă o 

moștenire impresionantă, alții au făcut greșeli care le-au știrbit imaginea pentru 

totdeauna. De la fiecare, însă, am avut ceva de învățat. Business Insider a adunat o 

colecție de sfaturi de la președinții americani. 

 

1. George Washington, 1789-1797: 

 “Asociază-te cu oameni de calitate, dacă vrei să ai o reputație bună; 

  mai bine rămâi singur, decât într-un anturaj nepotrivit." 

 

 

 

 

2. John Adams, 1797-1801:  

"Obiectivul educației este acela de a te transforma  

  într-un om mai bun și util societății." 

 

 

 

 

3. Thomas Jefferson, 1801-1809: 

 "Când ești nervos, numără până la 10 înainte de a vorbi; 

   dacă este foarte nervos, numără până la 100." 

 

 

 

 

 

 4. James Monroes, 1817-1825: 

    "Este universal cunoscut faptul că oamenii sunt capabili să  

     judece așa cum se      cuvine trecutul și să ofere o perspectivă 

     asupra viitorului." 
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 5. John Quincy Adams, 1825-1829:  

"Dacă acțiunile tale îi inspiră pe alții să viseze mai mult, să învețe 

mai mult,  să facă și să devină mai mult, atunci ești un conducător." 

 

 

 

 

 6. Andrew Jackson, 1829-1837:  

"Acordă-ți timp pentru a chibzui, dar când vine momentul să iei 

atitudine, încetează să mai gândești." 

 

 

 

 

 7. Martin Van Buren, 1837-1841: 

         "Toate lecțiile istoriei și experiența acumulată se vor irosi,  

    dacă ne încredem doar în calitățile pe care le avem, din 

    întâmplare..." 

 

 

 

 8. John Tyler, 1841-1845: 

 "Averea poate fi acumulată doar din câștigurile industriei și 

economiile generate de un stil frugal." 

 

 

 

 

 9. Millard Fillmore, 1850-1853:  

“O înfrângere onorabilă este mai bună decât o victorie 

nedemnă." 

 

 

 

 

  10. James Buchanan, 1857-1861: 

 "O vizită prea lungă la un prieten devine deseori plictisitoare. 

   Nu este nevoie să bucuri pe cineva de două ori." 
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11. Abraham Lincoln, 1861-1865:  

     "Obținerea propriului succes este mai importantă 

       decât oricare alt lucru." 

 

 

 

 

12. Ulysses S. Grant, 1869-1877: 

 "Arta războiului este simplă. Identifică inamicul. Apropie-te de el. 

   Lovește-l cât poți de tare și mergi mai departe. 

 

 

13. Rutherford B. Hayes, 1877-1881: 

 "Știu că este dificil să obții succesul, când ești înconjurat de atâtea 

intrigi și trucuri ieftine; totuși, dimensiunea succesului este redată de 

cea a obstacolelor pe care le depășim. Lasă-mă să obțin victoria ca un 

bărbat sau deloc." 

 

 

 

 

 14. James Garfield, 1881:  

“Trebuie să îți dezvolți calitățile. Lasă-i pe toți să știe că ai 

rezerve, că ai mai multă putere decât arăți. Dacă nu ești prea mare 

pentru locul pe care îl ocupi, atunci ești prea mic." 

 

 

 

 

 

 15. Grover Cleveland, 1885-1889, 1893-1897: 

 “Orice ai face, spune adevărul." 

 

 

 

 

 
 

Eleva: Danciu Veturia, 

 Clasa a X-a A seral 
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1. Pătlagina. În copilărie, ne tratam juliturile, zgârieturile şi vânătăile cu frunze 

de pătlagină proaspăt culese. Această plantă poate fi folosită 

însă şi în bucătărie, la prepararea salatelor, tocanelor şi 

ciorbelor. Însă, pe lângă frunze, comestibile sunt şi 

inflorescenţa şi seminţele. Seminţele, uscate şi măcinate, sunt 

o bogată sursă de fibre şi sunt eficiente în tratarea constipaţiei. 

 

2. Păpădia. Toate părţile păpădiei sunt comestibile şi pot fi folosite atât în stare 

crudă, cât şi opărite. Frunzele şi tulpina proaspăt culese pot 

fi folosite în salatele de sezon sau în supe. Florile galbene 

ale plantei sunt dulci şi pot fi consumate chiar şi crude, dar 

şi în diverse preparate prăjite. Cu rădăcina uscată şi 

măcinată a plantei putem condimenta salata. De asemenea, rădăcina uscată, prăjită şi 

măcinată poate înlocui cafeaua. 

 

 

3. Iarba grasă. O altă buruiană care ne invadează grădinile, stricând aspectul 

gazonului şi al rondurilor cu flori, iarba grasă este o 

excelentă sursă de acizi graşi esenţiali Omega 3 şi nu 

numai. Suculente şi crocante, tulpinile şi frunzele de 

iarbă grasă pot fi folosite în salate, în stare crudă sau în 

prepararea tocanelor şi a supelor. Daca îţi place 

bucătăria libaneză, probabil ştii că iarba grasă (cunoscută şi ca "grăsiţa") este unul 

dintre ingredientele renumitei salate fattoush. 
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4. Măcrişul de baltă. Plantă care adoră terenurile mlăştinoase, pe care se dezvoltă 

sub forma unor tufe întinse, măcrişul de baltă (cunoscut şi ca 

năsturel sau creson) are frunze ce îmbunătăţesc digestia şi 

ajută la detoxifiere. Sucul de năsturel este excelent în lupta 

împotriva dependenţei de nicotină şi ajută la scăderea 

glicemiei. Planta are un gust acrişor şi puţin picant şi trebuie consumată imediat după 

ce a fost culeasă. Un alt sfat este să nu consumaţi năsturelul după înflorire, deoarece 

are un gust amărui.  

 

5. Spanacul sălbatic. Această plantă, confundată adesea cu 

loboda şi ştirul, poate înlocui cu brio spanacul în omlete, supe, 

ciorbe sau tarte. Totuşi, spanacul sălbatic trebuie consumat cu 

moderaţie, deoarece este bogat în acid oxalic, substanţă care ar 

favoriza dezvoltarea pietrelor la rinichi. 

 

 

6. Trifoiul roşu, o importantă sursă de proteine vegetale, poate fi consumat în stare 

proaspătă (în salate şi sucuri), dar şi în sosuri şi diverse 

preparate orientale. Mai mult, florile uscate de trifoi pot fi 

folosite pentru prepararea ceaiurilor. Studiile arată că trifoiul 

roşu, bogat în vitaminele A,C şi D, este un puternic aliat în 

prevenirea cancerului de colon, prostată şi sân. 

 

 

7. Seminţele de usturoiţă reprezintă unul dintre cele mai vechi condimente folosite 

în Europa. Frunzuliţele tocate pot fi adăugate în salate, 

oferind amestecului un interesant gust de muştar şi usturoi. 

Aroma plantei este ideală şi pentru câteva sosuri verzi, cum 

este sosul pesto, de pildă. Rădăcina plantei are un gust 

asemănător hreanului. 

Eleva: Ştef Adriana, 

 Clasa a X-a A seral 
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Lămâile sunt singurul fruct alcalin, iar 

sucul de lămâie contribuie substanțial la 

menținerea în echilibru a Ph-ului în organism. 

Lămâile sunt citrice bogate în vitamina C care îți 

sporesc frumusețea prin reîntinerirea pielii 

dinlăuntru spre înafară, aducând strălucire feței 

tale. 

 

Iată și alte secrete binefăcătoare ale acestui fruct minunat: 
 

 

1. Capacitatea de a echilibra Ph-ul organismului este unul din cele mai 

mari beneficii pe care îl aduce pulpa și sucul de lămâie. 
 

2. Lămâile sunt o foarte bună sursă de vitamina C și flavonoide, care 

susțin procesul de respirație celulară. 

 

3. Lămâia este un excelent stimulent natural pentru ficat, prin capacitatea 

sucului de lămâie de a dizolva acidului uric și alte toxine acumulate în 

ficat. Sucul de lămâie este medicament natural pentru ficat. Sucul 

proaspăt de la o lămâie adăugat într-un pahar mare de apă și băut 

dimineața funcționează ca un detoxifiant ideal, mai ales pentru ficat. 

 

4. Sucul de lămâie are capacitatea de a curăța intestinele și a stimula 

peristaltismul intestinal. 

 

5. Acidul citric din sucul de lămâie ajută la dizolvarea calculilor biliari, a 

depozitelor de calciu și a pietrelor la rinichi. 

 

6. Vitamina C din lămâi ajută la neutralizarea radicalilor liberi și previne 

îmbătrânirea și unele dintre cele mai grave forme de boli cronice. 

 

 

7. Coaja de lămâie este o sursă foarte excelentă de fitonutrienți puternici, 

eficace pentru tulburări ale creierului, cum ar fi boala 

Parkinson. 
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8. Toata lămâia, consumată ca atare, este un excelent medicament natural 

pentru distrugerea viermilor intestinali. 

 

9. Lămâia susține respirația celulară și stimulează absorbția oxigenului la 

nivel celular. Primul om care a cucerit Everestul, Edmund Hillary, a 

reușit această performanță și datorită lămâilor pe care le-a mâncat în 

timpul ascensiunii. 
 

10. Sucul de lămâie distruge bacteriile care provoacă malaria, holera, 

difteria, febra tifoida și alte boli mortale. 

 

11. Lămâia conține o vitamină specială, numită vitamina P, care previne 

hemoragiile interne și este foarte utilă în tratarea hipertensiunii arteriale. 
 

12. Retinopatia diabetică poate fi controlată și ameliorată doar prin 

consumul de lămâi. 

 

13. Lămâile conțin 22 de compuși anti-cancer, inclusiv limonen, un ulei 

care încetinește sau oprește creșterea tumorilor canceroase și care opresc 

diviziunea celulară în celulele canceroase. Acest ulei se găsește în coaja 

galbenă și în pielița albă a lămâilor.  
 

  14. Lămâile sunt singurul aliment cu un electron în plus, spre deosebire de    

  toate celelalte alimente care au un electron în minus. Prin aceasta, lămâia   

  este un energizant natural foarte puternic.  

 

15. Lămâile conțin mai mult potasiu decât merele, potasiul fiind 

fundamental necesar în buna funcționare a inimii. 
 

 

 

 

 

 

Totuși este important de remarcat că sucul de 

lămâie, atunci când vine în contact direct cu dinții, poate 

ruina smaltul acestora. De aceea este recomandabil să fie 

consumat diluat și să îți clătești temeinic gura după ce bei 

suc de lămâie. 

 

 
 

 

 

 

Eleva: Boroş Loredana, 

 Clasa a X-a A seral 
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Ceaiul (verde, negru şi roşu) a fost folosit de-a 

lungul timpului pentru sănătate, îmbunătăţirea aspectului 

pielii şi a părului. Bogat în antioxidanţi, cu proprietăţi 

antirid şi antiinflamatorii, ceaiul este unul dintre cele mai 

folosite produse. 

 

 Iată şapte beneficii ale acestuia asupra pielii 

1. Calmează arsurile solare 

Ai ratat să acoperi o bucată de piele cu o cremă cu factor de protecţie solară şi te-ai ales cu 

arsuri? Compresele cu pliculeţe de ceai negru calmează durerile şi reduc roşeaţa. 

 

2. Minimizează ciupiturile de insecte 

 Serile de vară pot atrage după sine şi o groază de ciupituri de insecte. Pentru a calma 

umflăturile, aplică un pliculeţ de ceai de muşețel rece pe zona respectivă. 

 

3. Reduce pungile de sub ochi şi cearcănele 

Ceaiul negru se pare e cel mai ieftin produs împotriva pungilor de sub pleoape. Cafeina 

ajută la contractarea vaselor de sânge şi la eliminarea cearcănelor. 

 

4. Scapă de mirosul urât al picioarelor 

Fă o baie picioarelor în ceai fierbinte. Acidul tanic pe care acesta îl conţine are efect 

antibacterial şi antifungic, iar asta împiedică picioarele să transpire şi să capete un miros neplăcut. 

 

5. Tonifică şi hidratează pielea uscată 

Pulverizează ceai verde pe faţă (poţi să îl aplici şi cu dischetă demachiantă) de două ori pe zi 

pentru a elimina impurităţile, a micşora porii şi a oferii tenului un aspect strălucitor. 

 

6. Calmează pielea după epilat 

Dacă după ce te-ai epilat ai pielea roşie şi apar mâncărimi, încearcă să presezi delicat pielea 

picioarelor cu un pliculeţ de ceai negru, rece. Acizii tanici pe care îi conţine calmează instant. 

 

7. Te ajută să te bronzezi 

Aplicat pe tot corpul, cu ajutorul unui burete, ceaiul negru te ajută să-ţi pui în valoare 

bronzul. Ai grijă că poate fi lipicios şi poate apărea neuniform. 

 

 

 
Eleva: Bancoş Georgiana, 

 Clasa a X-a A seral 
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Cu siguranță, ai descoperit până acum cât de mult 

îți poate schimba ziua o doză sănătoasă de râs - te simți 

mai ușoară, mai optimistă, chiar mai frumoasă. Dar 

beneficiile râsului asupra sănătății fizice și psihice sunt 

mai profunde decât crezi. 

Este atât de sănătos să te delectezi râzând, încât 

există centre speciale de terapie prin râs.  

 
Ha ha ha-ul, științific vorbind 

 

Această activitate contagioasă și plăcută i-a inspirat pe cercetători să facă 

investigații și să descopere că, pe lângă beneficiile mentale și sociale pe care ni le 

oferă, râsul ne face pur și simplu mai sănătoși. 

 

 Îți relaxează întregul corp. Un râs sănătos, din 

toată inima, te scapă de tensiunea fizică și alungă 

stresul, lăsându-ți mușchii relaxați timp de 45 de 

minute. 

 

 Îți  îmbunăățește sistemul imunitar și 

respirația. "S-a dovedit că râsul stimulează 

sistemul imunitar al organismului și 

îmbunătățește respirația prin mișcările accentuate 

ale musculaturii abdominale și ale mușchiului 

diafragmei, producând un masaj intern cu 

beneficii directe asupra circulației sanguine și 

asupra creșterii concentrației de oxigen din 

sânge", explică Monica Burcea, psihoterapeut și 

trainer formator în cadrul Centrului de Terapie 

prin Ras Mandarin. 

 

 Stimulează eliberarea de endorfine. În timp ce râzi, creierul eliberează în 

mod natural "hormonii fericirii", responsabili cu starea ta de bine, iar 

edorfinele ajută și la ameliorarea durerii. 
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 Îți protejează inima. Funcția vaselor de sânge este îmbunătățită prin 

stimularea circulației, tensiunea arterială ajungând astfel la un echilibru 

perfect. 
 

Relații "zdravene" 

Ai observat că cea mai ușoară cale de a te apropia de cineva este umorul? 

Oricât de diferiți am fi, chiar și cea mai aparent "scorțoasă" persoană poate fi 

îmblânzită cu ajutorul unei glume bune, urmată de o porție de râs zgomotos. 

"Râsul deschide foarte mult oamenii, le conferă naturalețe și jovialitate. Aici 

intervine comunicarea inconștientă. O persoană veselă și amuzantă ne va induce o 

stare de bine, pentru că ne va crea contextul de a fi naturali și autentici la rândul 

nostru", explică Monica Burcea. 

Mai mult, specialiștii au descoperit că râsul 

împărtășit într-un grup este cea mai eficientă 

metodă de a menține relațiile cu ceilalți 

mereu interesante. Se pare că această 

"descărcare" emoțională îți fortifică legătura 

cu prietenii, pentru ca atmosfera jovială și 

optimistă care se creează alungă 

resentimentele și neînțelegerile, unindu-vă în 

perioadele dificile. 

De aceea, experții te sfătuiesc să 

încorporezi mai multe activități care implică 

umorul în viața de zi cu zi, asigurându-te că îți vei îmbunătăți relațiile cu colegii de 

muncă, membrii familiei și prietenii astfel: 

 

 devii mai spontantă. Ții departe grijile 

obișnuite, așa că ți-e mai ușor să prinzi 

din mers detalii "ascunse". 

 

 Renunți la atitudinea defensivă. Râsul 

te ajută să uiți de prejudecăți, critici și 

îndoieli. 

 

 scapi de inhibiții, teama care te reține să-

ți exprimi adevărata personalitate e 

anulată de "rafalele" de râs. 

 

Elev: Popa Andrei, 

 Clasa a X-a A seral 
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Produsele dietetice sunt la modă 

în ultimele decenii. Auzim deseori în 

reclame sau vedem pe eticheta produselor 

„0% grăsimi“, „0% zahăr“, „0% calorii“. 

Termenul „light“ este speculat la 

maximum de firmele de băuturi 

răcoritoare și de alimente. Un produs light 

nu înseamnă însă că dacă îl consumi la 

discreție nu te vei îngrășa, deși sunt 

recomandate în dietă, pot aduce kilograme în plus. Deseori, produsul cu 0% grăsimi are adaos mai 

mare de zahar ori invers. 

 

Fără zahăr, dar cu mai multe calorii. În alimentele light, zahărul este înlocuit cu 

îndulcitori artificiali, gen aspartam (E 951), iar grăsimile animale sunt înlocuite cu cele artificiale 

cu 0% calorii. Light înseamnă că din unele alimente este înlocuit zahărul, din altele grăsimile. 

De exemplu, un iaurt fructat cu 0% grăsimi, de numai 125 g, poate aduce mai multe calorii 

decât unul cu 2,8% găsimi. De vină sunt fructele, care măresc numărul glucidelor (zahărului). 

 

Băuturile răcoritoare cu 0% calorii pot 

îngrășa, acest lucru se datorează gustul care 

alertează corect corpul, care se așteaptă să 

primească mai multe calorii, dar când aceste 

calorii sunt absente, sistemul devine ineficient. 

Alimente care doar imită gustul, dar nu oferă și 

caloriile implicite, perturbă, în cele din urmă, 

organismul“. Din moment ce în corp nu se 

instalează senzația de sațietate, dată de calorii, și 

nici nu se activează procesul de ardere a caloriilor, 

tindem să mâncăm sau să bem mai mult. 

 

Sucurile dietetice, bombe de E-uri Sucurile light au zaharină, aspartam sau chiar sucraloză 

(E 955, de 600 mai dulce decât zaharul). Aroma lor este dată de potențiatorii de aromă, caramel (E 

150 - colorant artificial, care conferă culoarea brună), cafeină. 

Varianta light nu este mai sănătoasă decât cea clasică. E energizantă, are edulcoranți și 

neurostimulatori, care sunt dăunători dacă băutura este consumată în cantități mari. 

Cele mai bune produse light sunt: iaurtul, carnea slabă, fructe și legume în stare proaspată. 

 

 

Sursa: http://www.clicksanatate.ro/Nu-te-lasa-pacalit-de-alimentele-light_0_6406.html 

http://www.clicksanatate.ro/Nu-te-lasa-pacalit-de-alimentele-light_0_6406.html
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Prof. Fodo Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

Luna mai  este momentul în care apar cireșele, acele fructe atât de 

gustoase, hrănitoare și benefice atât pentru organismul nostru, dar și o încântare 

maximă pentru papilele noastre gustative. Cireșele constituie o "explozie" de  

vitamine, minerale și antioxidanti care ajută corpul să dea  randament. 

Pe lângă toate acestea, cireșele au o serie de beneficii, atât la nivel fizic, 

cât și la nivel psihic.  

 

 

 Întăresc sistemul imunitar  –  cireșele sunt bogate în vitamina C, astfel că ajută 
la întărirea sistemului imunitar, lucru extrem de important în perioada primăverii.  

 
 Oferă frumusețe părului, unghiilor și pielii  –  cireșele conțin vitamina A, 
ingredient esențial pentru un păr lung, strălucitor și sănătos, dar și pentru o piele 

care radiază de frumusețe și unghii puternice și rezistente, așa că este recomandat 
să profițitați de acest moment pentru a consuma cantități mari de cireșe.  

 
 Au efect de somnifer  –  datorită conținutului de melatonina, cireșele sunt 

potrivitepentru persoanele care suferă de insomnie. Pentru efecte maxime, cireșele 
trebuie consumate cu aproximativ două ore înainte de culcare, însă nu în cantitate foarte 
mare pentru că există riscul să îți simți stomacul plin și să nu poți dormi. 

 
 Cozile de cireșe, o sursă de sănătate – codițele cireșelor sunt extrem de 

benefice pentru organismul nostru. Acestea sunt recomandate, sub formă de ceai, în caz 
de calculi renali, reumatism sau gută.  Acestea scad febra și îndepărtează răceală. Pentru 
că au un gust ușor amărui, ceaiul de cozi de cireșe poate fi îndulcit cu miere. 

 
 Ajută la slăbit și îndepărtează celulita – cireșele, sunt sărace în calorii (70, 80 

kcal/100 g), însă destul de sățioase și reprezintă fructele perfecte pentru a fi consumate în 
timpul unei diete de slăbit. Mai mult decât atât, cireșele au efecte laxative, depurative, 
detoxifiante, dar și energizante, ceea ce sporește efectele dietei de slăbire.  

  
 Ajută la combaterea radicalilor liberi - de asemenea, datorită conținutului 

ridicat de antioxidanti, cireșele ajută organismul să lupte mai ușor împotriva radicalilor 
liberi. 
 

Sursa: 

http://sanatate.acasa.ro/dieta-nutritie-4/ciresele-fructe-benefice-in-dieta-de-slabit 

http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/cura-cu-cirese-efecte-remarcabile 

 

 
 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/cura-cu-cirese-efecte-remarcabile_8830
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m.i.  Bodnar Daniela 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maramureșul are o mulțime de locuri minunate care merită să fie vizitate. Cu ajutorul 

fotografiilor, vă purtăm într-o călătorie în care ajungem mai aproape de câteva dintre locurile și 

oamenii frumoși din această regiune a României. Enumerarea celor 5 locuri de poveste descrise nu 

își propune să epuizeze toate locurile frumoase ale Maramureșului, ci doar să stârnească interes și 

curiozitate față de această regiune a țării.  

1. Cu o suprafață de peste 47.000 de hectare, Parcul Național Munții Rodnei este al doilea 

cel mai mare parc național din țară, întinzându-se în județele Maramureș și Bistrița-Năsăud. Una 

dintre cele mai frumoase zone din parcul 

natural este Rezervația Științifică Pietrosul 

Mare din Maramureș, care se desfășoară 

de la altitudinea de 750 de metri până pe 

vârful Pietrosul Mare (2.303 metri), cel mai 

înalt vârf din Carpații Orientali. 

Vara, un traseu minunat pe care îl puteți 

străbate ușor în două zile vă va purta din 

stațiunea turistică Borșa până pe vârful 

Pietrosul Mare și înapoi. Puteți înnopta la cort în căldarea glaciară unde se află Lacul Iezer, la 1.825 

de metri altitudine. 

 

 

 

     Privit de sus, Lacul Iezer 

 pare să aibă forma României  

 

  

 

 

https://ro.stiri.yahoo.com/ursul-brun--o-comoar%C4%83-%C8%99i-un-paradox--suntem-m%C3%A2ndri-de-el--dar-%C3%AEl-bracon%C4%83m-045828708.html
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2. Comuna Budești adăpostește o bisericuță din lemn ce datează din secolul al XVII-lea. Alături de 

alte șapte biserici din Maramureș, lăcașul de cult din Budești a fost înscris pe Lista Patrimoniului 

Mondial UNESCO.  

Biserica din Budești a fost datată cu ajutorul unei inscripții din anul 1643, iar picturile murale 

populare din interior datează din anul 1762.  

Având cele trei încăperi tipice (pronaos, 

naos și altar), lăcașul de cult este protejat de un 

acoperiș din șindrilă, tipic maramureșean. Mica 

biserică are numai 8 metri lățime, 18 lungime, 

iar turnul zvelt este înalt de 26 de metri. 

 

 

 

Tot în Budești veți găsi și porți maramureșene 

monumentale, tot din lemn, împodobite cu motive 

tradiționale: rozete, funii, triunghiuri sau site. 

 

 

 

3. Cu o populație de puțin peste 800 de locuitori, satul Sârbi este singurul sat care ține de comuna 

Budești. Aflat pe valea râului Cosău, mica localitate este locul 

perfect pentru vizitatorii pasionați de arta meșteșugarilor sau 

de instalațiile tehnice țărănești care astăzi par niște curiozități:  

vâltori („mașini de spălat” manuale ce captează apa de râu) 

sau mori pentru măcinat boabe, acționate de roți construite în 

albia unui râu. 

Aici locuiește meșteșugarul Gheorghe Opriș, într-o casă colorată acoperită de plăci din 

ceramică pe care le-a montat chiar el. Creatorul popular nu se 

pricepe numai la design. Știe să cânte la tobă și face adevărate 

demonstrații pentru turiștii care poposesc mai mult timp la el 

în curte: deși nu mai este tânăr, Opriș încă își stăpânește destul 
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de bine mâinile pentru a construi scărițe din lemn în interiorul sticlelor de pălincă. Ajutat de cârlige, 

creatorul popular îmbină 

 

 

 perfect bucățile din lemn, iar la final micile obiecte par să fi crescut în mod natural în interiorul 

sticlelor. 

                                                                      

4. Mai puțin solicitanți decât Munții Rodnei, Munții Gutâi merită să fie parcurși nu doar pentru cel 

mai înalt pisc – vârful Gutâiul Mare, de 1.443 de metri, ci și pentru vârful Creasta Cocoșului, înalt 

de 1.428 de metri și pentru traseele superbe care le străbat pădurile.  

  

 

                 

 

                 

  

 

 

 

 

 

5. Mănăstirea Bârsana. Documentele arată că în zonă a existat o mănăstire din secolul al XIV-lea, 

însă construcțiile din prezent, realizate din lemn pentru a 

păstra tradiția locală, au fost realizate în anii '90, după 

planurile arhitectului Dorel Cordoș. 

Ansamblul monahal construit din lemn este compus 

din poarta maramureșeană, turnul cu clopotniță, biserica 

înaltă de 57 de metri (a doua cea mai înaltă biserică din 

lemn din România, după cea din Săpânța care are 75 de metri), altarul de vară, chiliile maicilor, 

capela, casa maiștrilor, atelierul artiștilor și muzeul 

mănăstirii. 

Vechea biserică din lemn a mănăstirii 

Bârsana, ce datează din anul 1711, a fost mutată în 

localitatea Bârsana, la câțiva kilometri distanță de 

mănăstire. Biserica a fost inclusă pe Lista 

Patrimoniului Mondial UNESCO în 1999. 

 

 

 

https://ro.stiri.yahoo.com/p%C4%83durile-virgine-din-rom%C3%A2nia--laboratoare-naturale-care-mustesc-de-via%C8%9B%C4%83-142920432.html
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Elev: Misaroș Laurențiu, 

Clasa a XII-a D 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Apa cu bicarbonat de sodiu poate să fie folositoare 

dacă te confrunţi cu o senzaţie neplăcută de balonare. 

Ceaiul de turmeric, spirulina şi zeama de la murături pot să 

facă minuni atunci când te confrunţi cu diverse probleme 

medicale.  
 

Iată câteva soluţii la îndemâna oricui: 
 

1. Pentru slăbit: Ceaiul verde sau grepfrutul 

 Ceaiul verde este un aliat de nădejde în curele de slăbire. 

Cercetările au arătat că acesta are un efect spectaculos în controlul 

greutăţii corporale, stimulând metabolismul să ardă mai multe grăsimi.  

De asemenea, grepfrutul este recunoscut pentru beneficiile pe 

care le aduce asupra siluetei. Consumul a jumătate de grepfrut la fiecare masă ajută la 

arderea grăsimilor. 
 

2. Pentru crampele musculare: Zeama de la murăturile fermentate 

  

Are un efect de relaxare a crampelor musculare, în 

special cele localizate în zona picioarelor. 
 

 

 

 

 

3. Pentru durerea de cap generată de răceală: Ceai de lămâie şi miere de albine 

Un consum ridicat de lichide, în special calde te ajută 

atunci când eşti răcită şi ai congestie nazală. Consumă multe 

ceaiuri din plante medicinale cu zeamă de lămâie şi miere de 

albine. De asemenea, este de preferat să eviţi laptele şi alte 

produse lactate, deoarece ele generează mai mult mucus şi vor 
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înrăutăţi problema.  
 

 

 

 

4. Pentru durerea în gât şi senzaţia de gât uscat: Ceaiul de turmeric 

 Lichidele te ajută să scapi de senzaţia de gât uscat. De 

asemenea, consumă ceai de turmeric. Acesta îl prepari 

amestecând pudra de turmeric cu puţin lapte de migdale cald, 

ghimbir, ardei iute şi miere de albine. Are un efect benefic asupra 

durerii în gât, reducând inflamaţiile. 

 

 

5. Pentru revigorare: Cafea, apă şi spirulină 

Pentru a alunga moleşeala de după masa de prânz poţi să bei 

o cafea mică, simplă. Dar, o altă soluţie ar fi şi apa amestecată cu 

pulbere de spirulină, care are un efect revigorant spectaculos. 

Spirulina este o algă recunoscută pentru proprietăţile sale 

revigorante, datorită conţinutului ridicat în vitamine şi minerale.  
 

 

6. Pentru digestie: Ceai din plante medicinale 
Ceaiul de mentă este de un real folos pentru digestie. 

Consumă-l călduţ după masă. De asemenea, mai poţi să pui puţină 

scorţişoară în el pentru un plus de ajutor. Scorţişoara are un efect de 

stimulare a metabolismului şi ajută foarte mult digestia.  
 

 

7. Pentru mahmureală: Apă sau smoothie de banane 

  Consumul ridicat de apă este cel mai important după o 

noapte de beţie. Dacă ţi se pare că nu dă roade, încearcă un 

smoothie de banane şi spanac. Datorită conţinutului bogat în 

potasiu din spanac şi banane, corpul va fi hidratat şi nu vei resimţi 

senzaţia neplăcută de mahmureală.  

 

8. Pentru balonare şi gaze: Apă cu bicarbonat de sodiu 

  

Apelează la apă cu puţin bicarbonat de sodiu pentru a scăpa 

de balonare şi gaze. De asemenea, evită să bei lichidele cu paiul, 

deoarece aerul inhalat va intensifica senzaţia de balonare. 

 

Eleva: Laszlo Gabriela 

 Clasa a X-a A  seral 
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Cea mai importantă sărbătoare a anului, Paștele, este sărbătorită în lume, 

potrivit tradițiilor. 

Fiecare țară și fiecare cultură are propriile obiceiuri și tradiții în legătură cu 

Paștele. Ouă, pască, pâine, miel sunt pe mesele credincioșilor, dar fiecare țară are 

tradițiile ei, care fac farmecul acestor sărbători și creează o atmosferă deosebită. 
Diversitatea lumii se oglindește în felul în care celebrează această sărbătoare și este, într-

adevar, foarte interesant sa aflam cum sărbătoresc diferitele popoare ale lumii Paștele. 
 

Franţa 
Clopotele de biserică nu sună începând cu vinerea mare până în 

dumineca de Paște, în semn de respect pentru suferința prin care a 

trecut Iisus. Se spune că în această perioadă clopotele au plecat spre 

Roma, de unde se vor întoarce aducând daruri, în special ouă. Când 

sună clopotele de Paște, copiii ies pe stradă pentru a auzi întoarcerea 

clopotelor.  

 

Italia 
Angellino, mielul bine prăjit, este specialitatea italienilor în aceste 

zile, servit cu anghinare și piper. În unele zone se servește o pâine 

coaptă sub formă de coroană și împodobită cu bomboane de forma 

oului, colorate. De asemenea, se dăruiesc ouă vizitatorilor, care sunt 

binecuvântate de preot. De obicei, ouăle se păstrează în centrul unei pâini sub formă 

de pui sau iepuraș.  
 

Ungaria 
În Ungaria, de Paște, exista obiceiul udatului: femeile se îmbracă 

în costume populare și așteaptă ca bărbații să le stropească cu apa 

rece. În tradiția precreștină, acest obicei avea un rol bine 

determinat, acela de a ajuta fetele nemăritate să își găsească soț. 

Astăzi, în loc de apă se folosește și parfum. Obiceiul cu stropitul 

se găsește și la noi în Ardeal, Banat și Bucovina. 
 

 

Germania 
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În Germania prietenii își dăruiesc ouă vopsite din diverse motive tradiționale. Se spune că iți aduce 

noroc verdețuri în joia dinaintea Paștelui. Pe dealuri se aprind focuri,  în seara de Paști.  

 

 

 

 

Finlanda 
 

În Finlanda, copiii se îmbracă în costume de vrăjitori și 

vrăjitoare și o pornesc la colindat, rostind incantații pentru 

izgonirea spiritelor rele. Ca plată pentru efortul lor, cei 

mici sunt răsplătiți cu dulciuri. Obiceiul, care seamănă cu 

cea de Halloween, se practică în Sâmbăta Mare. 
 

 

 

Polonia 
Pentru locuitorii Poloniei, simbolul Paștelui nu este 

iepurașul, ci mielul, iar gospodinele se întrec în a pregăti 

prăjituri care să îl reprezinte. 
 

 

 

 

Cehia şi Slovacia 
 

În Cehia și Slovacia există un obicei numit “pomlazka”, 

care presupune ca femeile să fie “bătute” de bărbați cu niște 

nuielușe elaborat decorate. Cele care au fost atinse de nuielușe 

vor avea noroc, vor fi frumoase tot anul și vor fi fertile. 

 

 

Germania 
Două dintre cele mai îndrăgite obiceiuri pascale din 

Germania sunt “vânătoarea de ouă”, în genul celei 

practicate și de americani, și împodobirea lui Osterbaum, 

copacul de Paște, care, în loc de globuri, are ouă. 
 

 

 

Rusia 
Ruşii merg la biserică în noaptea de sâmbătă. La miezul nopţii, ei ies afară şi 

înconjoară biserica, intonând cântece religioase. Preotul ciocăneşte la uşă, iar toţi se 

întorc în biserica pentru a sărbători Învierea. După binecuvântare, oamenii se întorc 

acasă, unde iau cina: friptura de miel, pui, porc, ouă şi cozonac. 

http://www.acronim.ro/wp-content/uploads/2014/04/transpa.gif


Revista  şcolară “Paşi spre viitor”- nr. 9/2014 – ISSN 2067-7871 

 

 44 

 

 

 

 

Spania 
Postul Mare constituie o perioadă de meditaţie, rugăciune şi privaţiuni, care-i purifica 

pe oameni şi îi pregăteşte pentru miracolul Învierii. În Duminica Floriilor, oamenii 

merg la biserică, iar copiii duc ramuri şi frunze de palmier pentru a fi binecuvântate 

de preot. Băieţii au ramuri simple, în timp ce fetele duc unele ornate cu bomboane şi 

beteală. În Sâmbăta Mare, toată lumea merge la biserică, iar duminică se ia masa în 

familie şi se merge în vizită la rude. 
 

Mexic 
Pentru mexicani, în mare parte catolici, Săptămâna Sfântă și Paștele reprezintă un 

bun moment de a-și petrece concediul, astfel că autostrăzile  sunt pline în aceste zile. 

În aceste două săptămâni, elevii nu învață, băncile și instituțiile sunt închise, 

rămânând în activitate, însă, majoritatea agențiilor de turism. 
 

Haiti 
În Haiti, Săptămâna Patimilor este marcată de 

parade colorate și muzică tradițională cântată la 

trompete din bambus, tobe, chiar și cutii de cafea. 

Vacanța de Paște este un amestec de tradiții catolice 

și Voodoo. Credincioșii voodoo fac un pelerinaj 

anual în satul Souvenance. În fotografia de mai jos 

se ilustrează credincioșii devotați voodoo care în 

timpul unei ceremonii din Souvenance țin un cap de 

capra drept ofrandă pentru spirite. Cu scopul de a-și arăta devotamentul față de 

spirite, sărbătoarea este marcată de cântări și sacrificii de animale. 

 

Brazilia 
În Brazilia, țara cu cel mai mare număr de 

credincioși catolici practicanți din lume, oamenii 

sărbătoresc Paștele elaborând tot felul de covoare din 

rumeguș și petale din flori. De cele mai multe ori, 

modelul de pe aceste covoare, care adesea acoperă 

străzi întregi, este de inspirație religioasă. Dacă vă 

gândiți că străzile respective se închid de Paște, vă 

înșelați. Oamenii calcă pe aceste covoare în drumul lor 

de la o biserică la alta. 
 

 

 
Elev: Mureşan Claudiu, 
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 Clasa a XII-a D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sezonul de vară 2014 se anunţă unul extrem de controversat, tendinţele 

în modă jonglând ba cu propuneri masculin-minimaliste, ba cu look-uri retro-

feminine, fără a ignora zona sport funcţională. 

 Fără a-ţi face o introducere prea lungă, pentru că multitudinea 

trendurilor îşi cere spaţiul bine meritat, îţi pot garanta de la început că nu vei 

duce un sezon fără tentaţii la tot pasul, indiferent de preferinţele tale 

vestimentare. 

 

  Începem aşadar cu una din tendinţele dominante ale 

sezonului actual, Sport Cool. Influenţa hainelor funcţionale 

de sport nu se limitează la terenul de sport, ci pătrunde în 

day-to-day wear, devenind parte integrantă a ţinutelor 

cotidiene. Materiale luxoase, print-uri colorate, geci bomber versatile sunt doar 

câteva din ingredientele ce te aşteaptă în lunile următoare.  

  Dacă în toamnă/iarnă ai purtat rochii lenjerie şi pulovere maxi, acum 

piesele inspirate din zona lenjeriei intime au deasupra texturi subţiri, cât mai 

transparente, lăsând să se întrevadă incitant părţi ale corpului. 

 

 

  Dacă tot vorbim despre texturi speciale, în perioada următoare orientează-

te şi către piesele metalizate. Designerii internaţionali readuc în 

centrul atenţiei culorile metalizate, de la clasicele auriu şi 

argintiu, până la nuanţe de roz, mov sau roşu, ideale pentru a-ţi 

scoate în evidenţă bronzul de vară. 

  Într-un sezon în care feminitatea este celebrată la cote 

maxime, nu puteau lipsi piesele cheie ale garderobei de damă. 

Cu o lungime ce atinge jumătatea gambei, alături de top-uri pe 

Tendințe modă primăvară/vară 2014 – de la sport cool la pasteluri romantice   

http://www.one.ro/fashion/dreptul-la-pantofi/tendinte-pantofi-primavara-vara-2014-11923977
http://www.one.ro/fashion/dreptul-la-pantofi/tendinte-pantofi-primavara-vara-2014-11923977
http://www.one.ro/fashion/moda-stil/revolutia-texturilor-12114115
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corp, fusta medie (în orice culoare sau textură) este unul dinatuurile garderobei tale în acest sezon. 

    

   

 

  În aceeaşi notă de feminitate, designerii ţi-au pregătit pentru acest 

sezon o paletă cromatică diafană. Pastelurile sunt vedetele incontestabile în 

primăvară/vară, iar orice piesă roz, vernil, bleu sau lila îţi va garanta o apariţie 

chic. Inspiră-te din propunerile Jason Wu, Rag & Bone, Honor sau  Burberry 

pentru outfit-uri originale. 

 

  Pentru că întotdeauna clasicul este opţiune 

inspirată, mare parte a designerilor mizează în acest 

sezon pe vestita combinaţie alb-negru.  

Ca o continuare a sezonului trecut, costumul de damă 

rămâne în tendinţe. Print-urile florale îşi menţin statutul 

de top, fiind o constantă a ultimilor ani. Modelele vesele, 

cu nuanţe aprinse sunt completate de print-urile florale 

monocrome. Orice variantă alegi, este binevenită în acest sezon! 

 

Și în acest sezon ele sunt mult mai variate – de la bijuterii de aur clasic 

la centuri cu accent pe talie și banda retro. Vara 2014 este sezonul diversității. 

De la bijuterii simple la bijuterii de aur ornate cu perle și motive florale. Lumina reflectoarelor este 

din nou pe accesorii din piele – benzi de par, bratari si curele. Introducerea în modă a accesoriilor 

pentru  vara 2014, s-a facut direct de la prezentările de modă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleva: Farcaș Ioana 

Clasa a 13 C seral 

 

http://www.one.ro/fashion/moda-stil/fondante-pentru-primavara-alege-ti-piesele-preferate-12215955
http://www.one.ro/fashion/moda-stil/pictura-abstracta-noul-must-have-al-sezonului-primavara-vara-12037807
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(Partea a II-a) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defectele zodiilor 
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Eleva: Rob Roxana, 

 clasa a X-a A seral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un elev e la examen şi nu prea ştie. Profesorul îi zice: 

       -  Măcar ştii ce-i ăla examen? 

       -  Da, este atunci când doi oameni inteligenţi vorbesc între ei. 

-  Şi dacă unul dintre ei este idiot? 

-  Celălalt nu ia examenul. 

 

 

  -  De ce a rămas celebru Napoleon? întreabă profesoara. 

  -  Fiindcă avea o memorie formidabilă, răspunse elevul. 

  -  Poţi fi mai clar? 

  -  Da. Pe statuia sa scrie: "Pentru memoria lui Napoleon". 

 

    

    La şcoală, la ora de fizică, îi întreabă profesoara pe elevi de unde vine curentul. Toată  

     lumea rămâne liniştită, numai Bulă cu mâna pe sus. Profesoara îl întreabă: 

       -  Spune, Bulă, ştii de unde vine curentul? 

      -  Da, din cocină. 

                 -  Cum aşa, Bulă, din cocină? 

                 -  Păi, de fiecare dată când ni se ia curentul, tata spune: "Iar ne-au oprit porcii ăia  

                    curentul!" 

 

 

- Mă întreb ce o să te faci când vei fi mare, când acum, în clasa a doua, tu nu ştii să  

            numeri decât până la 10? 

      -    Arbitru de box. 

  

 

     -  Grozav aş vrea să zbor pe Lună în timpul tezelor! 

     -  De ce? 

     -  Acolo orice materie este de 6 ori mai uşoară! 

 
 
 

    -  Alo, Vladimir? 

    -  Da. 
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   -  Îţi aminteşti ce ne-a dat ieri la matematică? 

                       -  Câte un 3. 

 

 

 

 

  -  Cred că notele pe care mi le-ai adus cer o bătaie zdravănă. 

  -  Nu te sfătuiesc s-o faci, tăticule, profesorul nostru de matematică e campion la karate! 

  -  Ţi-am citit lucrarea de control. Foarte bună. dar e identică cu cea a colegului tău de 

      bancă. Ce concluzie să trag de aici? întreabă profesorul. 

                 -  Că şi a lui e foarte bună. 
 

 

 

   Toţi elevii scriu cu asiduitate la lucrarea "Ce aş face dacă aş fi patron?". Unul singur   

    stă cu mâinile la piept şi meditează. 

     -  Marinescule, tu nu scrii?  

     -  Nu, domnule profesor, aştept să-mi vină secretara. 

 

 

 

   -  Chiar credeţi că meritam eu să-mi puneţi nota unu, domnule profesor? 

   -  Ce să fac, dacă alta mai mică nu există? 

 

 

 

 

- Popescule, dacă te rătăceşti ziua în pădure şi nu ai busola la tine, cum afli unde e  

          nordul? 

      -  Foarte simplu, domnule profesor. Mă duc acasă şi-o iau! 

 

 

 

     - Fi-fi-fiţi bun, u-u-unde se află ş-ş-şcoala de-de-de bâl-bâl-bâlbâiţi? 

     - La ce vă mai trebuie? Observ că vă bâlbâiţi foarte bine! 
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Din sumar 

 
 
  

      Editorial  - “Gaudeamus igitur, /Juvenes dum sumus” 

          
Activităţi extracurriculare 

 „Alege! este dreptul tău” ediţia a XII-a; 

 Voluntarii despre voluntariat;  

 „Start în afaceri! Topul tinerilor antreprenori” - Ediţia a IV-a; 

 „Codul bunelor maniere – ieri și  azi”; 

 O altă lume ... 

 Iubirea ca posibilitatea cea mai bogată a fiinţei umane; 

 Paradoxurile  lui  Zenon; 

  eTtwinning-locul unde îmi întâlnesc prietenii; 

 Mulţumim, eTwinning! 

 Doi străini… 

 Scurt istoric al maşinilor Dacia. 

 

       Noutăţi din domenii diferite 
 Top 10 inventatori ucişi de propriile invenţii (partea I); 

 30 de sfaturi de la 30 președinți americani (partea I);  

 7 buruieni numai bune de inclus în meniu; 

 15 secrete binefăcătoare ale lămăilor; 

 7 beneficii ale ceaiului asupra pielii; 

 RÂSUL - terapia care te face mai sănătoasă și mai fericită; 

 Alimentele „light” – utilizate greşit în curele de slăbire; 

 Cireșele – un dar de la natură. 
 

         Natura 

 5 locuri de poveste din Maramureș. 
 

Sănătate 

 Băuturi pentru diverse afecțiuni. 
 

Sărbători 
 Tradiții de Paște în lume. 
 

Divertisment - Curiozităţi 
 Tendinţe modă primăvară/vară 2014 – de la sport cool la pasteluri romantice; 

 Defectele zodiilor (partea a II-a); 

 Râzi cu noi. 
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