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Într-o perioad ă de tranzi ţie ce 

pare s ă nu se mai sfâr şeasc ă şi care, 
de cele mai multe ori, e folosit ă 
drept scuz ă  pentru multe dintre 
eşecurile, ne âmplinirile sau 
frustr ările noastre post-
revolu ţ ionare, noi, o mân ă de 
oameni, profesori şi elevi, ne-am 
ambi ţionat s ă dovedim c ă se poate şi 
altfel, ba chiar … … ...   ”mai 
altfel”   decât se a şteptau, unii sau 
al ţii. 
     Liceul nostru este altul, 
purtând un nume ce oblig ă, are o 
alt ă înf ăţ i şare, atât la propriu cât 
şi la figurat, colegii mei în bun ă 
parte sunt al ţ ii, mul ţi dintre ei 
nou-veni ţ i, iar elevii no ştri sunt 
dornici de carte în aceea şi m ăsur ă în 
care î şi descoper ă şi cultiv ă pasiuni 
noi, deosebite, propor ţionale cu 
avântul şi exuberan ţa vârstei. 

     Dar mai presus de orice, am 
vrut s ă demol ăm vechiul stereotip al 
aşa-zisei diferen ţe de opinii dintre 
genera ţ ii, dintre parin ţi şi copii pe 
de o parte şi dintre profesori şi 
elevi pe de alt ă parte. Incita ţi, 
apoi stimula ţi şi ghida ţi discret, 
din umbr ă, elevii no ştri “tineri şi  
nelini şti ţi” , vor şi pot s ă 
demonstreze  c ă sunt capabili 
să- şi ajung ă din urm ă, şi de ce nu,  
chiar s ă- şi dep ăşeasc ă “maeştrii” . 

     Creativi şi ambi ţ io şi, 
dornici de a dovedi c ă le st ă în 
putere, cei c âţ iva elevi, ale c ăror 
nume le ve ţi reg ăsi în paginile 
revistei, au muncit mult, scriind, 
ref ăcând şi redactând anumite 
materiale de nenumarate ori, c ăutând 
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cele mai bune solu ţ ii şi împreun ă cu 
mine, cred c ă le-au şi g ăsit. 

     A ştept clipa în care 
revista, pentru realizarea c ăreia am 
depus foarte mult suflet şi daruire, 
va fi în întregime redactat ă de 
elevi, şi atunci, în mod cert o voi 
considera ca pe o binemeritat ă 
r ăsplat ă a muncii mele de 32 ani la 
catedr ă, ca pe cel mai frumos cadou 
al lor.  
        Îmi doresc din suflet s ă 
nu m ă dezam ăgi ţ i pentru c ă eu cred în 
voi, “frumo şii nebuni”  ai acestui 
liceu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŞCOALA NOASTRĂ 
 

 

                 
 

 

 

S-au produs modificări profunde în structura organizatională a şcolii, în conceperea şi 
aplicarea noilor programe specifice învăţământului tehnic, s-au generalizat metodele activ-parti cipative 
de predare-învăţare, şcoala beneficiind de dotări din partea Uniunii Europene în valoare de cca. 4 

         ANETA COSMA 

        Profesor limba engleză        

După 1990, pe baza unor previziuni ce s-
au dovedit corecte, consiliul de 
administraţie al liceului a adus corecţii 
repetate, an de an planului de 
şcolari zare, diminuând şi eliminând 
profiluri şi meserii, pentru care comanda 
socială şi piaţa muncii erau în continuă 
descreştere. În acelaşi timp,  
s-a optat pentru profiluri şi meserii noi, 
în concordanţă cu noile evoluţii ale vieţii 
economice şi ţinănd cont de baza tehnico-
materială a şcolii şi a resurselor umane 
de care dispunem. 
Acest proces a fost accelerat puternic 
începând cu 1995, odată cu cuprinderea-
în urma unui concurs la care au 
participat şi alte grupuri şcolare din Baia 
Mare şi judetul Maramure ş – în 
Programul PHARE-VET, ca şcoală de 
demonstratie. 
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miliarde de lei, constând în principal, din tehnică de calcul, birotică, instalaţii şi echipamente 
electrotehnice pentru laboratoare şi ateliere, etc. 

Cadrele didactice au participat la cursuri de formare profesională finanţate de Uniunea 
Europeană pentru promovarea metodelor moderne de învăţământ, managementul proiectelor şi a 
calităţii, etc. În urma acestor schimbări profunde, putem afirma că astăzi suntem o nouă şcoală 
integrată în strategia de dezvoltare regională şi locală. 

Consiliul de Administraţie şi Corpul Profesional au decis să fie continuată această strategie de 
adaptare a şcolii- în concordanţă cu politica educaţională a Guvernului României- la condiţiile de 
evoluţie ale vieţii economico- sociale. 

În legătură cu numele personalităţii pe care am ales-o drept patron spiritual al acestui l ăcas de 
educaţie şi instrucţie, lucrurile nu par a fi complicate. Este bine ştiut faptul că înainte de decembrie 
1989, individualitatea era sistematic sacrificată în numele unui colectivism abstract, nedefinit sau prost 
definit. Elevul era în mod premeditat anonimizat prin uniform ă, număr, după modelul situaţiei din 
închisori, redus la o schemă depersonalizată. Şcolile au avut aceeaşi soartă - cu puţine excepţii, înşirate 
şi „botezate” cu numere, neputându-se distinge nici o diferenţiere ce implică un anumit simbol, sens şi  
semnificaţie. Era, deci, normal ca în noile condiţii socio-politice, atât elevii, cât şi şcolile, în care ei se 
pregătesc pentru viaţă, să opteze spre o anume personalizare. Una din căile ce pot induce la o realitate 
bine conturată este identificarea unui patron spiritual emblematic. 

Noi credem că numele celui care a fost Gheorghe Lazăr pentru denumirea şcolii este bine ales. 
Pentru cei cărora acest nume nu  le spune prea mult, sunt necesare câteva date importante din viaţa şi 
activitatea sa. 

Gheorghe Lazăr s-a născut în 1779, în localitatea Avrig, judeţul Sibiu şi este cunoscut ca un 
mare carturar iluminist şi pedagog, fondatorul învăţământului în limba natională în Ţara Românească. 
Studiile şi le face în localitatea natală (şcoala primară), la Cluj, la Sibiu (un an de liceu) şi Viena, unde a 
obţinut o bursă în 1806 pentru studii teologice, dar audiază şi cursuri de filosofie, drept, pedagogie, 
literatur ă, matematică, ştiin ţe militare, medicină, inginerie, fiind influien ţat decisiv de curentul 
iluminist. 

În 1811, se întoarece la Sibiu şi devine în 1812, profesor la Seminarul Episcopiei Ortodoxe. 
Ostilităţile întâmpinate aici din partea unor tradiţionalişti lipsi ţi de independenţă în acţiune şi gândire, 
îl determină pe Gheorghe Lazăr, un vizionar cu ini ţiative îndrăzneţe să treacă munţii şi, în 1816, se 
stabileşte la Bucureşti, unde îşi dedică întreaga sa energie întemeierii şi dezvoltării înv ăţământului 
naţional. Obsesia sa, întemeierea unei şcoli româneşti de nivel superior, prinde contur şi la 24.03.1818, 
domnitorul Ioan Gh. Caragea aproba înfiinţarea primei şcoli româneşti, deschisă în luna august, în 
localul de la ’’Sf. Sava’’. După câţiva ani de mari împliniri, Gheorghe Lazăr se îmbolnăveşte de 
plămâni şi se retrage în comuna natală, la fratele său, unde încetează din viaţă la 17.09.1823. 

 Principala operă a lui  Gheorghe Lazăr r ămâne activitatea pedagogică, bazată  pe ideea 
iluministă ca răspandirea culturii şi ştiin ţei în limba română va pune capăt înapoierii sociale şi 
asupririi na ţionale. 

             Personalitate complexă, Gheorghe Lazăr s-a manifestat ca organizator şi conducător de 
şcoală, autor a mai multor manuale (’’Aritmetica matemati cească ’’ ,’’ Trigonometria cea 
dreaptă’’, etc.), inginer practician, orator, moralist şi scriitor. 

Considerat din perspectiva acţiunilor sale, deopotrivă dascăl umanist şi inginer 
practician,  Gheorghe Lazăr simbolizează legătura dintre cultura umanist ă şi cultura tehnică, pe 
care liceele de specialitate au menirea de a o promova în viziune inter şi transdisciplinară în 
condiţiile reformei învăţământului din România.                                  

                                                              prof.  Plăian Ioan 
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BIBLIOTECA – ETERN TEZAUR DE CULTURĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliotecile au uşile deschise şi ne aşteaptă răbdătoare pentru  a intra în lumea, 
lor, si poate astfel nu ne vom mai ascunde sub“ umbra“ descoperita de alţii. 

Aruncaţi în vâltoarea timpurilor 
moderne uităm treptat termenul de carte 
şi mai ales pe cel de  bibliotecă. La ce să 
ne mai folosească şi acestea, când astăzi 
totul este informatizare şi descoperire 
rapidă prin accesarea Internet-ului? Dar 
oare, cei care au introdus informaţiile, de 
unde le au? Indiscutabil din cărţi, prin 
lectură, din descoperirea meticuloasă prin 
studiu şi nu în ultimul rând din dorinţa de a 
se autodepăşi. Dacă ei au reuşit, noi de ce 
nu putem? Biblioteci avem, cărţi sunt , ne 
lipseşte doar uneori, voinţa ce  este 
estompată de mirajul Internet-ului. Dacă 
am depăşi bariera aceasta am descoperi o 
lume nouă, de la bucuria de a răsfoi o 
carte, la căldura informaţiei, de la 
plăcerea lecturii la încântarea şi integrarea 
în viaţa personajelor.  
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Un spaţiu primitor pentru lectură şi completare a informaţiei este şi biblioteca 
Grupului Şcolar ”Gheorghe Lazăr”, Baia Mare, una din cele mai mari biblioteci 
şcolare din judeţ.  
Datând din 1957 şi îmbogăţindu-şi numărul de volume de la 8.576 la 75.037 
exemplare, în prezent, cărţile cuprind informaţii de la literatura beletristică, la 
cea pedagogică şi metodică, de la lucrările ştiinţifice şi tehnice, la albume, 
atlase, enciclopedii, hărţi, etc.  
Ţinând pasul cu timpurile moderne, sala de lectură a bibliotecii, unde elevii şi 
profesorii îşi pregătesc anumite materiale necesare procesului educaţional, a fost 
dotată cu televizor, video şi calculator, elemente necesare fluxului informaţional. 
Dar cea mai mare valoare a bibliotecii rămâne, în continuare, cartea, fiindcă 
numai ea ne poate desprinde de aspectul banal, cotidian, şi apoi transpune intr-o 
lume mirifică, ce trebuie doar descoperită. 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În  pri ma săptămână  a l unii  marti e 
2003, a avut l oc o i mportantă  
dezbatere în  l egă tură  cu vi i toru l 
Europei . Câţi va me mbri  ai  
Convenţi ei  Europene pri n tre ca re  
Oli vi er Duhamel , Ana Pal aci o, 
căro ra l i  s-au ală turat Mi chel 
Barn i er , Henni ng Chri stophersen şi  
Georgi os Kati fori s au accentuat 
i deea că  ti neri i trebui e să  înţel eagă  
ce face Conv enţi a şi  să  îşi  facă  auz i te 
păre ri l e l egate de vi i toru l  Europei .                                                                                                             
Ei  au apreci at că  ace st  l ucru se  poate  
real i za pri n organizarea unei  z il e de 

eveni mentu l u i , organizând o 
prezenta re a  stat el or Europ ene  
în tr- o mani eră  d eosebi tă :ca   
i n troducere  în  atmo sfe ră ,  p e  
fundalu l unor pi ese muzi cal e 
deosebi te , speci f i ce ţări l or  
prezentat e t e în tâ mpi na un gh i d 
care a vea rol u l  de a-ţi  sati sface  
curi oz i tăţil e cu pri vi re l a ce ea c e  
înseamnă  cu adevăra t vi i toarea  
Europă .  

     Urmă to ru l  `obi ecti v` era un 
panou mare c e conţi nea  
i n formaţi i  cu pri vi re l a 
In tegrarea Europeană .   

     Un adevărat  punct d e a tra cţi e  
a fost real i zarea unor cent re d e  
i n formare cu pri vi re  l a ţă ri l e 
europene:doi  gh i z i  erau gata  
ori când să  răspundă  în trebări l or  
desp re ţă ri l e pe care l e 
rep rezentau…Astfel  au fost  
amenajate  4 c entre a  câte  4 ţări  
f i ecare,ca re  funcţi onau ca n işte  
adevăra te bi rou ri  de agenţi i  
turi sti ce do tate  cu pl i ante,poze şi  

 

SPRING DAY IN EUROPE 
 

Bibliotecar: Pop Daniela 
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”The challen ges o f the nex t few ye ars ar e The challen ges o f the nex t few ye ars ar e The challen ges o f the nex t few ye ars ar e The challen ges o f the nex t few ye ars ar e 
h isto ric in sco pe and  they will have h isto ric in sco pe and  they will have h isto ric in sco pe and  they will have h isto ric in sco pe and  they will have 
l astil astil astil asting impa ct o n the h istory o f o ur ng impa ct o n the h istory o f o ur ng impa ct o n the h istory o f o ur ng impa ct o n the h istory o f o ur 
co ntinent and  the lives o f ea ch  o f yo u.  co ntinent and  the lives o f ea ch  o f yo u.  co ntinent and  the lives o f ea ch  o f yo u.  co ntinent and  the lives o f ea ch  o f yo u.      
    But tomo rrow’s Euro pean Unio n     But tomo rrow’s Euro pean Unio n     But tomo rrow’s Euro pean Unio n     But tomo rrow’s Euro pean Unio n 
c anno t be bui lt witho ut its yo ung peop le.  c anno t be bui lt witho ut its yo ung peop le.  c anno t be bui lt witho ut its yo ung peop le.  c anno t be bui lt witho ut its yo ung peop le.  
So  it is v ital fo r  o ur generat io n to  take So  it is v ital fo r  o ur generat io n to  take So  it is v ital fo r  o ur generat io n to  take So  it is v ital fo r  o ur generat io n to  take 
part in the Euro pean int egratio n pro ces s ,  part in the Euro pean int egratio n pro ces s ,  part in the Euro pean int egratio n pro ces s ,  part in the Euro pean int egratio n pro ces s ,  
ev en if we ar e cr iti cev en if we ar e cr iti cev en if we ar e cr iti cev en if we ar e cr iti cal o f it  ,  tak ing a al o f it  ,  tak ing a al o f it  ,  tak ing a al o f it  ,  tak ing a 
co nstruct ive atti tude b ased  o n accura te co nstruct ive atti tude b ased  o n accura te co nstruct ive atti tude b ased  o n accura te co nstruct ive atti tude b ased  o n accura te 
info rmatio n ,  the free e xchan ge o f ideas info rmatio n ,  the free e xchan ge o f ideas info rmatio n ,  the free e xchan ge o f ideas info rmatio n ,  the free e xchan ge o f ideas 
and  o penness to  d ialo gue .  and  o penness to  d ialo gue .  and  o penness to  d ialo gue .  and  o penness to  d ialo gue .      

“SPRING DAY IN EUROPE” is an “SPRING DAY IN EUROPE” is an “SPRING DAY IN EUROPE” is an “SPRING DAY IN EUROPE” is an 
o ppo rtunity fo r us to  grasp  the challen ges o ppo rtunity fo r us to  grasp  the challen ges o ppo rtunity fo r us to  grasp  the challen ges o ppo rtunity fo r us to  grasp  the challen ges 
and  po ssibilit ies tha t lie ah ead  o f us and   and  po ssibilit ies tha t lie ah ead  o f us and   and  po ssibilit ies tha t lie ah ead  o f us and   and  po ssibilit ies tha t lie ah ead  o f us and   
e xpress o ue xpress o ue xpress o ue xpress o ur ideas,  as we ll” .r  ideas,  as we ll” .r  ideas,  as we ll” .r  ideas,  as we ll” .     

 (abr idged and adapted from Romano Prodi’s Speech at the  (abr idged and adapted from Romano Prodi’s Speech at the  (abr idged and adapted from Romano Prodi’s Speech at the  (abr idged and adapted from Romano Prodi’s Speech at the 
European Convention)    European Convention)    European Convention)    European Convention)        
                        (March 2003)                        (March 2003)                        (March 2003)                        (March 2003)     
    
                Our  sc hool  paid a spec ial  atte nt ion to  the  O ur  sc hool  paid a spec ial  atte nt ion to  the  O ur  sc hool  paid a spec ial  atte nt ion to  the  O ur  sc hool  paid a spec ial  atte nt ion to  the  
e ve nt  c al le d: “SPRING  DAY IN  EUROPE”.  e ve nt  c al le d: “SPRING  DAY IN  EUROPE”.  e ve nt  c al le d: “SPRING  DAY IN  EUROPE”.  e ve nt  c al le d: “SPRING  DAY IN  EUROPE”.  
A pr e se ntat ion of the Eur ope an sA pr e se ntat ion of the Eur ope an sA pr e se ntat ion of the Eur ope an sA pr e se ntat ion of the Eur ope an state s was tate s was tate s was tate s was 
ma de  on a spec ial  pane l whic h c onsi ste d o f  16 ma de  on a spec ial  pane l whic h c onsi ste d o f  16 ma de  on a spec ial  pane l whic h c onsi ste d o f  16 ma de  on a spec ial  pane l whic h c onsi ste d o f  16 
smal l  f lags di spo se d in a ci rc le  having  a lar ge  smal l  f lags di spo se d in a ci rc le  having  a lar ge  smal l  f lags di spo se d in a ci rc le  having  a lar ge  smal l  f lags di spo se d in a ci rc le  having  a lar ge  
po ster  in the  ce nter , de signe d by  pr ofAne ta po ster  in the  ce nter , de signe d by  pr ofAne ta po ster  in the  ce nter , de signe d by  pr ofAne ta po ster  in the  ce nter , de signe d by  pr ofAne ta 
Co sma, f r om some  of our  younger  Co sma, f r om some  of our  younger  Co sma, f r om some  of our  younger  Co sma, f r om some  of our  younger  
c o l le ague s’be st  dr awing s(a s see n in the c o l le ague s’be st  dr awing s(a s see n in the c o l le ague s’be st  dr awing s(a s see n in the c o l le ague s’be st  dr awing s(a s see n in the 
pic ture  be l low) .Eight  se nio r st ude nts(pic ture  be l low) .Eight  se nio r st ude nts(pic ture  be l low) .Eight  se nio r st ude nts(pic ture  be l low) .Eight  se nio r st ude nts(Ki nga Ki nga Ki nga Ki nga 
C sapo ,Anna F uk sz ,  Muj  I onut ,Vale  C sapo ,Anna F uk sz ,  Muj  I onut ,Vale  C sapo ,Anna F uk sz ,  Muj  I onut ,Vale  C sapo ,Anna F uk sz ,  Muj  I onut ,Vale  
T udorXIIA , Diana Mogos,Carme n T udorXIIA , Diana Mogos,Carme n T udorXIIA , Diana Mogos,Carme n T udorXIIA , Diana Mogos,Carme n 
P odina,Lavinia Finte u sanXII  B ,Raluc a P odina,Lavinia Finte u sanXII  B ,Raluc a P odina,Lavinia Finte u sanXII  B ,Raluc a P odina,Lavinia Finte u sanXII  B ,Raluc a 
P aye rXI I  D )  we re si t t ing  at  four  de sk s,with P aye rXI I  D )  we re si t t ing  at  four  de sk s,with P aye rXI I  D )  we re si t t ing  at  four  de sk s,with P aye rXI I  D )  we re si t t ing  at  four  de sk s,with 
lo ts o f  bookle t s, t r ave l  broc hur e s, c ar ds,  lo t s o f  bookle t s, t r ave l  broc hur e s, c ar ds,  lo t s o f  bookle t s, t r ave l  broc hur e s, c ar ds,  lo t s o f  bookle t s, t r ave l  broc hur e s, c ar ds,  
l e af le t s and smal l  but  funny  f lags o f  the  l e af le t s and smal l  but  funny  f lags o f  the  l e af le t s and smal l  but  funny  f lags o f  the  l e af le t s and smal l  but  funny  f lags o f  the  
c ountr ie s the y  re prc ountr ie s the y  re prc ountr ie s the y  re prc ountr ie s the y  re pre se nte d.N ice ,l ive ly  e se nte d.N ice ,l ive ly  e se nte d.N ice ,l ive ly  e se nte d.N ice ,l ive ly  
Engl i sh,  Fre nc h,  G ree k ,I tal ian tune s were  Engl i sh,  Fre nc h,  G ree k ,I tal ian tune s were  Engl i sh,  Fre nc h,  G ree k ,I tal ian tune s were  Engl i sh,  Fre nc h,  G ree k ,I tal ian tune s were  
he ard throughout  the  show whic h c re ate d a he ard throughout  the  show whic h c re ate d a he ard throughout  the  show whic h c re ate d a he ard throughout  the  show whic h c re ate d a 
f r ie ndly  atmo sphe re  among  al l the  f r ie ndly  atmo sphe re  among  al l the  f r ie ndly  atmo sphe re  among  al l the  f r ie ndly  atmo sphe re  among  al l the  
par t ic ipants.  Anothe r  att r ac t ion was a lar ge,  par t i c ipants.  Anothe r  att r ac t ion was a lar ge,  par t i c ipants.  Anothe r  att r ac t ion was a lar ge,  par t i c ipants.  Anothe r  att r ac t ion was a lar ge,  
be aut i ful  pane l  about  G re at Br itain and i t sbe aut i ful  pane l  about  G re at Br itain and i t sbe aut i ful  pane l  about  G re at Br itain and i t sbe aut i ful  pane l  about  G re at Br itain and i t s  

    
longlonglonglong ---- sta nding  t r adit ion osta nding  t r adit ion osta nding  t r adit ion osta nding  t r adit ion o f de moc r ac y along  f de moc r ac y along  f de moc r ac y along  f de moc r ac y along  
with some  other  smal le r one s about  the  with some  other  smal le r one s about  the  with some  other  smal le r one s about  the  with some  other  smal le r one s about  the  
Eur ope an Inte gr at ion and Roma nia’s ‘ r oute ’ Eur ope an Inte gr at ion and Roma nia’s ‘ r oute ’ Eur ope an Inte gr at ion and Roma nia’s ‘ r oute ’ Eur ope an Inte gr at ion and Roma nia’s ‘ r oute ’ 
toward s the  Eur ope an Union.  The  show it se l f  toward s the  Eur ope an Union.  The  show it se l f  toward s the  Eur ope an Union.  The  show it se l f  toward s the  Eur ope an Union.  The  show it se l f  
pr ove d to be  a succe ssful  one ,mainly  as i t  pr ove d to be  a succe ssful  one ,mainly  as i t  pr ove d to be  a succe ssful  one ,mainly  as i t  pr ove d to be  a succe ssful  one ,mainly  as i t  
worke d as an ‘I nternat ional  Tr ave l  worke d as an ‘I nternat ional  Tr ave l  worke d as an ‘I nternat ional  Tr ave l  worke d as an ‘I nternat ional  Tr ave l  
Age nc y ’, and we , the  stude nts,  c are fAge nc y ’, and we , the  stude nts,  c are fAge nc y ’, and we , the  stude nts,  c are fAge nc y ’, and we , the  stude nts,  c are ful ly  ul ly  ul ly  ul ly  
guide d by  some  of  our  te ac he r s(Pguide d by  some  of  our  te ac he r s(Pguide d by  some  of  our  te ac he r s(Pguide d by  some  of  our  te ac he r s(P îr log  î r log  î r log  î r log  
P ăuniţaPăuniţaPăuniţaPăuniţa ----de puty  di rec tor ,Ane ta Cosma,Boc a de puty  di rec tor ,Ane ta Cosma,Boc a de puty  di rec tor ,Ane ta Cosma,Boc a de puty  di rec tor ,Ane ta Cosma,Boc a 
G raţ ie la,  Han N ic o letaG raţ ie la,  Han N ic o letaG raţ ie la,  Han N ic o letaG raţ ie la,  Han N ic o leta ) playe d an impor tant  ) playe d an impor tant  ) playe d an impor tant  ) playe d an impor tant  
par t  in the workshop’ s ac t ivi t ie s.  I t  was a par t  in the workshop’ s ac t ivi t ie s.  I t  was a par t  in the workshop’ s ac t ivi t ie s.  I t  was a par t  in the workshop’ s ac t ivi t ie s.  I t  was a 
f i r st  ste p , but  an impor tant  one, in ge tt ing  f i r st  ste p , but  an impor tant  one, in ge tt ing  f i r st  ste p , but  an impor tant  one, in ge tt ing  f i r st  ste p , but  an impor tant  one, in ge tt ing  
Romania’ s youth c lo se r to the Eur ope an Romania’ s youth c lo se r to the Eur ope an Romania’ s youth c lo se r to the Eur ope an Romania’ s youth c lo se r to the Eur ope an 
UnUnUnUnio n , and we were  pr oud io n , and we were  pr oud io n , and we were  pr oud io n , and we were  pr oud to be  i t s to be  i t s to be  i t s to be  i t s 
pr omoter s a nd e nj oye d i t  ve ry  muc h.pr omoter s a nd e nj oye d i t  ve ry  muc h.pr omoter s a nd e nj oye d i t  ve ry  muc h.pr omoter s a nd e nj oye d i t  ve ry  muc h.     
    
    
Wr it te n and t r anslate d by  Muj  I onuţWr itte n and t r anslate d by  Muj  I onuţWr itte n and t r anslate d by  Muj  I onuţWr itte n and t r anslate d by  Muj  I onuţ     
            Cl s. a XIICl s. a XIICl s. a XIICl s. a XII ----a Aa Aa Aa A     
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REFLECŢII DANEZE ÎN IMAGINI ŞI CUVINTE 
    

                                                În şcoala noastră sÎn şcoala noastră sÎn şcoala noastră sÎn şcoala noastră s----a derulat proiectul lingvistic din cadrul Programului „Comenius”, cu titlul a derulat proiectul lingvistic din cadrul Programului „Comenius”, cu titlul a derulat proiectul lingvistic din cadrul Programului „Comenius”, cu titlul a derulat proiectul lingvistic din cadrul Programului „Comenius”, cu titlul 

„Holidays and Traditions” în colaborare cu 10 Klasse„Holidays and Traditions” în colaborare cu 10 Klasse„Holidays and Traditions” în colaborare cu 10 Klasse„Holidays and Traditions” în colaborare cu 10 Klasse----Center  Djursland din Danemarca. În perioadCenter  Djursland din Danemarca. În perioadCenter  Djursland din Danemarca. În perioadCenter  Djursland din Danemarca. În perioada a a a 

20.10.200420.10.200420.10.200420.10.2004----3.11.2002 16 elevi îndrumati de profesoarele Orzac Nicoleta şi Duruş Alina au vizitat 3.11.2002 16 elevi îndrumati de profesoarele Orzac Nicoleta şi Duruş Alina au vizitat 3.11.2002 16 elevi îndrumati de profesoarele Orzac Nicoleta şi Duruş Alina au vizitat 3.11.2002 16 elevi îndrumati de profesoarele Orzac Nicoleta şi Duruş Alina au vizitat 

Danemarca, iar între 31.03Danemarca, iar între 31.03Danemarca, iar între 31.03Danemarca, iar între 31.03----11.04.2003 ne11.04.2003 ne11.04.2003 ne11.04.2003 ne----am bucurat de prezenţa oaspeţilor danezi în şcoala noastră. am bucurat de prezenţa oaspeţilor danezi în şcoala noastră. am bucurat de prezenţa oaspeţilor danezi în şcoala noastră. am bucurat de prezenţa oaspeţilor danezi în şcoala noastră.     

           Tema şi activităţile incluse în proiect au r           Tema şi activităţile incluse în proiect au r           Tema şi activităţile incluse în proiect au r           Tema şi activităţile incluse în proiect au reprezentat încă de la început eprezentat încă de la început eprezentat încă de la început eprezentat încă de la început ‘‘‘‘o provocare’ atât pentru o provocare’ atât pentru o provocare’ atât pentru o provocare’ atât pentru 

elevi cât şi pentru profesori.elevi cât şi pentru profesori.elevi cât şi pentru profesori.elevi cât şi pentru profesori.    

           Produsele finale realizate de elevi sunt: un CD, un jurnal digital şi două calendare (unul realizat în            Produsele finale realizate de elevi sunt: un CD, un jurnal digital şi două calendare (unul realizat în            Produsele finale realizate de elevi sunt: un CD, un jurnal digital şi două calendare (unul realizat în            Produsele finale realizate de elevi sunt: un CD, un jurnal digital şi două calendare (unul realizat în 

Danemarca, axat pe basme româneşti şi daneze, iar  cel dDanemarca, axat pe basme româneşti şi daneze, iar  cel dDanemarca, axat pe basme româneşti şi daneze, iar  cel dDanemarca, axat pe basme româneşti şi daneze, iar  cel deeee----al doilea r ealizat în România având ca temă al doilea r ealizat în România având ca temă al doilea r ealizat în România având ca temă al doilea r ealizat în România având ca temă 

„Tradiţii şi sărbători”) r eprezentând un punct plecare în identificarea elementelor culturale specifice „Tradiţii şi sărbători”) r eprezentând un punct plecare în identificarea elementelor culturale specifice „Tradiţii şi sărbători”) r eprezentând un punct plecare în identificarea elementelor culturale specifice „Tradiţii şi sărbători”) r eprezentând un punct plecare în identificarea elementelor culturale specifice 

fiecărui popor .fiecărui popor .fiecărui popor .fiecărui popor .    

           Elevii au înţeles că pentru a privi cu ochii limpezi lumea, trebuie să stăpânea           Elevii au înţeles că pentru a privi cu ochii limpezi lumea, trebuie să stăpânea           Elevii au înţeles că pentru a privi cu ochii limpezi lumea, trebuie să stăpânea           Elevii au înţeles că pentru a privi cu ochii limpezi lumea, trebuie să stăpânească bine o limbă scă bine o limbă scă bine o limbă scă bine o limbă 

străină, iar munca în echipă presupune o bună înţelegere a personalităţii celuilaltstrăină, iar munca în echipă presupune o bună înţelegere a personalităţii celuilaltstrăină, iar munca în echipă presupune o bună înţelegere a personalităţii celuilaltstrăină, iar munca în echipă presupune o bună înţelegere a personalităţii celuilalt    

    

                                             Aspecte din ARHUS 
          
         ARHUS este unul dintre cele mai mari oraşe din Danemarca; un oraş modern,maritim,are unul din 
cele mai mari porturi şi aeroporturi din ţară. 
        Ţărmul mării,clădirile,parcurile,grădinile sunt toate bine îngrijite şi te transpun parcă într-o lume 
fantastică,în care dacă ai reuşit să păşeşti îţi doreşti să nu mai pleci,iar dacă visezi, o ultimă dorinţă ar 
fi să nu te mai trezeşti, lucru care nouă chiar ni s-a întâmplat… 
 
                                  GLASMUSEUM/Muzeul de sticlă 
 
         În muzeul de sticlă din Arhus,poţi să vezi de la cele mai simple forme până la cele mai 
complexe,mai migăloase şi mai valoroase vase din sticlă. 
         Farfurii,case,căni,vaze,scoici chiar corali din diferite tipuri de sticlă,de dverse culori, toate 
acestea dau o tentă unică acestui muzeu.  

 
                          THE STENO MUSEUM/Muzeul 

stenografic 
           
           Muzeul stenografic este situat în sudul Universităţii ARHUS,la o distanţă relativ scurtă de 
centrul oraşului. 
         El este mai mult decât o expoziţie,un planetariu,o sală unde vizitatorii pot să experimenteze 
singuri efectele luminii, ale magnetismului şi ale electricităţii. Ori de cîte ori are loc vreun eveniment 
astronomic important sau chiar banalul moment de lună plină,aici,poţi să-l savurezi din plin şi să priveşti 
fascinantul cer înstelat. Conţine o grădină cu plante medicinale şi instrumente 
astronomice,optice,electromagnetice, atomice,fizico-nucleare,chimice şi computerizate. 
         Muzeul deţine şi un splendid telescop astronomic care datează din anul 1860 şi câteva din primele 
calculatoare daneze fabricate în 1950. La parter este amenajat un fel de teatru: un doctor de la un 
spital de ţară surprins în timpul unei intervenţii chirurgicale,de asemenea un dentist,o 
farmacie,echipament de resuscitare şi anestezie. 
 
                                 KATTEGATCENTRET/GRENAA 
  
         Este unul dintre cele mai mari acvarii din Europa… Aici poţi să vezi de la cele mai mici şi mai 
inofensive specii maritime (alge,scoici,stele de mare,peştişori exotici) până la marii şi fioroşii rechini. Pe 
lângă acestea poţi să vezi foci,pisici de mare,vulpi de mare,caracatiţe,crabi şi poţi să asişti la hrănirea 
rechinilor,ba chiar poţi s-o faci tu… 
         Este construit pe malul mării,reuşind să te transpună parcă într-o adevărată lume 
miraculoasă,subacvatică;… prezenţa a câtorva specii de corali îţi încântă privirea prin varietatea culorilor 
lor. 
         Credem că KattegatCentret este unul din cele mai importante puncte turistice pe care trebuie 
neapărat să-l vizitezi când treci prin GRENAA. 
         El este un loc deosebit datorită acestor animale. Acest loc ne-a impresionat mult şi nu ştim dacă 
vom mai avea ocazia să vedem cu ochii noştri ceea ce am văzut aici; un loc unic şi deosebit. 
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                               FREGATTEN JYLLAND/EBELTOFT 
 
        Fregatten Jylland a fost una din cele mai mari nave până acum câţiva zeci de ani în urmă. 
         Este foarte bine dotată,echipajul fiind totdeauna pregătit pentru călătorii, care durau luni de 
zile;… acum este scoasă din uz,dar încă se află într-o stare relativ bună. 
         Este o experienţă unică să poţi vizita o asemenea navă şi să vezi cu ochii tăi condiţiile de trai şi 
munca de pe ea de acum câţiva ani. 
 
                                       DEM GAMLE BY 
                                   -DANMARKS KOSSTADMUSEUM- 
               
           În traducere:”Oraşul vechi”. Este singurul muzeu de trei stele în afară de cel din Copenhaga;… 
vizitându-l poţi vedea cum era viaţa cu zeci de ani în urmă. 
         Poţi să vezi cum se lucra într-un magazin, să întâlneşti oameni care încă mai păstrează 
caracteristicile celor din vechime în materie de îmbrăcăminte,să vezi camerele,şi vechile lor bucătării,să 
vezi căruţele cu cai şi să te fereşti de gâşte. 
         Poţi chiar să bei o bere într-o veche berărie sau să te bucuri de o ceaşcă de cafea sau ceai 
într-o ceainărie antică. 
         Noi am trăit experienţa asta…  
                                                              
                                     Gânduri la sfârşit de drum 
             
             Afară era o ploaie interminabilă şi un întuneric fără de sfârşit… acum vedeam jumătatea plină din 
paharul cu apă…,o parte dintr-o altă lume, cealaltă parte nedezvăluită încă nouă:… o luminiţă pâlpâie în 
ochii noştri; acea luminiţă de fericire… o grădină de trandafiri scăldată de lumina bucuriei de a 
descoperi… 
         Acum ştim că noua noastră experienţă de viaţă n-a murit,că noi i-am imprimat coordonatele 
eternităţii,iar în veselia ei strălucesc toate însuşirile,ca frumuseţea naturii în soare. Fumul albastru al 
visului curat se înalţă din inimile în care arde flacăra,fumul ce flutura în inimile şi în sufletul nostru. 
         Acest proiect ne-a oferit şansa să descoperim secretele unei lumi noi până acum nedezvăluită, cu 
modul ei specific de viaţă şi să cunoaştem o parte din tradiţiile şi sărbătorile acestui popor. 
         În ceea ce priveşte relaţiile dintre copii şi prieteni,copii şi familie,elevi şi profesori, acestea 
diferă mult de ale noastre. 
         La sfârşitul activităţii noastre în Danemarca,după cele două săptămâni petrecute cu „noile noastre 
familii” concepţia noastră despre viaţă s-a îmbogăţit,având şansa să învăţăm lucruri noi ce ne vor 
deschide calea spre o nouă Europă. 
         Pentru a ne bucura pe deplin de viaţă,trebuie să avem o raţiune de a trăi,un ideal spre care să 
tindem necontenit. 
 
 
                                                               MOGOŞ DIANA       cl. a XII-a B 
                                                                                        PODINĂ CARMEN   cl. a XII-a B  
                                                                                        MUJ AMALIA          cl. a XI-a B                               
          

 

 “Soţie de pescar” 
simbolul capitalei daneze 

Căsuţe daneze 
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 Dimineaţă însorită pe ţărmul mării 

 

Catedrală cu turlă în spirală 
Copenhaga 

 Fântâna îndrăgostiţilor - Copenhaga  
Cea mai veche universitate daneză 

Copenhaga 

 

 

Centrul istoric - Copenhaga 

Teatru Naţional - Copenhaga 
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                           Denmark vs. Romania 
 

  
 A.C.: Will you introduce yourselves to the Romanian students 

and the teaching  staff of our school,  please ? 

Hello Romania. We are two Danish teachers: Kasia 

Jakobsen – English and history teacher and Michael  

Christiansen – math and sports teacher. We work at the 

place called 10 Grade Center Djursland in the town o f 

Grenaa. 

 

A.C.: Can you tell us something  about the educational system in Denmark : 

a)What age do  children go to schoo l? 

b)Up to what age must children attend schoo l? 

c)What are their options after the “compulsory classes”? 

d)Under  what cir cumstances may childr en be expelled from schoo l? 

e)What happens when they miss or quit classes? 

f)What do you do for  the less capable ones? 

g )How would you describe the relation between: teacher-student and teacher-family? 

        K.J: Educational system in DK: 

a) Danish children start their education at the age of 6 in a preschool class.  

b) The primary school is obligatory from grade 1-9.  

c) After that children can freely choose from a range of different possibilities of education: “after school” – one year, 10 

Grade – one year, high school – 3 years, technical school (hairdresser, mechanic, electrician, etc.), business school – 3 years 

and many others. Schools offering only one year of education would mostly concentrate on pupils’  personal development. The 

aim would be to allow the students mature and find out what sort of education they would like to pursue after. The obligatory 

subject would be Danish, English and math. Different schools would offer different possibilities of personal development such 

as: sport activities, craftwork, singing, drama, multimedia, international relationships, business relationships, etc. Students are 

not required to posses any special skills within the area they would like to explore. 

d) Students can be expelled from school if they don’t show any kind of interest in what is going on in school. The students are 

obliged to make their homework and are also obliged to attend the classes in school. When they don’t do what they are 

supposed to do, it’s up to the teachers and the school headmaster to decide what’s going to happen. Before the student might 

be expelled there will be discussions with the student and the student’s parents, and only if you can’t find any solutions to the 

problem it will be decided that the student is better off at another place. 

e) If the students are sick in the morning and are not able to go to school, they themselves have to call the school and say that 

they are sick and don’t come to school. If the students don’t call the school, the class teacher calls the student and asks why he 

didn’t show up. The student doesn’t have to bring a note from the parents or the doctor to prove that he really was sick. 

f) Students with dyslexia can use Word program for writing instead of writing in hand, special computer programs are used to 

improve spelling, books recorded on tapes are used to make reading a better experience. Students who find some subjects very 

challenging may get some easier tasks to work with. The students with special needs may get a “support teacher.” Support 

teacher works with a group of students in need of extra help while another teacher is carrying out a normal lesson. Both work 

in the same classroom.  

Danish system of education tries very hard to take a good care of the weaker students in order to give them an equal chance of 

reaching the goals put out by the schools. 

g) Relation between the teacher and the student is based on mutual respect and trust. Both parts are expected to do their job. It 

is a relation that could be called a partnership like relation. The teacher is not an omnipotent person but an advisor and a guide 

on the path to the recognition of one’s own skills and abilities. The responsibility for the education belongs to the student. 

 

1
1 
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Relation between the teacher and the parents is very tight in the first years of education, loosening as the pupils grow up and 

take the responsibility for their school themselves. In our school we meet parents individually before the start of the school 

year and 2-3 times during the school year to discuss the personal and school development of the students. We try very hard to 

make sure that it is the students and not the parent who make the decisions about the students’  education and life. Often the 

expectations of these two parts will be very different. 

A.C..: Which is, in your opinion, the main difference between the Danish school and the Romanian one? 

K.J: Danish school puts an emphasis on group work and thereby on co-operation and taking responsibility for more than one 

person. Flexibility and ability to adapt quickly to a new situation are also very important. The last thing would be a special 

emphasis on the students needing extra help with their schoolwork. On contrary the Romanian school puts a big emphasis on 

being an individual and the individual’s competition with other individuals. That approach benefits the talented kids. However 

the talented kids often are the minority rather than majority and the average students together with the weaker ones must 

struggle on their own. In DK we believe that competition is not always healthy as it may result in a desire of wanting to 

become better/richer/smarter on the cost of others. As in any sort of competition there will be winners and losers and it is easy 

to guess who will be the losers – the weaker students who cannot live up to the high school standards. An emphasis on the 

subject skills in Romania and not so much on personal and social development as in DK is another big difference between our 

systems. 

A.C..: What is it that you liked most while your stay in Romania? 

K.J.: Things we liked: very nice and hospital people who despite their limited resources tried to make our visit a great 

experience, beautiful nature – the mountains – DK is very flat, good food, great teachers we met through our project who want 

to make a difference. 

A.C.: Do you consider that the project achieved its aim? Did it answer  the purpose? 

K.J.: Yes. Our kids have learned a lot about another culture and its people. They have grown as people and students. They 

have improved their skills in taking a responsibility for another human being. They have learned that teenagers all over the 

world are very much the same despite the cultural differences. They see now their own culture in a different light, 

understanding better the big issues/problems the world is struggling with – money problems, minority problems, pollution etc. 

The kids have learned to appreciate things that they took for granted in DK: high living standard, great welfare, low 

unemployment, scholarship under education for everybody regardless grades, and many more. 

A.C.: Will any of your students keep in touch with ours?     

K.J.: Hard to say. Considering the limited access to Internet at the school it may be difficult but we guess that those who made 

good friends will stay in touch despite technological obstacles. 

                                                                      A.C.: How did you find the Romanian food? Which is your favourite Romanian dish? 

K.J. : Very good. Kasia’s favourite: sarmale, mici, supă, ciorbă, plăcintă cu 

brânză. Michael’s favourite: mici, tocăniţă de viţel, lapte de pasăre. We both 

loved salata de Boef. The kids liked the food too. Some o f our students are rather 

choosy but here they really enjoyed the local food. 

 

A.C.: Would (any of ) you come back and visit Romania on your own? 

K.J.: Yes, we would like to come back. Especially in the summer as tourists. 

A.C.: Thank you very much and we are looking  forward to seeing  you next summer.  

      
                                                               Mrs. ANETA COSMA, 

 teacher of English, Gr. Sc. “GHEORGHE LAZAR”  
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                                                                       Marea finală 

 
          E marea seară! Ca şi prinţesele şi cavalerii ce odinioară mergeau la balurile de cristal, frumoasele fete şi vajnicii 
băieţi din clasele a IX-a ale liceului, ne pregătim timizi şi emoţionaţi să ne etalăm talentul şi toaletele pregătite pentru 
marea finală, care este de fapt „Balul Bobocilor 2003”. Muzica răsună în încăperea aleasă drept ring, participanţii plini 
de emoţii, dar şi de speranţe, sunt în culise în timp ce părinţii cu amintirile acestor evenimente de mult trecute şi 
lacrimi în ochi de mândrie şi bucurie, dau ultimele sfaturi copiilor participanţi. Colegii, entuziasmaţi până la delir, 
ovaţionează şi îşi încurajează perechile favorite. Profesorii apar decenţi, formează juriul şi competiţia poate începe. 
            Balul este deschis de câţiva elevi din clasele terminale printr-un dans clasic. Perechile formate rând pe rând la 
lumina reflectoarelor şi la încurajările frenetice ale colegilor încep să-şi etaleze isteţimea minţii şi frumuseţea fizică 
pe parcursul probelor impuse. Apare edilul oraşului, dl. Cristian Anghel, care premiază perechile şi  felicită 
organizatorii. Fac ochii mici şi privesc printre gene la contracandidatele mele. Văd în privirea lor aceeaşi dorinţă de a 
câştiga, dar ca la orice concurs de acest gen, suntem convinse că va exista doar o singură Miss. Fiecare doreşte o 
bâlbă, o gafă, un obiect vestimentar  neasortat sau să se împiedice la intrarea  în scenă pentru a fi depunctată, 
crescându-ne astfel nouă , şansele de câştig. 
            Concursul se apropie de sfârşit, emoţiile au dispărut ca prin farmec, iar toată lumea aşteaptă rezultatul juriului. 
Am fost şi sunt fericită că am fost printre câştigători; am făcut poze cu toţii, pe feţele tuturor radia buna dispoziţie 
şi veselia momentului, fiind conştienţi că în final a câştigat spiritul de echipă  în care vom continua să credem cel puţin 
încă trei ani. 
             Experienţa câştigată ne va ajuta, ca în alţi ani să-i ajutăm cu sfaturi şi exemple pe viitorii boboci, participanţi la 
acelaşi etern spectacol de tinereţe, frumuseţe si talent “Balul Bobocilor”. 

Ispaşiu Andreea 

cls. a IX-a B 
 
               Pentru mine repetiţiile pentru bal au 
fost o continuă distracţie. Am repetat 
neaşteptat de mult, dar ne-am şi împrietenit 
cu alţi colegi mai mari care au fost buni cu 
noi, au avut răbdare şi ne-au pregătit pentru 
eveniment, ca să nu ne facem de ruşine. Am 
aşteptat cu nerăbdare şi cu emoţii balul, dar 
am trecut peste toate uşor. Seara de 13 
noiembrie a fost una superbă şi eu unul m-am 
simţit excelent. Le-aş da un sfat colegilor 
mei mai mici cu un an, şi anume 'musai' să 
încerce şi ei şi să participe la bal că n-o să 
regrete. 
               Am uitat să vă spun că eu, de fapt,  
m-am numarat printre cei favorizaţi de 
soartă şi de juriu şi am câştigat.  
 

Marian Raul                                             cls. 
a IX-a D 
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      Eu sunt Diana şi am fost concurenta 
numarul 4 la “Balul Bobocilor 2003”. M-
am considerat şi am fost tratată pe tot 
parcursul acestui eveniment deosebit din 
viaţa mea ca un adevărat boboc. Am trăit 
clipe de neuitat. Totul a fost ca un 
basm… cu final fericit. Deşi am avut 
emoţii mari la început, ne-am încurajat 
unii pe alţii şi totul a fost excelent. Am 
caştigat locul al III- lea şi acest lucru m-a 
bucurat nespus. Premiile au fost deosebite 
şi neaşteptate. Mulţumesc doamnei 
profesoare Cosma Aneta pentru efortul 
depus şi timpul consumat ca acest Bal al 
Bobocilor să fie cel mai reuşit dintre toate 
câte au fost… şi chiar a fost. 

Bran Diana 
cls. a IX-a A 

13-JOI; Ziua mea                                                       
norocoasă 

 
    La început nu prea am vrut să particip la 
“Balul Bobocilor” deoarece toţi îmi spuneau că 
mă voi face de ruşine, dar fratele meu m-a 
convins spunându-mi, că nu trebuie neapărat să 
câştig, că este mult mai important să mă distrez. 
     A urmat o preselecţie, după care eu şi încă alţi 
şapte băieţi şi opt fete am început repetiţiile. 
Perechea mea Anca, îmi este colegă de clasă. 
     Repetiţiile au durat circa o lună, timp în care 
am muncit mult şi ne-am distrat de minune. 
Probele au fost interesante şi distractive; cel mai 
mult mi-au plăcut probele de dans, cea de 
originalitate şi proba surpriză. Ultima săptămână 
de repetiţii până la începerea balului, am 
petrecut-o în discotecă unde am fost pentru 
prima dată şi mi-a placut teribil. 
     Balul a inceput într-o joi, joia mea norocoasă 
care a fost într-adevăr aşa pentru că am caştigat 
titlul de “Mister Boboc 2003” deşi nu mă 
aşteptam. 
      Această clipă din viaţa mea a fost 
nemaipomenită şi nu o voi uita niciodată. 
      M-am simţit şi distrat grozav. Totul a fost 
“COOL”. 

                         Berci Cătălin 
                         cls a IX-a D 
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PEPINIERA DE VIITORI FOTBALI ŞTI  

 AI LICEULUI NOSTRU 
 

CLASA  a  VIII-a,   Profil  FOTBAL ,  Diriginte Prof. Georgescu Gheorghe 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       CLASA  a  VI-a,   Profil  FOTBAL ,  Diriginte Prof. Goia Anton Sorin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     CLASA  a  IX-a E,   Profil  FOTBAL ,  Diriginte Prof. Onciu Ioan Gheorghe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. Cristian M.Petre :portar 
2. Chiş A.Petrică :fundaş central 
3. Herman O.Ionuţ :fundaş central(l ibero) 
4. Szabo V.Andrei :fundaş dreapta 
5. Gyulai Marius :fundaş stânga 
6. Brâglezean I.Ionel :mijlocaş central 
7. Gârda M.Marius :mijlocaş central 
8. Epuran S.Alexandru :mijlocaş dreapta 
9. Goteciuc N.Alexandru :mijlocaş  dreapta 
10. Babiciu D.Răzvan :mijlocaş  stânga 
11. Ştef S.Adrian :mijlocaş stânga 
12. Ceteraş I.Ionuţ :atacant 
13. Vanţa M.Vlad :atacant 
14.    Pop I Robert: mijlocaş 

 

 

1. Bledea Vas ile: portar 
2. Mesaroş Florin: fundaş  central 
3. Moldovan Alexandru: fundaş 
4. Ciurcean Adrian: fundaş 
5. Buda Adrian: mijlocaş 
6. Pop Marian: mijlocaş 
7. Rogojan Călin: fundaş 
8. Puşcaş Ovidiu: portar 
9. Podină Ioan: atacant 
10. Tămaş Elek: atacant 
11. Mihalca Ionuţ: portar 
12. Bonte Dănuţ: portar 

1. Balazs L.Lorand: atacant 
2. Nastai V.Flaviu: atacant 
3. Pascariu V.Ioan: fundaş 
4. Gyorfy L.David: mijlocaş 
5. Filipan Şt.Nicolae: mijlocaş 
6. Sabou L.Vasile: fundaş 
7. Pop T.Andrei: fundaş 
8. Hodiş D.Bogdan: Fundaş 
9. Fodor M.Mihai: mijlocaş 
10. Moşuţ H.Alexandru: mijlocaş 
11. Bota V.Marius: mijlocaş 
12. Buciuman Gh.Răzvan: portar 
13. Colcer M.Cristian: portar 
14. Damian R.Cătălin: fundaş 
15. Tamaş E.Gabor: fundaş 
16. Epure A.Sebastian: mijlocaş 
17. Rus M.Marius: atacant 
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Un nume celebru – “VIOREL MATEIANU” 
 

 

 

În cadrul Grupului Şcolar 
“Gheorghe Lazăr” din Baia Mare 
funcţionează o şcoală de fotbal, F.C. 
“Viorel Mateianu”.▪ Un jucător şi 
antrenor care a  intrat în analele şi 
legendele fotbalului românesc ▪ În 
ianuarie 2001 între conducerea Grupului 
Şcolar “Gheorghe Lazăr” şi Asociaţia 
Sportivă F.C. “Viorel Mateianu” s-a 
semnat un protocol de colaborare. 

Obiectul acestui protocol îl 
constituie asocierea celor două părţi, 
pentru depistarea, selecţia şi instruirea celor mai talentaţi şi dotaţi copii, pentru 
practicarea fotbalului în vederea formării lor ca sportivi de înaltă performanţă pentru 
echipele de seniori din judeţ, şi alte divizionare din ţară şi străinătate. 

În baza protocolului Grupul Şcolar “Gheorghe Lazăr” din Baia Mare asigură 
pregătirea teoretică şi practică a elevilor, conform planului de învăţământ al Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării, iar AS. F.C. “Viorel Mateianu”asigură finanţarea şi pregătirea 
elevilor pentru competiţiile din campionatele naţionale de juniori. 

Toate activităţile de pregătire ale elevilor se desfăşoară în spaţiile Grupului 
Şcolar “Gheorghe Lazăr”. 

Elevii care optează pentru această unitate de învăţământ au şansa să-şi facă şi o 
carieră fotbalistică.▪ Şcoala F.C. “Viorel Mateianu” – o poartă deschisă pentru elevii care 
doresc să-şi împlinească un VIS. 

POP SERGIU COSMIN, cls. a X-a B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 20 

 
 
 
 
 
 

Hundreds of years ago in England many children dressed up as adults on 
Valentine’s Day, went singing from home to home. One song sounds like 
this one: 

“Good morning to you, Valentine; 
Curl your locks as I do mine, 
Two before and three behind, 
Good morning to you, Valentine.” 
 

In Wales, wooden love spoons were carved and given as gifts on 
February 14th. Hearts, keys and keyholes were favorite decorations on the 
spoons. The decoration meant “You unlock my heart”.  

 
In the Middle Ages, young men and women drew names from a bowl to 

see who their Valentines would be. They would wear these names on their 
sleeves for one week. To wear your heart on your sleeve, now means that it is 
easy for other people to know how you are feeling. 

Think of f ive or six names of boys or girls you might marry. As you twist 
the stem of an apple, recite the name until the stem comes off. You will marry 
the person whose name you were saying when the stem fell off. 

 
Roses are red, violets are blue  

The sun is shining and so are you. 
I close you in my heart 
And you couldn’t get out 
I lost the key, and I can’t  

f ind it any more . 
 
                                                    Oros Raluca 
                                               Cl. a XI-a A          
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Diana Tecar 
clasa a X-a B 
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DRAGOBETELEDRAGOBETELEDRAGOBETELEDRAGOBETELE: : : : Sărbătoarea iuSărbătoarea iuSărbătoarea iuSărbătoarea iubirii pe plaiurile birii pe plaiurile birii pe plaiurile birii pe plaiurile 
romaneştiromaneştiromaneştiromaneşti    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
preiau mai tot ce este occidental şi bine-nţeles “cool”! Dar tot aşa de bine şi frumos, 
tinerii noştri se pot distra, e drept în stil românesc, păstrând astfel o tradiţie de 
secole şi care, datorită lor s-ar transmite şi generaţiilor ce vin după noi. 
 ”DragobeteleDragobeteleDragobeteleDragobetele”, căci, despre el e vorba, patron al dragostei şi bunei dispoziţii, 
se sărbătoreşte la o dată fixă în acelaşi sat, dar variabilă de la o zonă la alta(24-28 
februarie sau 1-25 martie). În unele tradiţii, Dragobetele este considerat”Cap de 
primăvară” sau”Cap de vară” ,  dar, oricum, fiu al Babei Dochia şi cumnat  cu eroul 
vegetaţional-Lăzărică. 

 Încununat aşadar, în panteonul autohton ca zeu al înţelepciunii şi al 
bucuriei, el are corespondenţe în mitologia greacă pe Eros şi în cea romană pe 
Cupidon. 
 Se spune că păsările nemigratoare se strâng în stoluri, ciripesc, se 
împerechează şi-ncep să-şi construiască cuiburile. Păsările neamperecheate în ziua 
de Dragobete, rămâneau fară pui pînă în ziua de Dragobete a anului viitor. 
 Asemănător păsărilor, fetele şi băieţii trebuiau să se întâlnească pentru a fi 
’îndrăgostiţi’ pe parcursul întregului an. Dacă timpul era favorabil, fetele şi feciorii 
se adunau în cete şi ieşeau la pădure hăulind şi chiuind pentru a culege primele 
floricele de primăvară. Din zăpada netopită pană la Dragobete, fetele şi nevestele 
tinere îşi făceau rezerve de apă cu care se spălau în anumite zile ale anului, pentru 
păstrarea frumuseţii mai ales în Muntenia, Oltenia, Dobrogea şi-n Transilvania. 
 Dragobetele ”Cap de Primăvară”, e tot o divinitate populară, sinonim cu 
Dragobete şi e sărbătorit la 1 Martie ca deschizător al primăverii, mai ales în 
Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. Dragobetele ”Cap de Vară”, e sinonim şi el tot cu 
Dragobete, fiu al Babei Dochia, dar e considerat deschizător al verii, patron al 
dragostei şi bunei dispoziţii mai ales în sudul Transilvaniei. 
 Tanărul zeu al iubirii, al plaiurilor romaneşti, are deci toate meritele pentru a 
fi sărbătorit cum se cuvine, iar noi, toate motivele pentru a ne bucura că el există şi 
că e al nostru.  
 

 

Poate spune  cineva ca noi, românii, nu 
avem o  “ Valentine’s Day” a noastră?  

Nu, în mod cert, nu. Importată fiind de 
undeva, de peste mări şi ţări, această zi a 
îndrăgostiţilor, în stil american, a “prins” 
surprinzător şi chiar deranjant de repede. De 
fapt, ea nu face rău nimănui, ba chiar din 
contră, aduce un pic de culoare, varietate şi 
amuzament in randul tinerilor, care, oricum 

Hodiş Liana 
cl.a XI-aC 
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„ŞTEFAN, ŞTEFAN, DOMN CEL MARE” 
 

    Ştirile din cronici şi portretele păstrate, ni-l 
infăţişează pe Ştefan ca pe un bărbat înalt, cu fata 
ovală, plină, cu fruntea frumos boltită, cu ochii 
albaştri, pătrunzători, cu părul roşcat, inelat, 
lung pe spate, şi tăiat în faţă după moda 
renaşterii italiene.  
    Era fiul lui Bogdan al II-lea, domnitorul care în 
1451, după numai doi ani de la inscăunare s-a 
sfârşit într-o neagră întamplare petrecută în 
timpul unui ospăţ la Reuseni. Bunicul a fost 
voievodul de la începutul veacului sau Alexandru 
cel Bun si cel Drept.  
    Când pe câmpul de la Dreptate,  Moldova l-a 
vrut domn, Stefan ar fi avut în jur de 20 de ani. De 
tânăr, noul domnitor s-a arătat inzestrat cu 
virtuţi de mare conducâtor. A intreprins acţiuni 
menite să consolideze autoritatea centrală, să 
intărească puterea Moldovei ameninţată de mulţi 
duşmani din afară. A organizat armata, a dotat-o 
cu arme de foc, a ridicat cetăţi noi şi le-a intarit 
pe cele vechi. 
A restrâns privilegiile feudale, a largit baza 
socială a domniei ocrotind ţăranimea, apărând-o 
de tendinţele de cotropire ale marilor feudali. 
Bazându-se pe dragostea de ţara a răzeşilor, 

Ştefan i-a chemat în numeroase rânduri la oaste, pe cei viteji răsplătindu-i cu pământ.A  sprijinit 
târgovetii, meşteşugarii şi negustorii încurajându-le activitatea, ferindu-i de concurenţa 
mărfurilor străine, şi-a atras mica boierime din rândul careia a recrutat pe mulţi dintre 
apropiaţii săi. Bucurându-se de sprijinul celor mulţi, dispunând de o armată bine pregătită şi 
puternică, de numeroase fortificatii cu chibzuinţă aşezate în locuri strategice, Ştefan – el insuşi 
viteaz comandant de oşti – a putut respinge numeroasele atacuri ale neprietenilor de moment ori 
ale duşmanilor mai vechi ai ţarii. Victorii inportante a dobândit la Baia, in 1467, la Lipnic sau 
Lipinti in 1470, la Codrul Cosminului (la 26 octombrie 1497) şi înca în multe alte locuri. 
Incleştarea cea mai mare avea s-o aibă insă cu oştile otomane. Ca urmare a refuzului de a  se 
prezenta la Poartă şi chiar de a mai plati tribut, temutul sultan Mohamed al II-lea  - cu puţin 
timp înainte, în 1453, cuceritor al Constantinopolului – trimise porunca unuia dintre oştenii săi 
de frunte, lui Soliman Paşa, beglerbegul Rumeliei, să-şi lase neâtarziat treburile şi să pornească 
împotriva ghiaurului Ştefan şi să cucerească „vilaietul Bogdania’’. Aflat în Albania, sub zidurile 
cetatii Scutării, Soliman întrerupsese asediul şi, strângând o armată uriaşă, de cca.120.000 
oameni, porni spre Moldova. 
    In evidentă inferioritate numerică – Ştefan nu dispunea de o oştire mai mare de 40.000 viteji, 
majoritatea ţărani, precum şi aproximativ 9.000 de secui, unguri, poloni veniti în ajutor – 
voievodul român a adoptat metoda cea mai potrivită în astfel de împrejurări, probată de 
nenumarate ori în trecut : înfometarea duşmanului prin golirea satelor şi dosirea proviziilor, 
hărţuirea lui prin atacuri neaşteptate. 
Lupta decisiva a avut loc la 10 ianuarie 1475. 
     Ştefan şi oştenii lui aşteptau pe valea Bârladului, la miazăzi de Vaslui, într-o zonă 
mlăştinoasă ce nu permitea desfăşurarea forţelor duşmane în toată amploarea lor. În zorii zilei, 
în negura groasă ce se lăsase, trâmbiţele şi trosnetul sec al tunurilor au vestit începutul bătăliei, 
paloşele au început să lovească, suierul lor ascuţit împletindu-se infricoşător cu glasurile 
răniţilor. Valuri valuri, duşmanii se aruncau asupra oştirii lui Ştefan. Momentul de cumpană al 
bătăliei, clipa când izbânda işi cauta locul lângă cei mai viteji, sosise. Ştiutor al legilor 
războiului, domnul Moldovei s-a aruncat de îndată în lupta cea grea. Pilda lui a întărit parcă 
braţele oştenilor, le-a dat puteri noi. Loviţi năpraznic, turcii au început să se retragă. Un atac 
pornit de moldovenii ţinuţi până atunci ca rezervă  a  pus pe fugă trupele lui Soliman. 
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Biruinţa de la Vaslui, unde, aşa cum metaforic scria insuşi Ştefan cel Mare într-o scrisoare 

a vremii: ,,Noi i-am tăiat (sultanului) mâna dreaptă ‘’, constituie una din numeroasele dovezi de 
eroism ale poporului nostru întru apărarea de primejdia otomană nu numai a propriei ţări, ci a 
întregii lumi europene. Conştient de pericolul care-i ameninţa în continuare ţara, dar şi de 
importanţa pe care  Moldova o avea în desfăsurarea luptelor împotriva Imperiului Otoman, 
Ştefan nota mai departe, în aceeaşi scrisoare: ,, păganul împărat al turcilor îşi puse în gând să se 
râzbune şi să vină cu toată puterea sa impotriva noastră şi să supuie ţara noastră, care e poarta 
crestinătaţii…dar dacă această poartă care e ţara noastra, va fi pierdută…atunci toată 
creştinătatea va fi în primejdie”. 
     Temeliile voivodului s-au arătat a fi intemeiate. In vara anului 1476, aprigul Mahomed al 
doilea avea să vină el insuşi cu o armată mult mai numeroasă asupra lui Ştefan. Deşi la Valea 
Albă sau Războieni, la 26 iulie 1476, domnul şi cei vreo 12.000 oşteni viteji n-au putut să ţina 
piept copleşitoarei armate turceşti de 150-200 mii oameni, cetăţile Moldovei au rezistat, sultanul 
fiind silit să se întoarcă fară a fi realizat măcar unul din gândurile cu care pornise la luptă: 
supunerea statului moldav, alungarea lui Ştefan, cucerirea unor teritorii pe malul Marii Negre. 
Luptele cu turcii au continuat înca multa vreme, până către 1487, când Ştefan a acceptat plata 
unui tribut anual de 4.000  galbeni, poarta recunoscând în schimb libertatea Moldovei. 
     Ştefan cel Mare a fost nu numai un domnitor viteaz, invingător în 34 din cele 36 de războaie 
purtate şi un chibzuit gospodar al ţarii, ci şi un mare iubitor al artelor şi culturii, căci aşa cum 
spunea cronicarul polonez Miechowski: ,, Soarta i-a hărazit cu dărnicie toate darurile.” În 
timpul lui, în cetatea de scaun a Sucevei, la curţile domneşti din Iaşi, Vaslui, Harlau, ori în 
importantele sale ctitoriri, au fost create multe din capodoperele artei medievale moldoveneşti. 
Între anii 1466 -1469, a pus să se înalte 
mănăstirea Putna, ce avea să devină necropola 
voivodală. Frumoase monumente au fost ridicate 
la Voroneţ, la Patrauti, la Borzeşti – locul 
naşterii şi copilariei domnitorului – la Razboieni 
(in memoria vitejilor cazuţi în luptele cu turcii), 
la Rauseni, ,, unde a fost tăiat capul tatălui sau 
Bogdan Voievod’’, la Dobrovat şi-n multe alte 
locuri. 
      Despre Ştefan cel Mare, Grigore Ureche scria: 
„era om întreg la fire, nelenes şi lucrul său îl şt ia 
a-l acoperi, şi unde nu gândeai acolo îl aflai. La 
lucru de razboaie meşter, unde era nevoie, insuşi 
se vâra, ca văzandu-l ai săi să nu se îndepărteze şi 
pentru aceeia rar război de nu biruia şi unde-l 
biruia alţii, nu pierdea nădejdea, ci ştiindu-se 
cazut jos se ridica deasupra  biruitor”. 
    Dacă duşmanii nu l-au putut răzbi, vârsta, 
podagra, guta, şi rana de la picior căpătată în 
timpul unei lupte l-au slăbit. La 2 iulie 1504 in a 4 
oră a zilei, după 47 de ani şi 3 luni de domnie, 
Ştefan cel Mare avea să se sfârşească din viată. 
Tot atunci, însa, numele pe care poporul l-a 
cinstit în cântece şi legende („Ştefan, Ştefan, 
Domn cel Mare/ Care-n lume seamăn n-are”), iar 
scriitori ca Barbu  Stefănescu Delavrancea, Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu l-au evocat în 
pagini memorabile, a intrat pe poarta de aur a eroilor din istorie, in nemurire.  
 
 
 
Radu Onţ  
Clasa XII-B 
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           CRUCEA DIN VIS  
 
                                              
 
   

 
Mul ţi dintre noi, mai cu seamă în clipele de cumpănă ale vieţii, obişnuim  

                               să ne plângem că nu mai putem duce crucea, că e prea grea, că Dumnezeu exagerează şi  
                               ne dă mai mult decât putem duce, sau decât meritam. 
                                Unul dintre aceştia, care se plângea că Dumnezeu greşise în cazul Său  
                               măsura, a avut într-o noapte un vis. Se făcea că un înger l-a luat de mâna şi l-a dus  
                               într-o casă cu mai multe camere. Toate erau pline cu cruci, de la cele mai grele până     
                               la cele mai uşoare. 

      “Încearcă -le!”, i-a zis îngerul. Mai întâi omul nostru a încercat o cruce din plumb. Fireşte, 
era prea grea. Apoi a încercat una din oţel, dar şi aceasta era peste măsură de grea. Apoi a încercat mai 
multe cruci din piatră, din stejar, din alun, care erau mai uşoare, dar nici acestea nu I s-au părut pe 
puterile sale. 

“Alege în lini şte; nu te grăbeşte nimeni! Dar ai grijă să alegi una pe care s-o poţi duce toată 
viaţa, fără să te oboseşti peste măsură, una pe care s-o poţi lua în fiecare dimineaţă  şi s-o porţi până 
seara, ba, s-o porţi chiar şi noaptea, tot timpul şi f ără prea multă cazna”, l-a sfătuit cu blandeţe îngerul. 

Omul nostru a ascultat de îndemnul îngerului şi nu s-a grabit. A încercat multe, nenumărate 
cruci, dar toate i s-au părut greu de purtat. În cele din urmă a găsit într-un colţ o cruce dintr-un lemn 
uşor, subţire, care putea fi purtată lesne dintr-o parte în alta, o cruce uşoară ca o jucărie. Şi atunci i-a 
spus: “Uite, asta da, cruce! Dacă Dumnezeu mi-ar fi dat s-o port pe asta, aş fi dus-o fără să mă plâng. 
Dacă trebuie neapărat să port şi eu una, pe asta aş alege-o.” 

Îngerul a zâmbit binevoitor, a luat crucea cea uşoară şi a întors-o cu faţa spre omul nostru. 
“Acum citeşte, ce scrie pe crucea asta?”. Omul a rămas cu gura căscată când în penumbra camerei a 
desluşit că pe crucea pe care o alesese era scris chiar numele lui. “Ai v ăzut?”, I-a zis îngerul. “Pentru 
păcatele tale Dumnezeu ţi-a rânduit o cruce, dar nu una peste puterile tale.  Uite, tu singur ţi-ai ales-o! 
Acum ştii, fie vorba intre noi, ai putea duce şi una mai grea, dar Dumnezeu nu dă omului nimic peste 
puterile lui, nici nu-l încearcă prea tare. De acum să nu te mai plângi. Caută şi îndreaptă-ţi viaţa, şi ai 
să vezi că greutatea crucii se va împuţina, până nu o vei mai simţi deloc!”. “Cuvântul crucii pentru cei 
ce pier, este nebunie; dar pentru noi, cei ce ne mântuim este puterea Lui Dumnezeu” (1 Cor. 1,18).  

Crucea întâlneşte o orizontală şi o verticală, cuprinde iubirea de Dumnezeu şi iubirea de 
oameni. Pe verticală iubirea de Dumnezeu, iar pe orizontală iubirea de oameni. Crucea cuprinde 
Evanghelia Domnului, rezumată într-un singur semn, de aceea crucea în creştinism este strâns legată 
de jertfa Lui Hristos. Prin r ăstignirea Lui Hristos, crucea a devenit altarul de jertf ă al creştin ătaţii, 
simbolul de recunoaştere al creştinilor, semn de biruintă, şi podoabă pentru bisericile creştine. Crucea 
s-a bucurat de o cinstire mai mare între creştini, odata cu arătarea în vis lui Constantin cel Mare în 
sec.IV. Neliniştit de acest semn în noaptea următoare Hristos I s-a arătat în vis împaratului Constantin, 
purtând în mână semnul crucii şi poruncindu-i să-l pună pe steagurile soldaţilor. 

Cu acest semn Constantin cel Mare a obţinut o mare victorie asupra lui Maxenţiu intrând 
victorios în cetatea Romei. Elena a facut săpături unde se află crucea pe care a fost răstignit Hristos. 
Ziua lor de cinstire este în fiecare an la 21mai. Hristos a zis ucenicilor săi: “De voieşte cineva să vină 
după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie”. 

Împrejur ările în care a rostit aceste cuvinte, cuvântul “cruce” înseamnă suferinţele pe care 
credincioşii aveau să le îndure în lume pentru numele său şi din iubire pentru El. Nu noi am hotărât 
unde să ne naştem, nici dacă să fim bărbat sau femeie, nu noi am hotărât în ce familie să ne naştem sau 
în ce loc sau ţară din lume. Dupa cum s-a arătat în vis crucea împaratului Constantin cel Mare, tot aşa 
la sfarşitul lumii, crucea se va arăta pe cer, când Hristos va veni să judece lumea. Aşadar “a-ţi purta 
crucea” înseamnă a-ţi accepta şi a-ţi întelege aşa cum trebuie viaţa, a-ţi face datoria pe pământ, faţă de 
familie, societate, şi mai ales de Dumnezeu, de fapt faţă de sufletul tău care te va duce la Dumnezeu.  
  
 
 
         Filip Emilian 
         Goja Ciprian 
         Clasa a XI-a C 

 
 
 
 

 
  
 
  



 
 
 

CE NE  PLACE NOUĂ ,ELEVILOR 
 

 TOP-TEN  Actori              TOP-TEN  Filme               TOP-TEN    Muzică                           TOP-TEN   Sportivi 

 
Angelina Jolie                       Fast and Furios                  Sean Paul : “Get  busy “                       David Beckamp 
Jet Lee                                  Lord of the Rings              50 CENT : “P.I.M.P. “                          Adrian Mutu 
Antonio Banderas                 Matrix Revolution             Cream : “ Închide ochii “                       Mike Tyson 
Julia Roberts                        God  for  a Day                   Black Eyed Pace : “Shut up “               Leonard Doroftei 
Johny Deep                           Harry Potter                       Simplu : “O secundă “                          Cristian Chivu 
Brad Pitt                                Men in Black II                 Dina Vass : “The Love I  had “            Michael Schumacher 
Jennifer Lopez                       Bad Boys II                       B.U.G  Mafia :” Româneşte “               Gabriela Szabo 
Steven Segal                          P irates of Caraibe              3rei Sud Est :” Clipe”                          Andrei Pavel  
Sharen Stone                         To mb Rider II                    Anna Lesko :”Inocenţa”                      Zinedine Zidane 
Weslie Snipes                        Clona                                 N.Guţă :”Fir-ai să fii băutură”              Mihai Leu 

 
 
 
 

CE  LE   PLACE   LOR ,PROFESORILOR 
                                        Filme                                                    Muzica 

    

Aneta Cosma                          Glissando / Tăcerea Mieilor                                    Tudor Gheorghe / Queen 
Ileana Batin                             Mihai Viteazul / In voia sorţii                                 Luciano Pavarotti 
Diana Venczel                        Pe aripile vântului                                                    Queen 
Nicoleta  Han                          Drumul oaselor / The Sailor of Panama                  Vama Veche / Bon Jovi 
Marian Bădulescu                   Padurea spanzuratilor / Crucisatorul Potemkin       Monica Anghel / Tom Jones 
Adriana Simu                          Morometii / P irates of Caraibe                                Blondy / Justin Timberlake 
Alina Duruş                             Liceenii / Love Story                                              Holograf / Celine Dion  
Paul Kadlec                             Columna / Cassablanca                                           Paraziţii / Rolling Stones 
Păuniţa Pîrlog   Titanic                     Celine Dion 
 

                                                    Actori                                                  Sportivi 
 
                                          Ştefan Iordache / Julia Roberts                            Ilie Năstase 
                                                   Adrian Pintea / Leonardo di Caprio                     Ion Ţiriac 
                                                   Eddie Murphy                                                      Nadia Comaneci 
                                                   Adrian Pintea / P ierce Brosman                           Leonard Doroftei 
                                                   Gheorghe Dinică / Al Pacino                               Andrei Pavel 
                                                   Sergiu Nicolaescu / Jack Nicholson                    Adrian Mutu 
                                                   Ştefan Iordache / Robert Redford                        Ion Tiriac 
                                                   To ma Caragiu / Tom Cruise                                Ilie Năstase 
      To m Cruise                  Adrian Mutu 
                  

 
                                                                                                    Culese de: Cupa Ionuţ, cls. a XI -a C 
                                                                                                                       Mihali Ionel, cls a XI-a C   
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FULL MUSIC 

 
Muzica pop în anii 1960 – 1990 
 
1960 
 
O zicală spune că: ,, dacă nu-ţi aminteşti de anii şaizeci … înseamnă că nu ai fost cu adevărat acolo”, dar 

muzica acestei perioade importante  - când a apărut fenomenul idolul pop – trăieşte şi astăzi şi pentru  cei care i-au 
fost contemporani şi pentru ceilalţi. 

În anii 1950, scena muzicii pop era dominată de formaţii americane. Însă deceniul următor a fost al soundului 
britanic – creat în mare măsură de The Beatles. Concertând regulat în 
Hamburg şi Liverpool, încă din 1960, primele eforturi  ale formaţiei se 
rezumau la binecunoscutul stil rock’n’roll american. Însă în 1962 formaţia 
ajunsese să-şi definească identitatea muzicală. Hitul ,,Love me do” a fost 
primul dintr-un şir de hituri internaţionale care le-a asigurat supremaţia 
fără precedent în clasamentele pop şi în vânzările de discuri. Promovată cu 
fler şi profesionalism de primul lor manager, Brian Epstein, formaţia s-a 
implicat în noi domenii precum filmele artistice. ,,A Hard Day’s Night” 
(1964) şi ,,Help!” (1965) au contribuit mult la promovarea discurilor 
purtând aceleaşi titluri. 

Primele hituri ale formaţiei Beatles erau melodii pure şi simple, dar 
una dintre marile realizări ale formaţiei a fost ieşirea din convenţional, cu 
scopul de a experimenta noi forme, mai sofisticate. Din 1965 până prin 
1969, ei au introdus noi ritmuri, noi concepţii melodice şi lirice şi au fost 
deschizători de drumuri a unei epoci revoluţionare a muzicii de largă 
audienţă. Cel mai sofisticat rod al acestei  evoluţii a fost albumul lor ,, 
Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band”(1967) – un album 
emblematic în istoria muzicii pop şi probabil creaţia de vârf a celor de la 
Beatles. 

În jurul anului 1964, la ascensiunea formaţiei The Beatles, au atras 
atenţia multe alte formaţii britanice. Acestea au inclus The Animals şi The 
Moody Blues, dar grupul cel mai important şi mai longeviv a fost The Rolling Stones. În timp ce The Beatles 
fuseseră promovaţi ca tinerii din Liverpool, curăţei, veseli, The Stones cultivau o imagine de tineri ciufuliţi, 
nonconformişti, cu o sexualitate mereu debordantă. 

Mai târziu, ca o evoluţie firească a lucrurilor au apărut melodii ca ,,Symphaty for the Devil”, care abordau 
drogurile şi teme satanice. Din păcate, în 1969 acest interes pentru ocultism a culminat în cadrul unui festival de la 
Altarmont, California, unde un spectator a fost ucis de către membrii celebrului grup de motociclişti ,,Hells Angels”, 
în vreme ce formaţia concerta pe scenă. Moartea chitaristului formaţiei The Rolling Stones, Brian Jones, la data de 3 
iulie 1969, înecat într-o piscină a fost un alt eveniment tragic al deceniului 6 şi s-a constituit într-o amintire durabilă 
a faptului că această formaţie se jucase cu focul de prea multe ori. Cu toate acestea The Rolling Stones a avut un 
succes uriaş. 

Muzicienii americani au abordat şi muzica pop cu influenţe de jazz: primii exponenţiai noului stil au inclus şi 
grupul Blood, Sweat and Tears. La New York era preferat sunetul avangardist al trupei The Velvet Underground faţă 
de rockul lui Jimi Hendrix. Tot americanii au fost şi pionierii rock-ului folk: mulţi cântăreţi au fost inspiraţi de 
concertul lui Bob Dylan la Festivalul Folk de la Newpout din 1965. Dylan a abordat multe stiluri dar a inspirat  
formaţii de succes, cum ar fi duetul Simon şi Garfunkel, din New York, al căror album Sounds of Silence a 
înregistrat un mare succes. 

Alt stil al pop-ului american era aşa-numitul ,,sunet californian”. În ciuda numelui, acesta  nu era o mişcare , 
ci un termen generic care reflecta apariţia Cali forniei ca un cent ru important al curentului principal şi al celui 
experimental  din muzica pop. la începutul anilor 1960 Cali fornia devenise focarul ,,sunetului surfing”, popularizat  
de Beach Boys, The Byrds, dar pe parcursul deceniului, termenul s-a lărgit, cuprinzând şi muzica pop destinată 
hipioţilor – ca cea a formaţiei The Mamas and The Papas – şi grupurilor studenţeşti – ca melodiile protestante ale lui 
Country Joe and the Fish. 

Multe alte formaţii americane erau asociate cu aşa numita cultură a drogurilor: cea mai celebră era trupa lui 
Jim Morrison, The Doors, care şi-a preluat numele din romanul lui Aldous Huxley, The Doors of Perception, o carte 
despre un drog halucinogen numit mescalină. Cam în aceeaşi perioadă, popularitatea altor droguri halucinogene, 
îndeosebi LSD, numit şi ,,acid”, a creat rock-ul acid psihedelic: principalii exponenţi ai acestuia au fost Jefferson 
Airplane şi The Guateful Dead. Odată cu dezvoltarea industriei pop, aceasta a început să se diversi fice. În 1969, 
formaţia britanică The Who a realizat lucrarea Tommy, prima operă-rock influenţată într-o oarecare măsură de 
succesul operei de stil hipist din 1967, ,,Hair”. 
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În anii 1960, muzica pop a evoluat de la tiparul clasic al blues-ului pe 12 măsuri şi al melodiilor pe 32 de 
măsuri, la piesele muzicale extinse şi uneori pretenţioase şi lungi: la începutul deceniului o melodie pop nu dura mai 
mult de trei minute; la sfârşitul aceluiaşi deceniu, unele grupuri mai avangardiste din mişcarea ,,underground” 
produceau piese muzicale care ocupau o întreagă faţă a unui album. Lirica a evoluat până l a cele cu implicaţii 
sociale, glorificarea drogurilor şi poezie liberă. Liderii acestei noi mişcări au fost Pink Floyd. 

Finalul anilor 1960 a fost marcat de Festivalul de la Woodstock – unul dintre cele mai importante evenimente 
din istoria culturii pop. 

Între 15 – 17 august 1969, peste 500.000 de tineri au plecat pe o fermă din statul N.Y. pentru a asista la 
concertul celor mai importante formaţii ale perioadei. ,,Pace, dragoste şi naţiunea Woodstock” a devenit sloganul 
unei generaţii. 

 
1970 
 
Capete izbite şi tropăit de picioare, într-un amestec de sunete caracteristic anilor 70, când rock-ul  punk, 

reggae-ul şi glam-rock-ul au oferit pe piaţa muzicii pop o mare diversitate de noi formaţii şi de idoli ai 
adolescenţilor. 

Chiar dacă stilurile muzicii pop care apăruseră până în anii 1960 erau încă în mare vogă în muzica vechilor 
formaţii sau a noilor veniţi, anii 1970 au însemnat apariţia multor altor genii. Unele dintre acestea cum ar fi glam-
rock-ul şi new wave erau doar ceva mai mult decât vechi produse deja existente, dar într-un ambalaj nou. Altele însă, 
cum ar fi reggae şi punk, au reprezentat schimbări creative faţă de sunetele pop de genul ,,middle-of-the-road” de la 
începutul anilor 1970. 

În ciuda diversităţii stilurilor muzicale din anii 1970, există încă o nişă pentru muzica pop modernă, uşor de 
ascultat, care îşi are rădăcinile adânci în muzica anilor 1960. probabil că cel mai reuşit exponent al acestui gen de 
muzică a apărut în anii 1977, atunci când Fleetwood Mac, un grup care se înfiinţase cu mult timp în urmă şi care s-a 
menţinut în zona ,,underground”, a lansat pe piaţă un album intitulat Rumours – un album de rock pur, melodios 
care, la acea dată, a obţinut titlul de cel mai bine vândut album din întreaga lume. 

Heavy metal-ul, ce deriva dintr-un amestec de blues şi rock, provenea şi el din muzica underground a anilor 
1960. Acesta se baza pe puterea hipnotică pe care o confereau tonalităţile şi pasajele repetitive, amplifi carea 
puternică şi distorsiunile realizate pe cale electronică . Printre cei mai reprezentanţi ai genului s-a numărat formaţia 
Led Zeppelin , un grup britanic înfiinţat în anul 1968 de căt re Jimmy Page, care în anii 1960 fusese principalul 
chitarist al formaţiei The Yardbirds. 

Un alt stil de muzică a apărut odată cu lansarea rock-ului glam – un gen mai degrabă teatral, condensat în 
apariţiile lui David Bowie şi ale lui Marc Bolan. Ambii interpreţi se zbătuseră în anii 1960 în muzica folk-pop, 
refăcându-şi apoi imaginea, prin costumaţii şi un machiaj bizar în decursul anilor 1970. 

Printre noi veniţi ai anilor 1970 s-a numărat şi formaţia The Eagles – o formaţie de muzicieni adunaţi din 
diferite domenii care au marea lovitură în anul 1974. Stilul  lor combină pop-ul şi rock-ul convenţional  cu muzica 
country şi western, iar viteza cu care a ajuns formaţia la vârf a fost o confirmare a succesului în a-şi atinge un spectru 
larg de susţinători. 

Într-un contrast evident cu aceştia se afla aşa-numitul ,,bubble gum rock”al formaţiei The Osmounds şi a lui 
David Cassidy – idolarizaţi de unii adolescenţi din lumea occidentală. 

Oricum fenomenul muzicii pop adevărate a deceniului a explodat abia pe la jumătatea anilor 1970. Numele 
formaţiei care a dat lovitura era Abba şi, din multe puncte de vedere, nu prea era audienţ ă cu şanse de a deveni nr. 1. 
În anul 1974, când formaţia a câştigat Concursul Internaţional Eurovision, cu melodia Waterloo, nimeni nu putea 
prezice succesul internaţional care avea să urmaze. 

Pe la mijlocul deceniului pe scena muzicii pop şi-a făcut apariţia o nouă modă. Disco-ul a reprezentat un gen 
de muzică destinat exclusiv dansului, şi chiar dacă admiratorii titlurilor mai vechi au considerat că stilul disco era 
mecanic, comercial, nr. susţinătorilor acestuia a crescut cu repeziciune. După ce Bee Gees au produs coloana sonoră 
a peliculei cinematografi ce Saturday Night Fever (1977), muzica disco a deţinut supremaţia vreme de mai mulţi ani. 

Rock-ul punk a început în anul 1976, ca o frustrare faţă de resursele enorme care fuseseră folosite pentru 
producerea înregistrărilor aparţinând curentului principal pop dar şi pentru realizarea concertelor ,,live”. 

Natura agresivă şi rebelă a mişcării punk rock-ului atrăgea mai ales populaţia şi pe tinerii proveniţi din clasa 
inferioară. Sunetul şi stilul muzicii era unul fără precedent prin violenţa sa şi era menit să insulte, la fel ca şi modul 
în care se îmbrăcau adepţii acestuia. 

Formaţia Sex Pistols, înfiinţată iniţial în anul 1976, a ajuns la apogeul carierei în anul următor. Acesta făcea o 
virtute din a cânta fals şi a ataca verbal, în cântece, politicieni şi monarhia britanică. 

Printre vedetele punk din S.U.A. s-au numărat The Cars, Blondies Cheap Trick; The Ramones, aceştia erau 
deziluzionaţi de tradiţiile care dominau societatea şi muzica. 

Unul dintre noile stiluri ale anilor 1970 realizau un amestec al pop-ului cu alte stiluri deja instaurate. Reggae-
ul, stilul apărut prin 1972 şi originar din Jamaica, combina rock-ul, muzica soul şi ritmurile latine. Iniţial, având 
rădăcinile în mahalalele din Kingstones, era o expresie a celor mai săraci jamaicani de culoare. Printre cei care au 
contribuit în mare măsură la răspândi rea acestui gen de muzică s-au numărat Bob Marley (1945 – 1981) şi formaţia 
acestuia, Wailers. 

 
1980 
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Pe la începutul anilor 80, efectele muzicale ale curentului punk din deceniul precedent începuseră să se 
estompeze şi mulţi dintre adepţii acestui stil fie dispăruseră, fie se alăturaseră curentului principal. 

Multe dintre formaţiile ale anilor 1970, continuând să-şi vândă un număr mare de albume – Pink Floyd a 
înregistrat unul dintre marile succese din 1980 cu albumul The Wall, care s-a menţinut în fruntea topurilor din SUA, 
vreme de 15 săptămâni. Cu toate acestea probabil că cea mai mare realizare a reprezentat-o apariţia, în anul 1981, a 
MTV-ului, canalul video-muzical. Începând de atunci, vedetele trebuiau să prezinte şi o imagine strălucitoare de 
piaţă, care să fie asociată cu melodiile lor. 

Michael Jackson a fost cel mai important solist masculin al deceniului şi a vândut albume în întreaga lume, ca 
Thriller din 1987, în 40 de milioane de copii. 

Madonna şi-a lansat primul album în 1983, dar anul 1985 a reprezentat anul de graţie al celebrei Material Girl, 
Like a Virgin s-a aflat 12 luni în topuri din SUA. 

Prince, care apăruseră la s fârşitul anilor 1970 a devenit şi el vedetă la începutul anilor 1980. Marea consacrare 
a venit în anul 1984, odată cu lansarea albumului ce conţinea coloana sonoră a filmului Purple Rain. 

În prima săptămână s-au vândut un milion de exemplare şi apoi a obţinut de zece ori ,, Discul de platină”. 
Importanţa stilului, a imaginii media pozitive, era piatra de hotar a succesului în anii 1980. Mişcarea Noului 

Romantism a fost cea care a dat tonul. Imaginile teatrale, alura unui stil de viaţ ă trepidant şi o muzică legănată de 
sintetizatoare erau simbolurile unor formaţii ca Spavdan Ballet, Duran Duran şi Depeche Mode. Numele ultimei 
formaţii indică noile forţe din muzică: moda (D.M. însemnând în limba franceză ,,Mesajul modei”, expresie preluată 
dintr-o revistă de modă) 

În anii 1980, rock-ul, fi e el matur sau de gen ,,heavy”, s-a bucurat şi  el de o revigorare. Atâta timp cât era 
zgomotos şi/sau melodios – şi putea fi interpretat în faţa a zeci de mii de fani, adunaţi pe un stadion – acest stil de 
muzică avea garantate vânzări pe scară largă. 

Dire Straits, o formaţie situată la marginea mai ,,soft” a pieţei, deţinea supremaţia genului. Brothers in Arms , 
albumul din 1985, a ocupat locul întâi în 25 de ţări. 

Mai târziu, în decursul aceluiaşi deceniu, Guns N’Roses au venit cu un album : ,,Appetite for Destruction” 
(1987) care a fost retrogradat în topuri datorită controverselor privind coperta cu implicaţii sexuale şi vânzarea i-a 
fost parţial interzisă. 

La sfârşitul anilor 1980 au apărut şi două formaţii cu un rock mai elaborat: U2 şi R.E.M. 
Sfârşitul anilor 1980 au marcat şi apariţia rapp-ului. În S.U.A. formaţia Run – D.M.C. a devenit prima cu 

vânzări de platină. 
La s fârşitul deceniului, muzica pop se afla pretutindeni. Legăturile acesteia cu unele afaceri, revoluţia video, 

implicarea vedetelor în arta cinematografică şi în sprijinirea cauzelor umanitare, a demonstrat că muzica pop, în 
toate formele ei de mani festare, devenise o parte esenţială a unei culturi mondiale aflate în plină evidenţă. 

 
1990 
 
Anii ’90 au cunoscut o creştere însemnată atât în calitatea cât mai ales în cantitatea muzicii pop. 
În prima jumătate a deceniului, muzica pop, limbajul internaţional al tineretului, s-a fragmentat; nici o 

formaţie nu se putea baza pe devotamentul total al fanilor săi. Tineretul de atunci putea alege dintr-o gamă aproape 
alarmantă de stiluri muzicale. Unele dintre vechile favorite ca rock-ul sau reggae, rezistă dar sunt serios concurate de 
mai multe alte stiluri ale noilor veniţi, grunge, raggae, hip-hop, jungle sau drum’n’base. Toate acestea contribuie la 
amestecul cultural pe care îl reprezintă lumea modernă a muzicii pop. 

Grunge, muzica tineretului american nemulţumit, a apărut în Seattle şi a fost iniţiată de Nirvana, al cărui lider 
introvertit dar carismatic, Kurt Cobain, şi-a exprimat convingerile prin cântece ca ,,Smells Like Teen Spirit”, de pe 
albumul definitoriu al mişcării ,,Nevermind” (1991). Stilul grunge a fost afectat de sinuciderea lui Cobain în 1994, 
dar formaţii asemănătoare cum ar fi Pearl jam, duc mai departe tradiţia. 

În Marea Britanie apar trupe ca Blur (Londra); Oasis (Manchester), Pulp (Sheffield). Toţi aceştia s-au inspirat 
din vechiul stil pop al anilor 60 căruia i-au adăugat accente noi. Pentru cei care preferă mai mult testosteron în 
muzică, anii 1990 au avut multe de oferit. Albumul ,,Blood Sugar Sex Magic” din 1991 al formaţiei americane Red 
Hot Chilli Peppers a oferit un amestec de rock clasic întretăi at de accente hip-hop şi rap, iar formaţia nord-irlandeză 
Therapy adresa cu sunet de chitară impresionant pe albumul lor din 94 ,,Troublegum”. În 1990 publicul cumpărător 
iubitor de pop mai tânăr s-a bucurat de reapariţia grupurilor de băieţi. Acestea erau aranjate şi puse la punct de 
producători până la ultimul detaliu, dar în acelaşi timp unele produceau şi muzică de calitate. 

 
Andercau  Iulian clasa a  X-a A 

 
 

 
 
 
 
 

Formaţia irlandeză U2 înfiinţată în anii 1970, iar în anii 1980 
deveniseră una dintre marile formaţii pop-rock. În 1972 la Dublin s-a 
inaugurat colegiul Mount Temple. Şcoala punea accent semni ficativ 
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pe artele creatoare; era o şcoală mixtă de catolici şi protestanţi. U2 
urma să apară din această şcoală inovatoare.  

 În 1976 Larry Mullen, un elev de doar 15 ani, a dorit să-şi înfiin ţeze o trupă, astfel că a lipit un anunţ la afişierul 
şcolii.  

El a cântat la baterie de la vârsta de 9 ani şi studiase cu Joe Bonnie, cel mai celebru baterist din Irlanda acelor 
vremuri. Dave Evans, care a cântat la pian şi la chitară s-a oferit ca şi chitarist. Adam Clayton, basist, s-a prezentat şi el la 
preselecţie. Le mai lipsea un solist vocal. 

 Clayton s-a gîndit la un coleg, Paul Hewson. Acesta a participat la o audiţie şi cei patru s-au decis să înfiinţeze 
formaţia numită ,,Feedback”. 

Trupa făcea nişte cover-uri după piese clasice ale formaţiei The Rolling Stones, repetând de trei ori pe săptămână la 
şcoală. Evans a fost poreclit ,,The Edge” (Ascuţitul) datorită bărbiei sale. Hewson a devenit cunoscut ca ,,Bono”. Porecla 
îi venise de la o reclamă care atârna în faţa unui magazin cu aparate auditive: ,,Bono vox”, ceea ce în latină  înseamnă 
,,voce bună”. Atunci ,,Feedback” şi-a schimbat numele în ,,The Hype”. 

The Hype au câştigat un concurs organizat de Mount Temple. Succesul lor s-a datorat atât talentului cât şi energiei 
debordante. Clayton a sugerat că ar trebui să angajeze un manager care să-i promoveze, ajutat bineînţeles de casete 
demonstrative şi să organizeze turnee. Când Clayton a fost exmatriculat din şcoală, s-a hotărât să devină manager şi 
promotor al grupului. 

În 1978 ei erau cunoscuţi în unele cluburi de pe Crafton Street, din Dublin. La 11 martie s-au prezentat la concursul 
Harp and Guiness Talent, din Limenick – şi au căştigat. Premiul lor a constat în 500 de lire steriline şi dreptul la o audiţie 
la CBS Irlanda. În 1979 ei şi-au lansat primul single în Irlanda : U23. Clayton a decis să schimbe din nou numele 
formaţiei şi un prieten i-a sugerat ,,U2” (numele de cod al avionului de spionaj american din Războiul Rece), astfel a luat 
fiin ţa U2 şi de atunci nu şi-a mai schimbat configuraţia. 

În 1980, U2 şi-au lansat primul album intitulat BOY, urmat de OCTOBER (1981) şi WAR (1983). Între albume 
formaţia a efectuat turnee şi a fost însoţitoare a altor formaţii celebre printre care The Police şi Eurithmics. În 1983 multe 
părţi ale lumii, printre care Orientul Mijlociu şi Insulele Falkland, treceau prin războaie şi vărsări de sânge. Când U2 a 
compus WAR, Bono a afirmat că vor să atragă atenţia asupra acestor războaie. 

Single-ul binecunoscut ,,Sunday, Bloody Sunday” se referă la o duminică anume din 1972 când soldaţii britanici au 
ucis 13 persoane din Belfast, cu ocazia unui marş care s-ar fi dorit pacifist. U2 a cântat pentru prima dată ,,Sunday Bloody 
Sunday” la Belfast. Înainte de a cânta, Bono a spus publicului că dacă nu le place să-i spună şi promite că nu o vor mai 
interpreta niciodată. În timp ce cânta Bono flutura un steag alb, iar melodia a fost aclamată şi de atunci este unul dintre 
marile lor hituri. 

De-a lungul anilor U2 nu numai că şi-au exprimat public ideile despre drepturile omului, problemele  de mediu şi 
alte subiecte, dar au concertat adesea şi pentru cauze în care ei credeau. De exemplu în 1986 formaţia a cântat la concertul 
Live Aid pentru ajutorarea victimelor foametei din Etiopia. După acest moment al carierei, ei au fost consideraţi de către 
celebra revistă Rolling Stone ca una dintre cele mai importante formaţii de rock ai anilor 1980. 

În 1992 trupa a dat un concert de protest împotriva Centrului Nuclear de la Sellafield în nord-vestul Angliei. 
Deoarece l-i s-a interzis să concerteze chiar în Sellafield, U2 au construit ,,Sellafield 2” şi au apărut pe scenă în 
echipamente antinucleare. Profiturile rezultate din single-ul Night and Day, lansat în 1991 pe albumul Cole Portret 
Tribute, au fost donate pentru cercetarea bolii SIDA. 

Al cincelea album, THE JOSHUA TREE (1987) a fost un mare succes comercial al anilor 1980 – nu avea mesaj sau 
subiect specific ca WAR. Majoritatea pieselor au devenit hit-uri celebre : ,,Where the streets have no name”, ,,With or 
without you” şi ,,I still haven’t found what I’m looking for”. După doar 48 de ore de la lansare, albumul a primit Discul de 
Platină şi a ajuns în fruntea topurilor în 22 de ţări. Pentru promovarea albumului U2 a efectuat un turneu Joshua. S-a lansat 
un film al turneului, Rattle and Hurn. Joshua Tree a câştigat multe premii : în 1987 premiul Grammy pentru cel mai bun 
album, cea mai bună formaţie a anului şi cel mai bun single (With or without you). 

Succesul formaţiei U2 nu se încheiase însă. În 1989 a efectuat un turneu mondial şi la concertul final de la Dublin, 
Bono a sugerat că U2 va suferi unele schimbări… şi stilul lor muzical s-a schimbat, după cum a demonstrat albumul 
Achtung Baby (1991): muzica lor avea un sound de up-beat rock. 

În 1993 U2 a fost nominalizată la premiile Brit ca cea mai bună formaţie rock şi cel mai bun spectacol de scenă. În 
acelaşi an Bono şi-a îndeplinit un mare vis, interpretând melodia I’ve got you under my skin, cu Frank Sinatra. 

În ultimii ani U2 a mai efectuat două turnee mondiale, Zoo în 1991 şi Popmart, în 1997, pentru a-şi promova un alt 
album :POP. 

Mai apoi a apărut albumul Elevacion care şi acesta a câştigat o gramada de premii. A urmat un turneu de promovare 
cu acelaşi nume la care s-a realizat din nou un film al turneului. 

Astăzi, formaţia U2 continuă să fie împreună şi toţi cei patru membrii locuiesc în oraşul lor natal Dublin. 
 

Andercău Iulian  clasa a X-a A 
 
 

LUNA AMARĂ 
 

   Luna Amară este libertatea pe care şi-au luat-o cinci băieţi din 
Cluj de a face muzică fără compromisuri, chiar dacă asta a însemnat să 
cânte patru ani în ,,underground:”, (un underground impus de 
circumstanţe, dar asumat cu plăcere  într-o industrie muzicală unde de 
câţiva ani sunt promovaţi artiştii ,,confecţionaţi”). O trupă care umple 
sălile de concert (de curând au sărbătorit 100 de concerte), Luna Amară 
este trupa underground fără contract la o casă de discuri cu cea mai  
mare activitate concertistică din România. 
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Băieţii fac un rock alternativ cu elemente grunge, hardcore şi punk, completat de un element mai puţin 
întâlnit trompeta. 

Totul a început în 25 septembrie 1999, când Nick Fagadar şi Gheorghe Farcaş au înfiinţat proiectul 
Tanagra Noise. În decembrie T.N. susţineau primul concert la Balul Bobocilor de la Arhitectură Cluj – Napoca. 
După mai multe concerte, observând că numele nu prea le-a fost reţinut, se hotărăsc să-si schimbe denumirea 
trupei. Luna Amară a fost alegerea finală a băieţilor (Luna Amară este numele filmului lui Roman Polanski, 
ecranizarea cărţii ,,Luni de fiere” a lui Pascal Bruckner. 

În perioada aceasta, Luna Amară a  cântat în deschidere la : Iris, Cargo, Viţa de Vie, Vama Veche, 
Timpuri Noi, Zdop şi Zdup şi Omul cu Şobolani. 

Dacă v-a fost dor de un sound rough, cu contrapuncte melodioase, de o chitară care să sune cu 
adevărat bine – într-un cuvânt dacă simţeaţi lipsa unei trupe rock – ascultaţi Luna Amară. 

Din componenţa trupei fac parte: Mihnea Blidariu (trompetă, voce, chitară), Nick Fagadar (voce, 
chitară), Petru Gavrilă (chitară solo), Sorin Moraru (bass) şi Răzvan Ristea (tobe). Cred că nu mai trebuie să 
spun că fac totul singuri, şi muzica şi textele; cu amănunt aparent firesc la noi, însă din ce în ce mai rar. 

Lună Amară cântă despre realitatea românească, despre corupţie, minciună, dar şi despre cum să-ţi 
păstrezi verticalitatea într-o lume ca cea în care trăim – prin  dragoste şi umor. Lună Amară  este o călătorie. 
Deloc solitară, doar solidară cu tine, cu tot ce ţi-a rămas neînvins, viu şi liber. 

Lună Amară e un spaţiu viu, dar nu unul al negaţiei şi distrugerii. Nu este şi nu va fi o colecţie de 
frustrări, dileme şi declaraţii programatice, fără noimă. Este o stare de spirit şi poate dincolo de asta un 
exerciţiu de libertate, o întălnire care ne-a adus mai aproape de noi înşine, de toţi aceia dinte voi care au ales 
verticalitatea şi nu compromisul. Fii  treaz, schimbarea la  minte nu are cum să se întâmple decât DE JOS ÎN 
SUS, adică de la tine! 

Luna Amară rămâne o călătorie… iar destinaţia finală … eşti chiat tu! Rămâi treaz şi mai  
ales… fii liber! 

 
Andercau Iulian XA 

 
 

                        

                                           

                                          PAULA SELING   
 

 

S-a născut pe 25 decembrie 1978, la Baia Mare. A absolvit Colegiul "Gheorghe Şincai" din Baia 
Mare în 1997. Este studentă la Şcoala Superioară de Jurnalistică. A studiat canto şi  pianul cu 
profesori din Baia Mare timp de 8 ani. A cântat în spectacolul Viaţa de român - Cerbul de aur-
Brasov 1996 şi  în spectacolul Din darul magilor - decembrie 1997, Sala Palatului-Bucureşti; în 
deschiderea concertelor extraordinare susţinute în România de JOAN BAEZ - 27 iunie 1997 şi  
CHICK COREA - 9 noiembrie 1998.  

PREMII: 

• Trofeul Armonia - Festivalul pentru Copii si Tineret - Bucureşti 1996  

• Locul I - Festivalul Ursuleţul de Aur - Baia Mare - 1996;  

• Trofeul Aurelian Andreescu - Bucureşti - 1996  

• Trofeul MAMAIA - 1997  

• Slagărul anului la secţiunea Şlagăre pop-rock - Mamaia '99 cu piesa "Ploaie in luna lui 
Marte" (Nicu Alifantis/Nichita Stănescu)  

• Cea mai bună voce feminina din România - Premiile Industriei Muzicale Româneşti 2002  

• Cea mai bună artistă într-un videoclip - Video Music Awards MTV ROMANIA - 2002  

• Trofeul "Cerbul de aur" - Braşov - 2002  

• Premiul "Femeia anului 2002" - Revista "Avantaje"  
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• Premii internaţionale la festivalurile FIDOF din CESME - Turcia, SKOPJE-FYRO - 
Macedonia, LA VALETTA - Malta 

PREFERINŢE MUZICALE: Dream Theatre, Chaka Khan, Dave Grusin, Pat Matheny, Miles Davis, 
Ella Fitzgerald, Chick Corea etc. 

Desemnată de revistă AVANTAJE "Starul în ascensiune al anului 1997" şi  nominalizată la titlul 
"Femeia anului" '98 si '99. A realizat emisiuni de radio la CONTACT Baia Mare, apoi la ACTIV FM 
Jazz for Lovers şi , mai târziu, la Radio 21 În al şaptelea cer. A reprezentat 3 compozitori români la 
selecţia pentru GRAND PRIX EUROVISION - 1998, apoi în 2000 concureaza cu o piesa a lui 
Andrei Kerestely, iar în 2002 cu o compoziţie proprie. A reprezentat România la festivalurile 
INTERNATIONAL MUSIC CONTEST '98 - Cesme (Turcia), MAKFEST - STIP '98 (Macedonia) şi  
Festivalul CÂNTECULUI MALTEZ '99 (Malta). Cânta în majoritatea cluburilor bucureştene şi  în 
toata ţara, singură sau alături de GASCA DE ACASA (Ciprian Mateian - chitară, Alin Balas BOZZO 
- chitară bass, Calin Ionce - clape, Mihai Nenita- vioara, Florin Pop PEFY - baterie), NO SMOKING 
(Virgil Popescu- bas, Cezar Zavate - chitară,Vali Neamţu - tobe, Sorin Voinea - claviaturi), 7th 
HEAVEN (Ştefan Mihăilescu sau Sorin Românescu - chitară, Dan Pirici - chitară bass, Raul Kusak 
sau Florentin Milcof - claviaturi, Vali Vatuiu - tobe, Silvia Ştefanescu - backgroud; colaboratori: 
Alexandra Ungureanu, Marcela Buruian, Mihai Neniţa - vioară, Alex Simu - saxofon) 

Turnee în: Regatul Unit al Marii Britanii, Franţa, Grecia, Turcia, Germania, Canada, Yugoslavia, 
Norvegia, Malta şi  Italia. Personaj principal în cartea şi  serialul "One Hit Wonderrland" realizat de 
Tony Hawks (producator Wall To Wall TV) şi  difuzat de Discovery Channel în august 2002 

         GOJA CIPRIAN 
         Clasa a XI-a C 
 

 

AKCENT  
 
Pe scurt, Akcent înseamnă: emoţie, distracţie, ambiţie, nonconformism, idolii unei generaţi i tinere, 
Discul de Aur şi  Discul de Platină primite pentru acelaşi  album în timp record 

Dar, cine sunt cei patru membri Akcent? 

Adrian Sana 

Născut sub semnul Berbecului, păstrează caracteristicile definitorii ale zodiei: adică 
perseverenţa şi  pasiunea. Cel mai adânc înrădăcinată în viaţa lui este muzica, dealtfel 
acesta fiind motivul pentru care a lucrat ca DJ la un post de radio cu tradiţie ("Extrem de 
puţine sunt momentele din zi în care nu ascult muzică şi  acelea mi se par cele mai 
nesuferite şi  lungi!").  

 

Mihai Gruia 

Student la Facultatea de Filosofie şi  Jurnalistică "Spiru Haret", Mihai consideră că sunt 
importante comunicarea şi  obiectivitatea. A practicat multe sporturi ca înot, rugby, judo şi 
fotbal dar s-a lăsat de toate, căci mama sa l-a convins să-şi  înceapă carieră de model. 
Deşi  este cel mai tânăr membru al grupului, ştie să discute despre aproape orice subiect 
cu aproape oricine. Din primele clipe în care îl cunoşti, te impresionează plăcut 
francheţea sa!  

 

Marius Nedelcu 

Este un Leu veritabil, dar care nu crede în zodii. Deşi  a venit în Bucureşti pentru a urma 
cursurile Facultăţii  de Drept, a ajuns foarte repede la concluzia că nu-i de el şi  că se 
descurcă mai bine în marketing.În prezent este instructor de spinning & funk. Marius şi-a 
dovedit calităţile vocale cântând în corul bisericii. Pasiunea lui numărul unu rămâne totuşi 
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ciocolata.  

 

Sorin Brotnei 

Este din Baia Mare şi  a venit in Bucuresti pentru a urma cursurile Facultăţii  de Arte 
Plastice (secţia Ceramică, Sticla & Metal!). O vreme a făcut modelling şi  chiar ar fi 
putut face o carieră remarcabilă, dacă n-ar fi fost muzica. A reprezentat imaginea 
Radio 21. A făcut prezentări pentru Doina Levinţa, Pierre Cardin şi  a apărut în 
spoturi pentru Dialog si Sony. Crede în Dumnezeu şi  încearcă să citească din Biblie 
în fiecare seară!  

 

Casa de discuri Roton lansează albumul 100 BPM al formaţiei Akcent. 100 BPM este 
rezultatul a trei luni de muncă în studio. Primul extras pe single de pe album este piesa Buchet de 
trandafiri, al cărei videoclip a fost lansat pe 19 mai. “100 bpm este pentru noi marea încercare. Spre 
deosebire de În Culori, este albumul pe care l-am înregistrat cu gândul la fanii noştri. Acest album 
este dedicat din suflet lor. Fiecare cântec are câte o părticică din noi. Fără fanii noştri ne-ar fi fost 
foarte greu, le mulţumim că există şi  îi  aşteptăm în continuare la toate concertele noastre. 100 BPM 
este o noua lume în culori, menită să te provoace la noi emoţi i”, a declarat formaţia Akcent. 

         GOJA CIPRIAN 
         Clasa a XI-a C  
 
 
 
 

     ENRIQUE IGLESIAS- POVESTEA VIEŢII LUI                                                 
 
           
                         În 1996, după câteva sute de concerte şi 30 de milioane de albume 
vândute ,un tânăr promiţător cântăreţ cu un nume deja celebru,Iglesias-işi făcea deja 
auzite primele acorduri. 
                       Este vorba despre Enrique Iglesias, care şi-a câştigat binemeritatul titlu de 
"Cel mai bine vândut cântăreţ latino al tuturor timpurilor",demonstrând că poate întrece 
faima tatălui său,Julio Iglesias. 
                     Născut acum 29 de ani ,la Madrid,Enrique şi-a început cariera în 1995 când 
abia împlinse 20 de ani,deşi îşi plănuise în secret acest lucru, încă de la 16 ani. 
                   Până la vârsta de 8 ani a locuit cu mama şi cu fraţii săi la Madrid,iar relaţia 
cu tatăl lui era aproape inexistentă  acesta fiind deseori plecat în turnee s-au ocupat cu 
numeroasele sale concerte. 
                 După divorţul părin ţilor săi şi din cauza atacurilor teroriste care ameninţau 
Madridul, el a fost trimis, împreună cu fratele său, Julio, să locuiască cu tatăl lor la 
Miami. Julio Iglesias lipsea cu  lunile de acasă şi îl l ăsa în grija unei bone Elvira 
Olivares, care avea să-şi pună amprenta asupra existenţei micuţului Enrique. 
                Referitor la copilaria sa nefericită, el declara: 
                                   "Când îmi voi întemeia o familie, voi lăsa cariera  la o parte. 
                                    Tata nu a ştiut să facă aşa ceva." 
              Devenind familiar cu mediul artistic, în mintea lui s-a născut dorinţa de a călca 
pe urmele tatălui său .Cine ar fi bănuit că faima sa avea să o depăşească cu mult pe cea 
a renumitului Julio  Iglesias??? 
             Singura care îi cunoştea şi îi încuraja planurile era dădaca sa: 
                                  "Nu vroiam să le spun părin ţilor mei nimic. De frică să nu mă ia în 
glumă.Îmi imaginam că discuţia va avea loc în timpul cinei şi va fi de genul: 
                                 <<Tată, vreau să mă fac pilot>>,iar el să spună:<<Taci şi 
mănâncă>>. 
                                " Nu aş fi putut suporta aşa ceva!!!" 
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           In 1995, primul său album ,,Enrique Iglesias”, a dat peste cap topurile 
internaţionale şi încasările muzicale, aducându-i un binemeritat premiu 
,,Grammy”,pentru"Cel mai bun cântăreţ latino".  

În primele trei luni, s-au vândut peste un milion de exemplare, aducându-i   Discul de 
Aur în Portugalia , după doar trei  săptămâni de la ieşirea pe piaţa a albumului. 
          Vocea sa a cucerit în scurt timp şi continentul asiatic, unde a câştigat Discul de 
Aur şi cel  de platina în urma vânzărilor record înregistrate în Taiwan,Tailanda si 
Singapore. 
         A înregistrat albume în limba italiană, portugheză, engleză, rusă şi, desigur, 
spaniolă. 
        Figura lui a apărut pe copertele a 250 reviste, la 190 posturi de televiziune 
  în 23 de ţări.  
Dintr-un cântăreţ  carismatic, cu un nume celebru, o voce emoţionantă şi o aluniă pe 
obraz, Enrique s-a transformat într-un fenomen mondial în doar câteva luni. 
       Al doilea album al sau ,,Vivir”, apărut în 1997,i-a adus înca odată vânzări record: 5 
milioane de exemplare, dar şi numeroase alte premii. 
       Pentru promovarea aceluiaşi album, a făcut şi primul turneu mondial în 1997, care 
a inclus 70 de concerte în zece ţări, la care au participat peste 720 de mii de oameni. 
      Abia în 1999 cu ocazia celui de-al patrulea album al său, intitulat ,,Enrique”,se 
hotaraşte să cânte în engleză. Enrique a lucrat la fiecare dintre textele cântecelor sale, ca 
şi până atunci, iar rezultatele s-au vazut curând. Decizia sa este primită cu alte discuri de  
platină în 32 de ţări, staţionarea pe primul loc în top timp de luni întregi şi vânzări de 
milioane de albume. Turneele făcute în jurul lumii ridică în picioare mii de oamenii care 
se înghesuie să-l audă ,,live” şi să-i fredoneze cântecele. 

     Criticii muzicali îl felicită pentru decizia de a cânta în engleză, care, evident, i-a sporit 
numărul de fani. El însă profită de această ocazie si declară că a vrut să demonstreze că 
muzica sa nu este latino ci are influenţe pop, iar faptul că este cântată în spaniolă nu o 
transformă neapărat în muzică latino. 
    Albumul său în limba engleză, a fost prezent în magazine timp de 33 de săptămâni şi 
se afla pe locul 34 în topul Billboard care cuprinde alte 200 de albume. 

   Lunga listă de premii şi trofee acordată lui Enrique este impresionantă, incluzând 116 
discuri de platină, 227 discuri de aur, 26 de premii internaţionale, dintre care amintim 
premiul,, Grammy” obţinut in 1996, pentru ,,Cel mai bun cântăreţ latino", premiul din 
partea revistei Billboard, obţinut în 1997, pentru albumul Anului, Word Music Awarld 
pentru ,,Cel mai bine vândut artist latino din lume," 7 premii Lo Nuestro, două premii 
ACE pentru artistul anului, 2 premii ASCAP pentru ,,Cel mai bun textier în1996 
şi1997", şi diverse nominalizări pentru ,,Cel mai bun artist latino" la premiile 
,,Grammy” si American Music Award in 1997. 

                                                                              
 

  Ştiaţi  că... 
 
*  Numele lui este Enrique Miguel Iglesias Preysler , 
*  poartă numărul 44  la pantofi , 
* bea cu regularitate ceai chinezesc , 
* este îndrăgostit de Marilyn Monroe , 
* idolul său a fost Superman , 
 *  nu are niciodată mai mult de 20 de dolari la el , 
*  şapca lui favorită este albastră şi este un cadou de la un prieten care a murit , 
* nu fumează şi nu consumă droguri , 
* două telenovele au fost intitulate după cântecele lui, Nunca Te Olvidare şi Cosas Del   
Amor , 
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* primele cântece le-a scris în dormitorul său şi în garajul prietenului său, la vârstra de 
13 ani , 
* este fanul formaţiilor The Police şi Dire Straits , 
* dacă cineva îl prezintă ca fiul lui Julio Iglesias, se enervează şi dispare imediat , 
* uraşte să fie strigat Ricky , 
* când vede prima oară o femeie este foarte atent la picioarele ei , 
* bea limonadă călduţă înainte de concert , 
* actri ţa lui preferată este Meryl Streep , 
* adoră salatele şi pepenele , 
* nu poartă niciodată ceas , 
* se roagă în fiecare  noapte înainte de culcare , 
* doarme cu o pernă între picioare , 
* nu foloseşte parfum , 
* nu poartă niciodată pijama , 
* actorul lui favorit este Anthony Hopkins ,                                                                         
* a urmărit povestea lui Pinnochio de zece ori , 
* nu se satură niciodată de sushi şi fructe de mare , 
* va renunţa la carieră când se va căsători şi i şi va intemeia o familie , 
* vrea să piloteze un avion , 
* motto-ul său este:  ,,Incearcă să  trăieşti fiecere zi ca şi cum ar fi ultima''. 
* nu a întâlnit-o niciodată  pe Whitney Houston, deşi i-aţi  putut vedea cântând în duet. 
* a avut o aventură cu Christina Aguilera , 
* a fost votat între primii 50 cei mai sexi bărbaţi din lume în revista People , 
* nu ştie să danseze salsa , 
* este primul cântăreţ latino care a cântat la decernarea premiilor American Music  
    Award , 
* şi-a dedicat primul album dădacei sale, Elvira , 
* prietenii îl striga Quique , 
* era un elev foarte ruşinos , 
* are un câine din rasa GoldenRetriever, Grammy , 
* nu a ieşit niciodată cu fata din videoclipul Bailamos                                                                      
*este  înca celibatar, pentru că zvonurile căsă toriei cu Anna Kurnikova nu au fost 
confirmate.                            
                                                                          
 
 
                                                                                LIGIA BERINDE 
                                                                                                          Cl. aIX-a A 
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CHCHEWING GUM 
 
        We all know about chewing gum. It’s the sweet 
substance people buy just to chew but not swallow.  
        History tells us that the man most responsible for 
chewing gum was Mexican dictator, General Antonio 
Lopez Santa Ana. He was the General who defeated the 
Texans at the Alamo in San Antonio, one hundred fif ty 
years ago. 
        A few months af ter that famous battle, Santa Ana 
was captured and permitted to return home to Mexico. 
         Instead of  going straight home, the General took 
the long way-east to New York City. He took with him a 
large amount of  a strange material called chicle . It was 
the dried juice of  a tree found in the jungles of  Mexico 
and Central America. General Santa Ana believed that 
chicle could replace rubber. And he looked for an 
American inventor to help him. 
          General Santa Ana met a man named Thomas 
Adams. Mister Adams agreed to experiment with 
chicle. But af ter many weeks he admitted failure. He 
looked for the General to tell him the sad news, but he 
learned that Santa Ana had gone back home to Mexico. 
          Huge amounts of  chicle remained. And Adams 
wondered what to do with it. 
One day, Adams was in a store when he saw a little girl 
buy a piece of  wax to chew. Adams had seen the 
General break off  small pieces of  chicle f rom time to 
time and chew it. He told the store owner that he had 
something better than wax and he made several 
hundred little balls of  chicle . 
          The store owner sold them all and asked for 
more. 
Adams sent to Mexico for more chicle. And the chewing 
gum industry was born. 
          One of  the early chewing gum makers was 
William White, a popcorn salesman. Chewing gum 
made him a rich man. It also made him famous enough 
to be elected to Congress. 
          Once, during a visit to England, William White 
was presented to King Edward the seventh. White gave 
the King a box of  chewing gum and urged him to try it 
right there and then. The surprised King Edward 
accepted the gum, but refused to chew it before his 
guests. 
           Many stories were spread about chewing gum in 
the early days. Some warned it was dangerous. If  
swallowed, they said, the gum would make the 
intestines stick together .And painful death would 
follow. 
           A doctor once told the American Medical 
Association that chewing lots of  gum helped Jack 
Dempsey win the heavy-weight boxing championship in 
1921 . He said all the chewing made Dempsey’s jaw. 
Dempsey went on to win the f ight. 
          Some Americans use “chewing gum” in a funny 
expression to joke about someone’s lack of  intelligence. 
They say the person does not have the mental ability to 
walk and chew gum at the same time.  
 

 

 

 

CROSS YOUR FINGERS 
 
        The cross in an ancient symbol in many cultures and 
religions. It is closely linked, of  course, with the Christian 
church. Scandinavians also used crosses to mark the 
edges of  their territory. And the cross was a sacred 
symbol to the Egyptians and to the Aztecs in Mexico. 
Today, the word cross is used in many expressions that 
seem to have little direct connection to religious beliefs. 
       For example, one way of  wishing good luck to 
someone is to tell him that you will “keep your fingers 
crossed” for him.  
       Sometimes you may even cross two of   your f ingers 
when you wish him luck. But most experts think the. It 
probably has its roots in the ancient Christian belief  that 
marking the sign of  the cross would keep away evil spirits 
and bad luck. 
         Children of ten cross their f ingers when they tell a 
small lie. It is an old belief  that lies will not be punished if  
told while the f ingers are crossed. Many children have 
unhappily discovered that crossing their fingers offers no 
such protection. 
         Children of ten use another expression, “cross my 
heart,” when they say they are telling the truth. A child 
usually will make an X over his heart with his finger 
while saying it. 
          Language expert Charles Earle Funk says “cross 
my heart,” and crossing the hearth with the finger, 
probably come f rom the Roman Catholic tradition of  
making the sign of  the cross. Mr. Funk also says that 
earlier in this century, children in the United States of ten 
expanded the simple saying. They said,” Cross my heart 
and hope to die. And hope the cat will spit in your eye.” 
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Cross  is used in many other ways. If  you deceive 
someone or confuse them you are “crossing them up.” 
           And you might become ”cross as two sticks” at 
someone. This old expression means you are very 
angry. What do two sticks have to do with the 
situation? If  you put one stick across the middle of  the 
other stick, you have a cross. And the word cross is 
another way to say angry. So if  you are as cross as two 
sticks, you are very angry. 
           Another expression,” to cross swords,” sounds 
like something f rom the past. It recalls the period when 
knights in armor seemed to spend most of  their time 
fighting. You can imagine two angry knights whose 
swords cross during a battle. But the expression no 
longer means a noisy fight with swords. It describes a 
less violent fight with words instead of  swords. You 
“cross swords” with someone when you argue or 
debate an issue with him. 
 

EUREKA 
          Expletives are quick, short outcries of  pain, 
surprise, anger or joy. We hear them all the time-ow!  
wow!  Holy smokes!  yiekes!  hell’s bells!  good god!  gee!  
damn!  holy moses!  Some are considered “not nice” and 
can’t be repeated here. 
         An expletive-or exclamation-bursts forth f rom 
your throat without thought. It is an expression of  pure 
emotion that helps to ease your pain or to give wings to 
a joyous surprise. 
          One expletive-eureka! -is slowly going out of  style. 
Let’s examine it before it disappears altogether. 
Perhaps you have heard how this expression came into 
existence. The story has been told many times. 
          Archimedes, the great scientist of  ancient Greece, 
lived in Syracuse at the time of  King Hiero the second. 
The King had ordered a crown of  gold and suspected 
that his goldsmith had mixed some silver with it. The 
King called on Archimedes and asked him to examine 
the crown to see if  it was pure gold. 
           Archimedes was puzzled. How could he learn if  
the crown was pure gold? But one day, as he stepped 
into the water of  a public bath, he observed the water 
flowing over the top of  the bathtub. He carefully 
studied the overf low. Suddenly, he realized how he 
could test the gold in the crown. He knew that gold was 
heavier than silver. So, a piece of  gold would be smaller 
than a piece of  silver of  the same weight. He could get a 
piece of  pure gold that weight the same as the king’s 
crown. He could put it in a full container of  water and 
measure how much water is displaced. Then, he could 
put the crown in the same container of  water. If  more 
water f lowed out, the crown was not pure gold. 
          Archimedes was so excited by this discovery that 
he jumped out of  the bath and ran naked through the 
city streets toward home. He shouted as he ran 
“Eureka!  Eureka!”…”I have found it!  I have found 
it! ” 
           True or not, it is a delightful story. And it is an 
established fact that Archimedes did discover when 
two objects weight the same but are of  different 
density, the less dense object displaces more water than 
the denser one. 
 

HOT DOG 
 
         Imagine that you are visiting the United States on a 
warm summer day. You decide to go to a baseball game. 
         You watch and listen to the activity on the bright green 
baseball field. You hear many sounds: the bat hitting the ball, 
the fans cheering their teams, the announcement of  the next 
batter. Among the sounds are the calls of  people who are 
selling food and cold drinks to those watching the game. One 
call is heard over again. “Hot dogs. Get your red hot, hot 
dogs.” You soon learn, if  you did not already know, that a hot 
dog is a sausage sandwich. It is one of  the most popular and 
traditional American foods. Hot dogs are sold at many places, 
but especially at the major sports events. People enjoy them 
with beer or other cold drinks. 
           There are many stories about how the hot dog got its 
name. About one-hundred years ago, people cooked and sold 
sausages on the streets of  most American cities. In those days 
you could hear salesman on city streets crying, “Hot!  Hot!” to 
get people to buy the hot sausages. Thus, a sausage became 
known as a “hot.” 
            Soon the sausage salesmen began selling imported 
German sausages called f rankfurters. They were called that 
because the man who began importing them was form 
Frankfurt, Germany. 
             One language expert, Webb Garrison, says that at 
about the time f rankfurters were first imported, the 
expression “doggy” became popular. Doggy was a shorter 
f rom a popular expression, ”to put on the dog.” It meant 
fancy, costly, in the best style. The f rankfurter seemed fancy, 
because it was imported and cost more than the old “hot” or 
sausage. So, the f rankfurter was said to be “doggy hot.” Soon, 
these “doggy hots” were called “hot dogs.” 
             You may hear “hot dog” to express pleasure. For 
example, a f riend may ask if  you would like to go on the 
beach. You might say, “Great!  I would love to go.” Or, you 
could say, “Hot dog!  I would love to go.” 
             People also use the expression to describe someone 
who is a “show-off ,” who tries to show everyone else how great 
he is. You of ten hear such a person called a “hot dog.” He 
might be a baseball player for example, who catches the ball 
with one hand, making an easy catch seem more difficult. You 
know he is a hot dog because when he makes such a catch, he 
bows to the crowd, hopping to win their cheers.                       
 

 

Bil ţ Robert Andrei 
cl. a XI-a C 
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A A A A fost odată…şi defost odată…şi defost odată…şi defost odată…şi de----ar mai fi…ar mai fi…ar mai fi…ar mai fi…    
    

            Totul a început în c lasa a X-a, în semestrul al II-lea, când 
domnul director Florian Ioan a intrat la ora de matematică şi ne-
a povestit despre o tabără vocaţională   „„„„Next GenerationNext GenerationNext GenerationNext Generation”””” , 
care se va desfăşura la Izvoare, gratuit. Nu ne-a dat prea multe  
informaţii, ci doar ne-a spus: „cine crede că este talentat, să se  
gândească şi să compună un eseu intitulat „Eu şi viitoarEu şi viitoarEu şi viitoarEu şi viitoarea mea ea mea ea mea ea mea 
carierăcarierăcarierăcarieră”!”. Am primit o foaie ce conţinea cinci întrebări: acestea 
erau elementele principale în alcătuirea acelui eseu, care trebuia 
tehnoredactat pe 1-2 pagini. După plecarea dânsului, am început 
să vorbesc cu doamna dirigintă Pop Anca despre eseu, iar dânsa 

mi-a spus să nu dau cu piciorul acestei şanse care mă va ajuta să-mi croiesc un drum în 
viaţă; mi-a dat putere, speranţă şi apoi m-a convins să compun eseul. Mi-am zis: de ce nu? 
Eram conştientă că-mi va fi de mare folos în viitor şi ştiam că voi primi răspunsuri la 
întrebările mele cheie şi chiar sfaturi şi îndrumări necesare pentru viitoarea mea carieră. 

        M-am dus acasă… căzută pe gânduri…m-am uitat peste  cele 5 întrebări care erau 
criteriile necesare pentru structurarea eseului şi fără să-mi dau seama l-am întocmit deja în 
gând…Uimită de propriile mele gânduri, l-am scris şi predat doamnei profesoare Stela 
Blaj…şi spre surprinderea mea, în vacanţa de vară am fost anunţată că am fost selectată în 
tabăra vocaţională „Next Generation”. 

      A venit şi vremea atât de mult aşteptată…plecarea în tabără…Cu bagajele 
pregătite am pornit spre Colegiul Naţional”Mihai Eminescu”,de unde era plecarea. Ţin 
minte că vremea nu a ţinut cu noi, dar nimic nu ne-a împiedicat să pornim la drum. Ploua 
torenţial…erau mulţi elevi, profesori şi părinţi care aşteptau plecarea, deşi autocarele nu 
sosiseră încă. Au avut o întârziere de o jumătate de oră, ploaia nu se mai oprea, iar noi eram 
din ce în ce mai nerăbdători. Erau în jurul meu cam 56 de elevi, 4 de la fiecare liceu, toţi 
speriaţi de mulţimea selectării noastre. 

    După lunga aşteptare,au ajuns în cele din urmă şi autocarele iar noi obosiţi de atâta 
aşteptare, dar nerăbdători am”năvălit” asupra lor şi-am pornit la drum…Am ajuns la 
Izvoare, la vila Merişor, unde am rămas toţi fără cuvinte datorită condiţiilor deosebite  
oferite:…confort, peisaj, mâncare… Super!!! 

   Două săptămâni în mijlocul naturii…aer curat, peisaje minunate care îţi dădeau 
energia necesară, răsăritul soarelui îţi reda zâmbetul pe buze… intrai pur şi simplu într-o 
stare de visare şi-ţi spuneai că totul e un vis…dar de fapt totul era real… 

   Odată instalaţi câte doi în cameră, acomodarea cu noii colegi se făcea simţită iar 
„boacănele” şi „năzbâtiile” au început să fie în vogă, finalizându-se într-o continuă 
distracţie împreună cu profesorii noştri. 

   După micul dejun servit la ora 8.30 dimineaţa, mergeam la cursuri până la ora 13 
când se servea prânzul. Între cursurile de dimineaţă şi întâlnirile de după amiază aveam o 
pauză de aproximativ două ore. 
          Şedinţe le cu invitaţii erau interactive şi foarte educative; personalităţi din 
Danemarca, Italia şi din judeţ răspundeau la întrebările noastre şi ne povesteau lucruri 
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interesante şi importante din viaţa de zi cu zi. Aveam caiet de curs, teme pentru ziua 
următoare ce cuprindeau lucruri interesante…cu alte cuvinte făceam şcoală în vacanţă dar 
era ceva deosebit… Primul curs a fost unul de cunoaştere şi  caracterizare…deosebit prin 
maniera desfăşurării lui. Apoi cursurile s-au succedat şi pliat de minune fiecărui caracter, 
îmbogăţindu-ne experienţa şi cunoştinţele despre ceea ce e necesar pentru a ne realiza o 
carieră de succes. Cursurile ne-au insuflat o oarecare maturitate şi ne-au apropiat foarte  
mult,   o ferindu-ne încrederea necesară pentru a porni în viaţă. Aproape în fiecare seară era 
organizată discotecă, vizionam filme şi realizam tot felul de concursuri …am făcut chiar şi 
o excursie pe masivul Igniş.  
       Chiar dacă eram departe de casă nu am dus lipsă de nimic, iar profesorii au încercat să 
ţină locul părinţilor…reuşind în mare măsură…În week-end, părinţii ne puteau vizita şi 
suna…dar nimeni nu le simţea lipsa…ne simţeam foarte bine… 
      În încheiere vreau să vă spun că toţi am primit diplome de absolvire ale cursului de  
orientare vocaţională, fiecare diplomă fiind înmânată personal de  domnul primardomnul primardomnul primardomnul primar Cristian Cristian Cristian Cristian 
AnghelAnghelAnghelAnghel. 
     Cred că deşi drumul spre vis e pavat cu multe sacrificii şi piedici, credinţa în el  este şi va 
fi cel mai bun aliat. Încrederea în vis necesită curaj, persistenţă şi muncă asiduă… 
    A fost foarte frumos…şi mi-ar plăcea să se repete…nu o dată, ci de  mai multe ori…căci 
am făcut primul pas pe acel drum pavat cu greutăţi …Spre visul meu…sper ca acest pas să-
l facă şi alţi elevi dornici de a ajunge cineva în viaţă, pentru că merită toate sacrificiile pe 
care le faci dacă lupţi … iar rezultatele nu cad din cer…ci se câştigă cu muncă, muncă … 
ambiţie şi pasiune…!!! 
 

                                               
                           MujMujMujMuj    AmaliaAmaliaAmaliaAmalia   

                                           cl. a  XI-a B 
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MEDICAMENT 

 
 Toată lumea a simţit cândva tristeţe, bucurie, suferinţă şi fericire.  Feric ire? Da. 
 Cum e să trăieşti o astfel de stare? 
 Când eşti fericit ai vrea să rămână mereu aşa ş i nimic mai mult. Dar când  eşti trist şi simpti că te năpădesc 
valurile de suferintă ? Poate ţi-ai dori să se termine odată pentru totdeauna , sau poate ţi-ai dori să existe un 
medicament care să te calmeze, sau măcar să-ţi reducă durerea. 
 Ei bine, în tot labirintul întunecat al  suferintei “putem” arunca pe piaţă un medicament pentru suflet? Da. 
L-am descoperit,  deşi sunt conv insă că nu sunt singură şi deci nu solicit drept de inventator. 
 Sper că aceste rânduri să spulb ere tristeţea.   
 Medicamentul se numeşte IUBIRE si se elibereaza de către orice suflet, fără prescripţie medicală ; se 
administrează în f iecare moment al  vieţii, în cantităţi totuşi l imitate. Nu va fi nevoie să vă adresaţi medicului sau 
farmacistului,  deoarece nu veţi intâlni nic i un fel  de efecte secundare sau dăunătoare. 
Compoziţie : sentiment miraculos, amestec de fericire, esenta de bucurii. 
Urmări : senzaţia de împlinire şi bucurie, urmată de abil itatea de a zbura usor pr in cel mai rar loc visat, plin de culori 
vesele şi de o imensă pace şi l inişte interioară. 
Atenţie !  Feriţi-vă de persoanele invidioase care nu l-au găsit sau folos it încă.  Aceştia pot dăuna grav sănătăţii 
sufleteşti, f iincă sunt nişte inv idioşi în căutarea, sau mai exact, în vânzarea ş i cumpărarea fericirii. 

                    
   Julieta Kiss, cl a XII-a B 

 
De ce nu simt ... ? 

  
 De ce nu si mt durerea  pădurii, 
 Când taie cu securea  
 Încet,Încet stejarii ?         
 De ce nu si mt ei plânsul, 
 Pădurii care geme, 
 Atunci când tăietorii 
 Încep a tăia lemne ? 
 De ce nu si mt amarul,  
 Faimoşilor copaci, 
 Ce stau de-atâta vreme, 
 Frumoşi, nederanjaţ i ? 
 Oare, n-ar plânge amar nic 
 Dacă s-ar inversa, 
 Copacul să taie 
 Şi omul să stea ? 
 Dar nu e oare jal nic, 
 Să taie-ncet di n tine, 
 Să strigi dup- ajutor 
 Să nu te-audă nimeni ? 

     
Monica Boitor, cl a X-a C 

                        
Acorduri tinere 

 
         Se cerne amurgul  din spaţii tăcute 
                   Pe crinii adormiţi din calda-nserare 
                    Miroase a mere coapte în lună 
                    Şi-a stele albastre ce-alunecă-n mare.               Se-aude un clopot ce bate o oră 

                           Strivită de acorduri de fericire caldă 
                           E ora ce-aduce un vis cu flori albastre 

                           Spre spaţii mult dorite ce-n linişte se scaldă. 
             

                                                                 Rus Ioana Romina, cl a IX-a A                                                                      
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Când m-am trezit am fost singur 
 

  În sufletul fiecărui om există uneori dorinţa de a deţine puterea asupra celorlalţi. Încă din antichitate omul a încercat să ocupe un rang cât 
mai mare, dar de multe ori acest fapt a dus la declin, prăbusire sau chiar  moarte. 
  Într-o dimineaţa, stând în pat, am început şi eu să am acest sentiment. Uşor, uşor imaginaţia mea începea să o ia razna. Brusc, o lumină 
alba a apărut în faţa mea, gata să mă orbească. Dupa ce această lumina a dispărut, totul  avea  să se schimbe. Toti oamenii mai mari decât mine au 
dispărut. Totul era confuz, însă începeam să înţeleg. Viaţa mă punea la încercare. Eram cel mai mare, cel mai înţelept, cel ce trebuia să aibă grijă de 
ceilalţi. Eram ca un înţelept în ”ţara orbilor ”.  
 La început, entuziasmul m-a luat prea tare şi am început să mă comport ca un copil. Devastam, fiecare magazin, îmi luam tot ce-mi 
trebuia, mă jucam în toate parcurile de distracţii, însă uitam un lucru: trebuia să am grijă ca ceilalţi să se descurce, altfel, ca mulţi alţi regi puteam fi 
„decapitat” de „mulţime”. Eram între baricade. Cu timpul, totul devenea din ce în ce mai greu. Nu mai ţineam pasul. „Mulţimea” cerea din ce ţn ce 
mai mult, însă eu nu le puteam oferi nimic pentru că nu există forţa de muncă. Nu mai era cine să facă mâncare, să aprovizioneze magazinele, să 
controleze locurile de distracţii, să strângă gunoaiele de pe străzi, etc. Totul era pustiu şi sună a anarhie. A fost un chin până când, stând pe o bancă a 
apărut din nou acea lumină, lumina care m-a adus din nou la realitate. 
 Mi-am dat seama că fusesem pus la încercare şi că soarta mi-a arătat că fiecare om ocupă un loc important şi că fără el orice ar  parea 
inutil.   

 Radu Butuşina, cl a IX-a E   
 

N-am, dă-mi tu! 
 V-aţi săturat să tot rostiţi:  

  ”N-am pâine în casă, 

   Muştele-s pe masă, 

   Foamea mă apasă”… 

 

Restaurantul”N-am, dă-mi tu!” oferă tuturor un abonament pe viaţă pentru a servi : delicioasele sărmăluţe umplute cu întuneric, 

miros de curcan cu sos de mai-aşteaptă, iar dacă aveţi răbdare puteţi primi răbdări prăjite, pâine unsă cu cuţitul având umbră de 

salam şi specialitatea casei : ciorbă de picioare-n burtă. 

 Vă asteptăm ! Poftă bbbbună ! 

       Cătălin Berci, cl a IX-a D 
 
 

SENTIMENTALĂ 
 

                                Mai vino la mine când frunza nu moare 
                        şi liliacul uită să mai apună-n seara; 
                        să ţii în mână-un corn de vânătoare 
                        ce stins să lumineze stelele de ceară.         

                      Mai vino la mine cu paşi-ţi târzii 
                      tăcută durere cu flor i mi-o alină 
                      sântem şi-acuma atât de copii  
                      cir eşilor le sântem rădăcină.                          

                      Mai vino la mine cât păsări nu mor  
                      e-atâta de caldă ploaia- nserăr ii 
                      m-apasă atâtea umbre ce dor 
                      amurgul sângerează pe frunzele cărăr ii.                      

                     Mai vino la mine cât plânge caisul  
                     ş i ciobul de lună se scurge pe mare 

                     te-aştept să-mi povesteşti iarăşi visul 
                     din parcul fructelor amare. 

                     Mai vino la mine când macul fierbinte  
                     adoarme sub lacrimi albastre de rouă 
                     ş i vino atunci când seara ne minte 
                     dar ştim că totuşi pentru noi încă plouă. 

                     Mai vino la mine şi-n noaptea aceasta 
                     dar nu  uita s-aduci şi f lori de liliac 

                     apoi deschide-ncet cu mâna ta fereastra 
                     să ascultăm în taină iubirile ce tac.    

 
 
 

Rus Ioana Romina, cl a IX-a A 
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TREACHEROUS ESCAPES 
 
 
                                                               
                                                                             
   “Help is what we ask for,        
                                                                         
          when we already know the answer,  
                                                                                               
          but we wish we didn’t….. 
         
 
 
 
                            You didn’t talk that mu ch….. 
                             How much I should have  liked you to . 
  
 
                              You promised almost n othing….. 
                               I wish you sometimes  did . 
 
I was listening to your unspoken words….. 
It was the only silence we were proud of . 
 
I was imagining answers to forbidden questions…. 
It was the only ‘Hide and Seek ‘we played 
 
 W e  finally shared each other  
as much as You decided to….   
 
 
                             Now, we are caught in our own trap 
                              By our own : no talk , 
                                                   no questions , 
                                                   no hope……. 
Who’s going to rescue us , then  
From the well-locked cage ? 
                               
                                  
                               No one , no one ,……b ut ourselves .  
             
 
 
 
 
                                                                          
Prof. ANETA COSMA  
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MY LIFE ‘S CHROMATICS 
 
 

 
‘’’Love has its own reasons 

that the faculty of reasoning 
doesn’t know  ‘’ 

 
 
 

 
I offered the frailty of the purple-red rose:  
I was too young to have known the pain before . 
 
 
I let myself loved by a threatening scarlet sunrise : 
I was already lost from Love to have known the fear  till then. 
 
 
I surrounded myself with too much bright blue : 
I was lonely and I could hardly bear my own silence  . 
 
 
I locked myself into the austere brown of the books  : 
I was too proud to let myself down by too much know ledge . 
 
 
 
I felt the pure thrill of the rainbow’s sparkling l ight 
In the treacherous colour of your eyes . 
 
 
All of a sudden ,  
    
I realised how many other soft , tender shades    
Our humble existence still needed to become Love .   
 

 
 
 
 

Prof . ANETA COSMA 
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IDLE TALK  

 
        
                                                                                    
‘’  If Someone , 
                                                                                                                 
Somewhere , 
                                                                                            
Laughs at night , 
                                                                                                                       
Then,He laughs at Me .’’ 
                                                                                                                   
 
                                                                                                         
(     R. M . RILKE ) 
I was looking at the falling stars , 
When I fell into the sky  
And Night had sucked me in . 
 
 
I was longing for my heart’s desire 
When I found myself into a heap of leaves 
That were constantly dreaming to be trees…. 
 
 
I was running away from my own thoughts 
When I slipped into my restless sleep 
And moon bereaved me from what I most loved… 
 
 
I deliberately tried to escape from love  
When I bumped into a sunray that melted me 
And so , I became clear spring water…. 
 
 
I was desperately running towards you 
When I stumbled over a cloud  
And I suddenly woke up from my dream . 
 
 
 
                                   Si visele de n-a r mai fi ,cum am putea 
sa mai umblam 
                                       
                                            Pe unde  n-am  mai fost demult 
? 
 
 
      
                                                                            
Prof . ANETA COSMA   
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MIDNIGHT SOLITUDE 
 
 
                                                                                               
  ‘What’s happiness ?’   
                                                                                               
  ‘If you ask – then , you don’t feel it ‘ 
 
In a cold ,unfriendly winter, 
Alone and rather lonely, 
Sitting in an old armchair, 
Crushing butts after butts 
In a too small ashtray…… 
                  A knock at the door….. 
                  No one answers, 
                  No one sneaks into your room . 
In front of your eyes , 
Somewhere , on a certain shelf 
There’s an old album,  
The only object covered with dust…. 
You’re stretching out your hand  
Over and over again , 
Never having the courage  
To defy your remote past… 
The other one, the most recent one,  
Still fresh, vivid and bright  
Brings you comfort  
And a certain confidence in yourself.. 
Never leaving you alone and lonely. 
                       The phone’s ringing… 
                        No one answers , 
                         No one sneaks into your ro om . 
In front of your eyes , 
Somewhere , on a certain shelf 
There was an old album , 
The only object covered with dust… 
You’re stretching out your hand  
Closing your eyes silently , 
Letting your memories invade 
Your mind, heart and soul. 
…………………………………………… 
……………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
In a cold , unfriendly winter , 
You’re no longer alone and lonely .. 
 
 
 
 
                                                                Prof 
.ANETA COSMA  
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Depăşeşte bariera!… 
 
 
 Ultima şansă de supravieţuire a rasei pământene era să se găsească o soluţie de a opri invazia 
extratereştrilor. Pericolul era iminent. 
 Un singur pământean putea să-i salveze pe oameni, aşa ca l-au “trezit”. 
 Proiectul costa enorm deoarece totul era extrem de nesigur, de data aceasta, ştiinţa se baza pe teorii 
şi  filosofie: existau lumi paralele, timpuri diferite care se derulau concomitent. Teoretic existau; practic – nu 
se dovediseră  încă. Totuşi, oamenii l-au creat pe călător, o clonă a unui pirat spaţial care deţinuse secretul 
de a fi intrat şi ieşit dintr-o lume paralelă. Deci călătorul original a murit înainte să se afle metoda prin care 
a reuşit să treacă dintr-o dimensiune într-alta. 
 După ce copia Călătorului a trecut de vârsta copilăriei, i-au pus la dispoziţie o navetă. Având 
instinctul de pirat, poate că noul Călător va depăşi bariera… 
 Călătorul a navigat de la Pământ la Pluto dar n-a găsit nimic; noaptea Universului era nesfârşită şi 
doar Soarele îi mai trimitea câteva săgeti de lumină care îl chemau ca nişte sirene calde. Îndrepta naveta 
spre Soare. 
 În apropierea lui Mercur, instrumentele de bord înnebuniră. Computerul primea din exteriorul 
navetei date care se contraziceau ceea ce provoca blocarea pupitrului de comandă. Călătorul verifica 
pilotul automat care părea că nu mai funcţionează; apoi privi monitorul: imaginea era neclară. Atât 
Soarele cât şi Mercur se vedeau ca nişte mingi imense incandescente. Urma o explozie de lumină care-l 
orbi. 
 Ce s-a întamplat ? 
 Călătorul ieşi ameţit din navetă. Planeta pe care aterizase părea nelocuită, dar exista suficient  
oxigen pentru un număr mare de oameni. 
 Plantele păreau să domine parcă acea planetă; arbuştii pitici erau stăpânii locului, alăturii de 
tufişuri albastre, un albastru sideral. 
 Soarele era alb şi răspândea foarte multă căldură şi, deocamdată, Călătorul nu văzu nici urmă  de 
apă. Trebuia să pornească la drum în căutarea unui izvor, sau râu apoi trebuia să găsească un mijloc de a 
repara naveta. Soarele continua să strălucească,  dându-i impresia că ziua, pe acestă planetă, trebuie să fie 
mai lungă decât cea de pe Pământ. 
 Ameţit, se aşeză pe o piatră care-i răsărise în cale; răsuflă de câteva ori, se îmbărbăta şi vru să 
plece dar se trezi cu un animal ciudat în spate. Bestia părea a fi o lipitoare uriaşă, translucidă şi scoatea un 
urlet înfiorător. Călătorul sări cât colo, îşi aruncă echipamentul în dreptul lipitorii şi slobozi din piept un 
strigăt aspru care avu ecou. Ca răspuns, lipitoarea fugi spre el şi se aruncă pe tânăr, înghiţindu-l. Călătorul 
îşi ţinu respiraţia când se văzu în interiorul lipitorii. Izbi de câteva ori cu picioarele, îşi agita mâinile cu 
gândul să străpungă corpul lipitorii, dar în zadar. 
 “Nu vreau să mor ! De ce să fie asta soarta mea ?” 
 Lipitoarea se culcă printre nişte tufişuri galbene ca să -şi digere mâncarea. Ar fi aţipit dacă  
instinctul de animal nu l-ar fi avertizat: pe teritoriul său mai era un intrus. Aşteptă, iar la un moment dat 
corpul îi tremura ca gelatina la auzul unui ţipat ascuţit, ca de pisică sălbatică, turbată. Surprinsă, fiara nu 
mai avu timp să se apere pentru că o arătare bipedă sări pe ea şi o străpunse. Lipitoarea se zbătu până când 
arma intrusului o izbi în centrii nervoşi şi o paraliza. Fiinţa bipedă, învingătoare spinteca animalul şi-l 
scoase pe Călător din interiorul acestuia. Îl aşeza pe spate şi cu piciorul stâng îndepărta substanţa 
mucilaginoasă care îi prăpădise corpul. Călătorul nu respira. Fiinţa îl apăsa atunci cu piciorul de două ori 
pe torace ceea ce-l făcu să icnească şi să tuşească. 
 A ! Nu a murit ! E salvat. 
 Călătorul se răsturna pe o parte şi respira uşurat; îşi curăţă ochii de mâzgă apoi îşi privi salvatorul. 
Ceea ce-l miră, fu faptul că fiinţa bipedă părea a fi un om în toată puterea cuvântului. Era un om ce-i drept, 
îmbrăcat în haine croite grosolan din piele de animal. 
 Se ridică în picioare şi abia atunci văzu că salvatorul era o femeie tânără, nici matură, nici 
adolescentă. 
 Călătorul privi lipitorea moartă, apoi o privi pe tânără şi-i fu ruşine de sine, şi de parcă nu ar fi fost 
de-ajuns, ea îi petrecu pe după gât un şirag de bile de plumb apoi îl obligă să vină în urma ei. Asta nu putea 
să însemne decât un singur lucru: Călătorul a ajuns sclavul tinerei. 
 Călătorul, privind ţinuta fetei, se gândea că va fi dus la tribul ei, format din vreo 20 de oameni, toţi 
îmbracaţi în haine de piele, necivilizaţi, incapabili să vorbească sau să gândească. 
 Cei doi se afundară în pădurea de arbori pitici şi ajunseră în cele din urmă la un pârâu. Acolo se 
opriră să răsufle; cel puţin aşa crezu Călătorul. 
 Tânăra îşi scoase de la brâu maceta, iar în mintea Călătorului străfulgera gândul că s-ar putea că  
ea să fie dintr-un trib de canibali. 
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 Ea lovi cu maceta un bolovan proptit în malul pârâului. Cât ai clipi din ochi peste apă apăru un pod, 
iar dincolo de pârâu apăru o depresiune adâncă unde se afla un oraş, cu nişte clădiri impresionante 
acoperite de o cupolă albastră. 
 Călătorul nu a mai avut cum să se întoarcă pe Terra pentru că nimeni de pe planeta aceea nu l-a 
înţeles şi nu ştiau în ce galaxie se afla Pământul. Cel puţin, Călătorul îşi dădu seama că a facut un salt în 
spaţiu. Pământul trebuia să fie la miliarde de ani-lumină depărtare. 
 În şase luni de zile, Călătorul nu a avut timp să înveţe limbajul oamenilor din oraşul “junglei”. 
Încerca să înţeleagă comportamentul lor: se agitau de dimineaţă până seara târziu. Nu exista nimeni care să 
lenevească. Toţi munceau din greu, iar dacă nu aveau de lucru ieşeau din oraş şi vânau lipitori, considerate 
unanim infecte şi extrem de periculoase. 
 Oamenii îşi riscau viaţa doar pentru a se distra. Adevărul era că nu exista nimeni cu boli de inimă  
sau nevricos. 
 Doar noaptea, oraşul se scufunda în linişte, iar a doua zi totul începea de la capăt. 
 Călătorul nu putu să rămână un simplu spectator; de multe ori, ca să scape de nebunia din oraş, 
pleca împreună cu Salvatoarea lui în junglă, la vânătoare. Observa că, atunci când se lăsa noaptea în junglă, 
visa în timpul somnului şi aşa i se dezvălui un secret: se făcea ca Salvatoarea, care nu-i cunoscuse  până 
atunci limbajul, i se adresa într-o limbă ciudată care semăna mai mult cu o bolboroseală, pe care el, totuşi, o 
înţelegea (de parcă, piratul din el o cunoştea). 

-     E timpul să afli adevărul:invadatorii l-au creat pe Călătorul original ca să fie un spion deghizat 
în pirat spaţial. Strămoşii mei însă l-au îmblânzit şi l-au trimis în dimensiunea ta drept avertisment. Ceea ce 
ai văzut tu aici, reprezintă dimensiunea “V” (VIS) , un univers paralel cu al  tău. 

- Şi eu cum pot să ajung acasă? 
- Nu ştiu, dar şansa ta de a ajunge înapoi este de unu la … , şi zise un număr cu cincizeci de cifre. 

Succes, Călătorule şi nu uita că tu eşti Arma … distruge-i pe Invadatori …  
Călătorul plutea în aer; parcă zbura pe o anumită traiectorie. Traversă jungla , trecu de un deşert , 

depăşi un munte iar în mijlocul unei câmpii îşi văzu naveta.  
Coborâ la ea şi …  
… Se trezi în navetă , legănat de zumzetul motoarelor. Ecranul principal îi arăta două planete care 

se roteau încet de tot în jurul axei lor. 
Călătorul privi intens Planeta Albastră. Îşi încleştă pumnul pe şiragul de plumb cu emoţie. 
Oare  Pământul era ceea ce se vedea în faţa sa? 

                                                                                             
                                                                                                    

Nagy Monica 
                                                                                                      Cl. a XII-a A 
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Jachetele sunt în vog ă 
 

Este sezonul lor ş i pot fi purtate atât ca vestimentaţie exterioră cât şi de 
interior  asortate  cu pantaloni si fuste din stofa groasă, din fibre naturale.Un  
detaliu  important sunt fermoarele, mari ,vizibile şi cu dublu sens. 
     

Ţinutele de interior  
 
           Vestimentaţia de interior este marcată de multe detalii care personalizează 
ţinuta. Simplitatea este ‘pusă la colţ’ de designeri, iar ţinutele terne, uni sunt 
înlocuite cu articole caracterizate prin rafinamente coloristice, accesorii originale, 
asimetrii evidente . 
 

Lenjeria intim ă masculin ă 
 
           Materialul  folosit pentru piesele prezentate este lycra iar modelele sunt cele 
obişnuite (boxeri, slip normal, tanga si body-uri). Dar un creator nu poate merge 
doar pe calea normalităţii altfel moda nu ar mai exista. Cromatica acestei colecţii  
încalcă toate canoanele standard, sunt folosite culori reflectorizante, tip semafor. 
Combinaţii îndrazneţe pentru “zonele masculine” de portocaliu-verde, puse în 
evidenţa de linii fine de negru, precum ş i tăieturi asimetrice, amplasate în zonele 
laterale ale pieselor, sunt elemente care conferă originalitatea colecţiei şi emană 
senzualitate, masculinitate si sexualitate. 
    

Lenjeria intim ă de damă 
 
             Pentru lenjeria intimă de damă de obicei se folosesc diverse materiale 
care asigură lejeritatea în mişcare dar ş i un plus de feminitate (materiale: bumbac 
mercelizat, dantelă plasă ş i lycra cu efect de tul). Produsele care sunt prezentate ş i 
vândute pe piaţă la un preţ accesibil sunt lenjerii aplicate în combinaţii inedite (de 
exemplu imprimeu de tip leopard combinat cu dantele florale).    
 

 
 
 

Creaţia de încălţăminte  
 
    Creaţia de încălţăminte şi marochinărie a reprezentat pentru designeri cea 
mai incitantă modalitate de expresie artistică. Ca element de noutate în 
încălţăminte designerii propun tocul consola care are baza superioară, tocul bătut 
în pietre, tocul împletit şi folosirea platoului (talpă groasă) în combinaţie cu tocul 
foarte subţire. 
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  De asemenea mai întâlnim combinaţii de culori tari albul cu auriul sau 
argintiul. De obicei este propus tocul bambus care este purtat cu îmbrăcăminte 
retro. 
  Începând cu 2002 pe lângă încălţămintea propriu-zisă se mai poartă: 
jambiere, cătărame, curele. 
 

Ultra feminin  
 

Anii minimalismului sunt istorie. Deja moda de inspiraţie masculină începe 
să-şi facă bagajele. Pe podiumurile de prezentare se găsesc flori, culori, diafane, 
materiale fluide. De asemenea designerii au preferat ca detalii volanele, drapajele, 
broderiile ba chiar şi decupajele. Stilul feminin care s-a impus în ultimile colecţii 
poartă amprenta anilor 30 dar ş i accente din anii ‘80 cu revenire la lungimea mini. 

 

Ce îţi propun eu ş i designerii :  
 

- să combini o rochie din voal cu niş te accesorii aurii cum ar fi: niş te sandale 
cu berete fine, chiar şi atunci când  e vorba de desuuri poţi alege romanticul stil 
retro atât de feminin, poţi purta o cămaşă viu colorata cu volane şi o fustă cu flori. 
Dacă nu prea ai sim ţul dezvoltat al culorilor poţi lua o fustă fără imprimeuri dar care 
este în ton cu culorile cămăş ii. 

- de obicei fetele poartă blugi cu talie joasă iar la aceş ti blugi poţi asorta un 
tricou decoltat pe lângă umeri. 

- pentru colecţia primăvară-vară mulţi creatori din lumea întreagă au preferat 
o colecţie complexă ce îmbină stilurile romantice şi retro, cu modernul clasic. 

- dacă ne-am întoarce în anii 40-60-80 am observa că ţinutele de zi au o 
croială clasică şi rafinată iar culorile predominante sunt albul ş i bejul. De remarcat 
sunt pantalonii clasici trei sfert ş i bluzele însoţite de blazer, din acelaş i material. 

- pentru ţinutele business cel mai bine s-ar potrivi fustele trei sfert, sacourile 
cambrate iar pantalonii cu croiala dreaptă clasică. De obicei culorile sunt alb ş i 
negru. Pentru o femeie rafinată s-ar potrivi o rochie clasică de mătase neagră. 
    

Sezonul rece în stil fierbinte  
 
    În această iarnă femeia modernă a avut parte de carouri, pliseuri, fustă micro-
mini ş i de o explozie de culoare. 
    Din garderoba unei femei nu ar trebui să lipseasca gecile şi paltoanele atât în 
varianta sport cât ş i cea eleganţă. În această iarnă a fost adoptată moda culorilor 
aprinse, de exemplu sunt purtate fustiţele scurte şi plisate cu niş te şosete colorate. 
Dar din garderobă nu pot lipsi fularele ş i pălăriile, accesorii foarte chic. 
    Aşa că ai grijă de siluetă! În acest an este la vedere moda anilor 80. 
 
 
            Goga  Andrei   

                                                    cl. a-XII-a B  
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                         Ce urmează să vă spun pe scurt sunt paşii de bază pentru un machiaj perfect, pe care l-am 
putea numi ABC-ul machiajului. Urmărindu-i regulile,veţi obţine cu uşurinţa o imagine interesantă şi 
atrăgătoare. 
 
                            A-Pregătire: Pasul 1 
                                   Fonduri de ten 
                                            
                   Fondul  de ten reprezintă baza unui  machiaj reuşit. Se aplică pe fată  pentru a  
îmbunătăţi  textura pielii. 
 
                                          Potrivirea nuanţei  fondului  de ten  cu nuanţa  tenului 
                                 Alegeţi întotdeauna un fond de ten într-o nuanţă identică cu a pielii sau chiar cu un  ton  
mai deschisă.   
                            Sfat:  Atunci când alegeţi  nuanţa  fondului  de  ten,  priviţi-vă  în  lumină  naturală;  o  
lumină  artificială  poate  afecta  aspectul  culorii.  
       

Modalităţi  de  aplicare  a  fondului  de ten 
                                   1.  Aplicarea  cu  ajutorul  unui  burete 
                         
                                       Aceasta  este  o  modalitate de aplicare deopotrivă  a fondurilor de  ten lichide  sau  
compacte. Se  picură fond  de  ten  pe  burete,  puţin câte  puţin  şi  se aplica  apoi  pe  piele  prin  presare  
uşoara, cu  mişcări rapide, apoi  se tamponează  fata  pentru  a  fi absorbit  în  piele. 
                                              Sfat:  Dacă se întâmplă să  aplicaţi prea  mult fond  de  ten, puteţi  îndepărta  
surplusul  tamponând  fata  cu  un  şerveţel. 

2. Aplicarea  cu  vârful  degetelor 
 
                                           Fondurile de ten lichide sunt cel mai eficient aplicate cu ajutorul degetelor ; aceasta 
modalitate de aplicare vă ajută să evitaţi un finish  în dungi, dar şi să acoperiţi petele inaccesibile  buretelui. În  
plus, fondul de  ten  devine  puţin  mai  cald  pe  degete, putând fi  întins pe fata mai usor. Această  metoda are 
mai multe avantaje: fondul de ten  rămâne mat pentru o  perioadă lungă de timp, tenul beneficiază de o 
acoperire optima, mulţumita faptului că degetele acţionează cu mai multa sensibilitate. 
 

                                                                              Pasul 2: Corectare 
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                                           Corectoare 
                                  Un corector aplicat peste fondul de ten vă ascunde toate imperfecţiunile tenului: 
decoloraţiile, petele, roşeaţa nasului, cearcănele. Corectoarele se aplică direct pe piele cu ajutorul degetelor 
sau cu o pensula. Alegeţi intotdeauna nuanţa cea mai apropiată de cea a fondului de ten. 

Pielea delicată din jurul ochilor este cel mai bine deservită de un corector sub forma de 
cremă. Vă va ajuta să acoperiţi cearcănele, colturile inroşite ale ochilor. Se aplică pe o porţiune de sub ochi, 
tamponând  delicat pielea.                                                                                                                                                                                                   

Decoloraţiile, pistruii, petele roşii sunt cel mai bine deservite de un baton corector. Se 
aplică puţin pe zonele pe care doriţi să le ascundeţi şi se tamponează delicat. În cazul în care este necesar, 
puteţi reaplica pe zonele afectate.   

  
                                             Pudre 
                                                 Pudra  fixează  fondul  de  ten  şi  corectorul, face  machiajul  să  dureze  mai  
mult  şi  preîntâmpină  strălucirea  pielii .  
                                                 Cea mai bună pentru definitivarea unui machiaj  acasă  este  pudra  pulbere. 
                                                  Pudră compactă este mult mai practică pentru retuşarea machiajului. Nu 
uitaţi să nu aplicaţi pudră compactă sub ochi, pentru că ar putea accentua liniile fine. 
                                                  Pudră perle sunt sfere de pudră în diferite nuanţe. Combinând aceste perle  
veţi putea realiza o culoare complet nouă. Perlele luminează şi uniformizează tonalitatea pielii. 
 
                                         B-Strălucire  

                                                                           Ochii  
       
                                               Nuanţele  deschise  de  fard  de  ploape  constituie  baza  machiajului  pentru  
ochi. Albul  sau  culorile  deschise  însufleţesc  si  creează  impresia  de  marime  a  ochilor. 
                                                     O nuanţă  deschisa  poate  fi  aplicată  în  diferite  modalităţi: 
                               - pe  toată  pleoapa  superioară, pentru  a  conferi un  aspect delicat    
                            -numai pe porţiunea de sub sprâncene pentru a  accentua  arcuirea  sprâncenelor  
                            -chiar  deasupra  pupilei, pentru  a  lumina  ochiul                                      
                               -pe colţurile interioare când ochii sunt apropiaţi 
                                -pe  colţurile  exterioare  ale  ochilor, când  aceştia  sunt  depărtaţi  
 
                                         C-Accentuare 
 
               Fardurile de ploape în culori mai intense accentuază culoarea irisului şi 
forma ochilor. Nu se recomandă folosirea unei nuanţe identice cu cea a ochilor; în schimb este mult mai 
indicat folosirea unei nuanţe contrastante, ca de exemplu: violet deschis pentru ochi verzi, oliv pentru căprui . 
                                                        Aceste  farduri  de  ploape  se  aplică  pe colţurile  exterioare  ale  ochilor, 
sub  arcada  si cuta  ploapei. 
                                                    
                                          D-Intensitate                                      
                                                                         
                                                  Rimelul este un produs cosmetic fără de care majoritatea femeilor n-ar 
putea trăi. Genele lungi şi arcuite adaugă dramatism şi profunzime privirii. 
                                                       Aplicaţi rimelul pe genele inferioare cu mişcări orizontale ca şi cum aţi 
desena litera Z. Aplicaţi rimelul  de două ori. Va face genele mai lungi şi mai voluminoase.                            
 
 E-Culoare 
                                                                            Buzele 
 
 Aplicarea culorii pe buze şi unghii  reprezintă o completare a întregului. 
Atunci când alegeţi nuanţa rujului,ar trebui să ţineţi cont de tenul dumneavoastră, culoarea părului, dinţilor şi 
forma buzelor.  
                                                         Merită să învăţăm cum să aplicăm rujul corect,pentru că numai atunci 
rezultatele vor fi reuşite. 

1. Acoperiţi buzele cu puţin fond de ten 
2.  Definiţi forma buzelor 
3. Aplicaţi rujul pe buze sau cu ajutorul unei pensule. 

Începeţi întotdeauna dinspre centru spre exterior. 
4. Fixaţi culoarea presând un şerveţel şi aplicând un nou strat de ruj sau 

de luciu de buze. 
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 Br
an Diana: cl. a IX a A 

   

 

 
 

 

 

 

 
 

�1…cea mai veche dată cunoscută în cronologia tehnică a apei este anul 2600 î.e.n. când apa este întâlnită 
într-o reţea farmaceutică a unui *doctor*  egiptean al vremii.  
 
�2…în anul 600 î.e.n.asirienii foloseau ceasornicul cu apă ,un fel de clepsidră modi ficată pentru a afla timpul 
scurs între doua momente ale zilei . 
 
�3…în anul 248 î.e.n. apa sărbătoreste un important eveniment.Este vorba  de constatarea că *un corp 
scufundat într-un lichid îşi pierde din greutate  o parte egală cu greutatea lichidului dezlocuit *.Acest adevăr îl 
enunţa Arhimede. 
 
�4…apa din atmosferă ,oceane ,uscat împreună cu Soarele contribuie la crearea vremii pe Pământ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Aluminiul cu numai 6 decenii   Stiloul a fost descoperit de românul 
în urmă era considerat un metal Petrache Poenaru ,care a obţinut în anul 
rar, denumit *argint din argila*. 1827 un brevet de inventator pentru 
Bijuteriile confecţionate din el  *Condeiul portaret fără s fârşit alimentat 

vând preţuri foarte apropiate cu cerneală.*� 
de ale celor din aur. 
 

�Cerneala a fost cunoscută ☯Bancnotele cele mai vechi sunt  
acum aproape 5 milenii de către considerate cele emise în China  
chinezi,al căror tuş a rezistat până la începutul primului mileniu.Ele 
în zilele noastre.  erau formate din bucăţi de stofă 

pătrată şi purtau o ştampilă oficială. 
 
 

	Berea era cunoscută în Egipt în 

anul 2500î.e.n.,dar anumite  
documente scrise relevă existenţa  
ei încă din mileniul IV-lea î.e.n. 

 
  
  
                                                                                     

 
 

 


Podul de peste Dunăre, 

      conceput de arhitectul Apolodor din Damasc şi construit   
între anii103-105 avea olungime de 1135 m. 
În timpul construirii  fluviul a fost deviat lucrările făcându-
se pe uscat.  
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�Cel mai nou şi greu element este elementul 114 care pare a fi mult mai stabil decât  
oricare alt atom supragreu rezultând din bombardarea cu un izotop de calciu a unui izotop de Plutoniu 
îmbogăţit cu neutroni.  

 
�Cea mai puternică soluţie acidă este o soluţie cu concentraţia 80% de pentafloură  
  antimoniun în acid flourhidric(acidul fluoro-antimonic HF:SbF5).Chiar şi o soluţie mai  
  slabă în concentraţie de 50%este de 1018 mai puternică decât acidul sulfuri c concentrat. 

 
 
Cel mai otrăvitor compus chimic artificial este de 150000 de ori mai puternic decât cianura şi se numeşte 
2,2,7,8 tetraclordibrnzo p-dioxina sau TCDD. 
 
 
�Cel mai puternic gaz toxic este etil S-2-dizopropilaminoetilmetil fos fonotiolatul,cunoscut sub numele de 
VX,doza lui letală fiind de 10mg/m,iar în aer 0,3mg administrat oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
�1.Petrov a fost întrebat:*Pe cine reprezintă portretul din peret?*.Petrov a răspuns:*Tatăl celui din tablou 
este unicul fiu al tatălui care vorbeşte*. 
      Pe cine reprezintă tabloul? 
Răspuns: 
      Portretul este al fiului lui Petrov (răspunsul implicit a lui Petrov ar putea simplificat  
Astfel:*Tatăl celui din perete sunt eu*. 
 
�2.Câţi străbunici şi câte străbunice au avut în total străbunicile şi toţi străbunicii noştri? 
 
Răspuns: 
  �Dat fiind ca fiecare om a avut 8 străbunici şi 8 străbunice,iar fiecare dintre aceste 16 
persoane a avut câte 16 strămoşi direcţi în *a opta generaţie*.Numărul căutat este  
256=16X16.    
   Danciu Andrei 

 cl.a X-a B 
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  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
“Betty, the cannary has disappeared.” 
“That’s funny. It was there just now, when 
I tried to clean it with the vaccum-
cleaner.” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺    
Teacher: “Harry, what is a cannibal?” 
Harry: “I don’t now, sir.” 
Teacher: “Well, if you eat your father and 
mother, what will you be?” 
Harry: “An orphan, sir.” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
During a Christmas exam, one of the 
questions was: 
“What causes a depression?” One of the 
students wrote: 
“God knows! I don’t. Merry Christmas!” 
 The exam paper came back with the 
following words written by the professor: 
“God gets 100, you get zero.               
Happy New Year!” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Mr. Jones buys a parrot and send’s it to 
his wife. When he comes home at noon, he 
askes: 
“Where is the bird I sent you?” 
“I have roasted it for lunch.” 
“Roasted! Have you gone crazy? It was a 
bird that could speak!” 
“Why didn’t it say anything then?” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Wife: “Why didn’t you put the cat out as I 
told you?” 
Absent-minded professor: “I put 
something out. Good Heavens! It must 
have been the baby!” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
In a railway compartment, a lady was 
vainly trying to calm her small son who 
was crying bitterly. A gentleman sitting 
next to her said angrily: “Why don’t you 
let him have what he wants?” 
“I would if I could,” she replied, but he 
wants your funny hat. 
 
 

                         ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
“I saw the doctor about my loss of 
memory.” 
“What did he do?” 
“He asked me to pay him in advance.” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
“You look much better today,” the doctor 
said on entering the room. 
“Yes, I do. I followed the directions on the 
medicine bottle.” 
“What were they?” 
“Keep the bottle tightly corked.” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
“What made you quarrel with Harry?” 
“He proposed to me again last night.” 
“Where was the harm in that?” 
“I had accepted him the night before.” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
“You’ve broken off your engagement to 
Paula?” 
“No, I didn’t. She wouldn’t have me.” 
“Didn’t you tell her about your rich 
uncle?” 
“Yes, I did. She’s my aunt now.” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
“I’m terribly sorry,” a motorist said, 
“I’ve run over your cat. I’d like to replace 
it.” 
 
“All right,” the cat’s owner said rather 
doubtfully, “but can you catch mice?” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
A young woman walked boldly up to a 
person she took to be the superintendent 
of a hospital. 
“May I see captain Mason, please?” 
“May I ask who you are?” 
“Certainly. I am his sister.” 
“Well, well. I’m glad to meet you. I’m his 
mother.” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
“Have you got a toothache?” 
“Do you imagine this swollen cheek comes 
from a headache?” 
 

            

 

 
 

BRITISH HUMOUR 
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                         ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
They had been having words because he 
often came home very late. 
“At any rate, I’m a man of my word,” he 
exclaimed angrily. “I do call a spade a 
spade.” 
“Maybe,” his wife answered, “but you 
don’t call a club a club, you call it working 
late.” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
“Why do you play golf so much?” 
“It keeps me fit.” 
“What for?” 
“Golf.” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
“Does your husband remember your 
wedding anniversary?” 
“No, so I remind him of it in January and 
June and get two presents.” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
“That election was crooked. When I went 
into the voting booth, I saw Smith and 
Jones stuffing the ballot box. 
“But I was with you and didn’t see 
anything.” 
“Oh, that was the first time, I saw them 
when I went in to vote the third time.” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
“How old are you, Danny?” 
“I’ll be six next month.” 
“You’re tall for your age. You’re taller 
than my umbrella.” 
“How old is your umbrella?” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
At the end of the first act Mrs. Brown 
stopped her husband from leaving the 
theater. 
“Didn’t you like the first act?” 
“Oh, I did like it, but the programme says 
that the second takes place two weeks 
later.” 
 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Teacher: “What is the difference between 
lightning and electricity?” 
Alice: “You don’t have to pay for 
lightning.”  

 
                           
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
A girl in a low-cut dress asked her doctor 
what to do for a bad cold. 
“The first thing to do,” said the doctor, “is 
to go home, get dressed and go to bed.” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
“You say that I am the first model you 
kissed?” 
“Yes, darling.” 
“How many models did you have before 
me?” 
“Four: an apple, two oranges and a vase 
of flowers.” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Surgeon: “If I considered an operation to 
be necessary, would you have the money 
to pay for it?” 
Patient: “Let’s put it the other way: if I 
didn’t have the money to pay for it, would 
you consider the operation to be 
necessary?” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
“She was born with a silver spoon in her 
mouth.” 
“By the size of her mouth it must have 
been a soup ladle.” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
“What do you call someone who speaks 
three languages?” 
“Trilingual.” 
“What do you call someome who speaks 
two languages?” 
“Bilingual.” 
“Someone who speaks one language?” 
“English.” 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Mother, “If you don’t hurry up, you’ll be 
late for school.” 
“I don’t want to go to school.” 
“Why not?” 
“The children hate me and the teachers 
despise me.” 
“Don’t be silly, you have to go, you’re the 
headmaster.” 
 
 
 
                    Culese de    Goja Ciprian 
                                 Clasa a XI-a C 
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2002 - 2003 
DRAGOMER OVIDIU Concursul pe meserii Premiul 2 

PALENCSAR MIHALY 
MIKLOS 

Concursul pe meserii Premiul 3 

BUTEAN MARIUS Olimpiada interdisiplinară Menţiune 
   

2003 - 2004 

VOICSELUK SERGIU Concursul pe meserii Locul 1 

OŞAN ANDREI Concursul pe meserii Locul 2 

MIC TRAIAN Concursul pe meserii Locul 2 

IEPAN BOGDAN Concursul pe meserii Locul 3 

MORAR MARIUS Concursul pe meserii Locul 3 

POP OVIDIU Concursul pe meserii Menţiune 
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Artişti în devenire – tinere talente 

  

 

 

 

 

Elevi: 
Birşe Mihai   
Brâglezan Ionel 
Buzura Martius     
Codrean Cristian   
Donca Bogdan 
Epure Sebastian 
Fodor Mihai 
Gabor Tamas 
Herman Ionuţ 
Kaversznyuk Alex.  
Paşca Valer   
Trif Sorin 
 

Coordonatori: 
ing. Boca Graţiela 
prof. Cavaşi  Maria 
prof. Cosma Aneta 
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