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va conduce la obţinerea unor      
rezultate deosebite în timp, sunt 
pentru voi! 

 Noi, profesorii voştri, dorim 
să vă vedem crescând frumos sub 
ochii noştri, să ajungeţi liberi, 
stăpâni pe propriile destine, mer-
gând prin viaţă cu capul sus, 
urmându-vă propriul drum, îm-
păcaţi cu voi înşivă şi cu sufletele 
mereu deschise   pentru cunoaş-
tere şi frumuseţe! 

 Intitulată ”Atitudini”,   re-
vista este redactată de către 
elevi, sub îndrumarea profesori-
lor. Conţine articole despre curi-
ozităţile naturii şi ştiinţei, creaţii 
literare, ştiri şi imagini  despre 
realizările şcolii şi comunitate! 

 Scopul său este de a vă în-
curaja pe voi, elevii noştri, să vă 
exprimaţi, dar şi să lucraţi  îm-
preună cu profesorii pentru atin-
gerea unor obiective         comu-
ne. 

 Revista are, de asemenea,     
scopul  de a crea o atmosferă de 
colaborare, ca o modalitate de a 
vă antrena pe viitor şi în alte  
activităţi ce vor fi derulate în   
cadrul şcolii. 

 Toate acestea, munca pe 
care o depuneţi alături de        
profesorii voştri, pentru a        
dobândi o educaţie, precum şi 
pentru desfăşurarea unor       
activităţi extraşcolare sau pentru     
redactarea acestei reviste, al  
cărei început modest sperăm că 

 În 2008, o echipă de profesori 
şi elevi, coordonată de doamna Di-
rector adjunct Adriana Bulearcă, a 
aplicat pentru obţinerea unui        
Proiect European GRUNDTVIG, 
cofinanţat de Comisia Europeană, 
avându-i ca beneficiari pe elevii 
adulţi ai colegiului. 

 Alături de noi, la proiect au par-
ticipat 6 instituţii educaţionale din 
Spania, Italia, Norvegia, Letonia, 
Portugalia şi Suedia. Proiectul a fost 
coordonat de echipa din Portugalia. 

  Obiectivele proiectului au vi-
zat dezvoltarea cunoaşterii şi  înţe-
legerii de către elevii adulţi şi  ca-
drele didactice a diversităţii şi valo-
rilor culturilor şi limbilor     europe-
ne, dar şi promovarea     dimensiu-
nii europene a învăţării pe toată 
durata vieţii. Proiectul i-a  stimulat 
pe elevi să reflecteze     asupra pro-
blemelor interculturale, să promo-
veze toleranţa şi înţelegerea recipro-
că între persoane cu formaţie lin-
gvistică, socio-culturală şi religioasă 
diferită, precum şi să conştientizeze  
egalitatea participanţilor la proiect, 
indiferent de sex, naţionalitate sau 
abilităţi personale. 

 Proiectul s-a concretizat în 
vizite ale elevilor şi profesorilor 
colegiului nostru la toate instituţiile 
partenere în proiect, ceea ce a avut 
ca rezultat schimbul de experienţă 
şi de bune practici, colaborarea  
individuală sau în echipă.  

 Toţi partenerii noştri au fost 
prezenţi la întâlnirea din 1-4 martie 
2009, găzduită de şcoala noastră, 
fiind impresionaţi de nivelul intelec-
tual şi de cunoştinţe al elevilor şi 
profesorilor români. 

 

Articol realizat de 
 

Dir. Adj. Adriana Bulearcă 
Prof. Maria Magdalena Manţu                                               
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“Luaţi-vă destinul în propriile mâini şi lumea va fi a voastră!” 
Director, 

Prof. ing. Camelia Grigoreanu 



2  

Faţă: 

Iată cum arată un astfel de Certificat: 
De ce „PLUS CTE”? Simplu, pentru că - începând cu 

anul 2007 - CTE are ceva în PLUS, ceva ce nicio şcoală cons-
tănţeană, de niciun nivel, nu are. Şi anume, recunoaşterea inter-
naţională a calităţii actului educaţional, dar şi a certificatelor de 
calificare obţinute de absolvenţii şcolii.  

Cum se obţine Certificatul internaţional? La fel de 
simplu: după terminarea clasei a XII-a şi după susţinerea exame-
nului de certificare a competenţelor profesionale de nivel 3,     
examen ce constă în realizarea şi susţinerea unui proiect pe o   
temă domeniul specializării parcurse. Apoi, fără niciun alt  
examen, doar achitând contravaloarea certificatului, orice absol-
vent îşi poate îmbogăţi portofoliul profesional personal cu acest 
document. Certificatul se eliberează în termen de maxim 30 zile 
de la data solicitării lui de către şcoală, emitentul fiind firma care 
a realizat evaluarea externă a şcolii, INTERNATIONAL 
EDUCATION SOCIETY LTD. LONDON (Londra). 

La ce foloseşte un astfel de certificat? Cu toate că nu      
înlocuieşte  documentele de echivalenţă, certificatul este acceptat 
pe piaţa forţei de muncă internaţionale, fiind emis atât în limba 
română, cât şi în limba engleză. În plus, la cerere şi contra cost, 
acest certificat poate fi eliberat în mai multe limbi (franceză,    
germană, italiană, spaniolă etc.). Mai mult, chiar în primul an de 
la obţinerea certificării internaţionale a şcolii, 2 absolvenţi ai CTE 
au fost acceptaţi la 2 universităţi din Marea Britanie fără alt     
examen, Certificatul deţinut de aceştia fiind determinant în      
selectarea lor ca viitori studenţi ai respectivelor instituţii de      
învăţământ. Şi chiar unul dintre elevi a beneficiat de scutire a   
taxei de şcolarizare pentru primul an de studiu, conform politicii 
educaţionale a universităţii respective. 

Şi absolvenţii şcolii de maiştri din cadrul CTE pot obţine 
un astfel de Certificat şi îl pot folosi cu succes la angajarea pe   
piaţa de muncă europeană sau internaţională, aşa cum a făcut în 
2008 unul din absolvenţii şcolii de maiştri. 

Orice alte informaţii referitoare la Certificatul internaţi-
onal le puteţi afla fie de la avizierul din faţa secretariatului, fie 
de la prof. Claudia Niţu – responsabilul proiectului de certificare 
internaţională. 

Prof. ing. Claudia NIŢU 
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COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANŢA 

 La sfârşitul lunii noiembrie 2010 
s-a desfăşurat Simpozionul  Naţional 
„Dimensiunea europeană a educaţi-
ei – ediţia a II-a” organizat de Colegi-
ul Tehnic Energetic Râmnicu Vâlcea. 
Simpozionul a avut trei secţiuni. În 
cadrul primei secţiunii      s-au pre-
zentat referate cu tema „Strategii de 
marketing educaţional” unde Colegi-
ul Tehnic Energetic Constanţa a parti-
cipat cu două lucrări realizate de 
prof. Camelia Grigoreanu, prof. Ga-
briela Măgîrdicean şi prof. Iuliana 
Tiţa. 

 Cea de a doua secţiune a avut 
drept temă „Importanţa cooperării în 
facilitarea mobilităţii, a parteneriate-
lor, a proiectelor şi a iniţiativelor 
transnaţionale”. Şcoala noastră a 
participat cu o prezentare PowerPo-
int în legătură cu certificarea interna-
ţională a CTE Constanţa, prezentare 
realizată şi susţinută de prof.  Claudia 
Niţu.  

 În cadrul celei de-a treia secţi-
uni, concretizată într-o dezbatere cu 
tema „Politica educaţională a şcolii 
mele”, la care au participat în special 
directori ai liceelor/grupurilor şcola-
re/colegiilor cu profil energetic din 
toată ţara, s-a propus de către direc-
torul CTE Râmnicu Vâlcea înfiinţarea 
unei Asociaţii a liceelor energetice 

sau cu profil similar din ţară.  

 Dintre obiectivele asociaţiei amin-
tim: 

- Asigurarea unui cadru pentru ajuto-
rarea şi promovarea elevilor   talentaţi 
prin suport financiar; 

- Realizarea contactelor între diferite 
instituţii de învăţământ teoretic şi 
tehnic-profesional, organizaţii, 
instituţii, asociaţii, fundaţii din ţară şi 
din străinătate, precum şi între 
instituţii administrative, întreprinderi 
şi societăţi comerciale în vederea 
atingerii scopurilor propuse;  
- Organizarea unor seminarii socio-
profesionale în vederea integrării mai 
rapide a absolvenţilor şcolilor tehnico-
profesionale în domeniul productiv; 
- Organizarea de competiţii, sesiuni de 
comunicări,  simpozioane, expoziţii, 
etc. pentru elevi şi/sau cadre didactice 
subordonate scopurilor menţionate; 
- Organizarea unor activităţi cu 
caracter educativ cu sprijinul şi în 
favoarea comunităţii locale; 
- Asigurarea de fonduri necesare 
pentru diferite forme de specializare a 
cadrelor didactice şi instructorilor, în 
vederea îmbunătăţirii nivelului de 
instruire profesională, conform 
standardelor internaţionale; 
- Achiziţionarea unor mijloace şi 
materiale necesare desfăşurării 

activităţilor care servesc scopurilor 
propuse; 
- Formarea unei baze informaţionale 
adecvate, editarea publicaţiilor 
proprii, utilizarea mijloacelor audio-
vizuale pentru obţinerea scopului 
propus;  
      - Organizarea de excursii de studii, 
schimburi de experienţe, concursuri 
profesionale şi expoziţii, în vederea 
lărgirii cunoştinţelor elevilor şi ale 
absolvenţilor; 
        - Implicarea comitetelor de 
părinţi la nivel de şcoală; 
        - Încheierea de parteneriate între 
licee energetice şi agenţi economici.  
        - Iniţierea de proiecte între şcoli 
pentru stimularea parteneriatelor, a 
mobilităţii şi a iniţiativelor 
transnaţionale. 
        Conducerea CTE Constanţa a 
hotărât să participe, ca membru 
fondator, la înfiinţarea acestei 
asociaţii, participând la elaborarea de 
activităţi care să răspundă 
obiectivelor propuse. 

 

Prof. ing. Iuliana TIŢA 

PRO ENERGETIC 2010 

 Asociaţia de Părinţi a Colegiului Tehnic Energetic Constanţa  a fost înfiinţată în anul 2006, având 
personalitate juridică fără scop patrimonial, preşedinte fiind doamna Mutalâp Nuzet.  

 Asociaţia se implică în activităţile şcolare prin obţinerea de fonduri necesare bunei desfăşurări a 
activităţii de învăţământ, dezvoltă şi dotează baza materială, promovează imaginea şcolii pe plan  in-
tern şi internaţional şi încheie parteneriate cu alte instituţii din comunitate. 

 În acest sens, reprezentanţii asociaţiei au sprijinit şcoala prin premierea elevilor cu rezultate deo-
sebite la învăţătură, la olimpiadele şi concursurile şcolare, precum şi a elevilor din echipele      sportive 
ale şcolii cu rezultate meritorii la nivel local şi naţional. Pentru buna desfăşurare a               activităţilor 
organizate de şcoală, asociaţia a colaborat cu profesorii şi elevii  la organizarea vizitei    delegaţiei UNI-
CEF, promovând imaginii şcolii pe plan internaţional. 

Preşedinte  Asociaţie, 

Lenuţa Socoteală 
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dusele finale ale proiectului sunt blogul 

nostru şi ”Ghidul  european de comuni-

care”. 

Începând cu 8 octombrie 2010, 

au avut loc activităţi de promovare, im-

plementare şi diseminare a proiectului. 

Spre exemplu, în prima zi a fost progra-

mată activitatea de deschidere – 

”KickOff Comenius”, la care au partici-

pat 47 de elevi, 9 profesori şi 4 părinţi. 

La proiect au fost invitaţi profesori din 

alte instituţii educaţionale. Activitatea de 

KickOff  a constat în prezentarea proiec-

tului, alegerea obiectivelor prioritare 

pentru elevii noştri (în funcţie de nevoile 

lor educaţionale), alegerea unui logo 

(concurs câştigat de Iulian Simtion), 
prezentarea afişului proiectului şi a pri-

melor produse ale 

acestuia - prezentări 

PP ale oraşului 

Constanţa, 2 filme 

despre oraşul nos-

tru, o prezentare PP 

cu tema “Getting rid 

of prejudices”, toate 

realizate de elevi în 

limba engleză.                              

 

Articol realizat de 

Prof. Maria Magdalena Manţu                                               

În perioada 17-22 Octombrie 

2010, echipa de proiect a Colegiului 

Tehnic Energetic Constanţa a participat 

la prima întâlnire din cadrul proiectului 

Comenius Multilateral GETTING 

ALONG IN EUROPE (GAIN).   În-

tâlnirea a avut loc în Germania, la 

Baldham, gazdă fiind Real Schule 

Vaterstetten şi coordonatoarea  proiec-

tului - prof. Sabrina Menz. 

Tema întâlnirii a fost ”Getting 

rid of prejudices /getting to know each 

other” (”Să scăpăm de prejudecăţi, 

pentru a ne cunoaşte), elevii prezenţi 

participând la ateliere de lucru în care 

au prezentat ţara şi şcoala în care înva-

ţă cu ajutorul filmelor şi prezentărilor 

Powerpoint realizate, au lucrat în echi-

pe mixte pentru a găsi modalităţi prin 

care prejudecăţile pot fi depăşite 

(materiale pe care le vom utiliza pentru 

”Ghidul European al         Comunică-

rii”), au realizat postere şi colaje despre 

ţările lor, au realizat logouri şi au ales 

logoul proiectului. Echipa noastră a 

fost responsabilul acestei întâlniri şi a 

pregătit prezentări Powerpoint pe tema 

prejudecăţilor şi stereotipiilor negative, 

care pot deveni blocaje în comunicare, 

realizând şi chestionare de evaluare pe 

aceasta temă. 

La întâlnire au participat        

4 elevi ai colegiului (Macovei Mădăli-

na - 10 D, Moldoveanu Valentin - 10 

A, Simtion Iulian - 11 A, Andrei Polo-

gea - 10 A şi 3 profesori, Adriana 

Bulearcă - dir. Adj., Nicoleta Banu, 

Maria Magdalena Manţu - coordonato-

rul proiectului, la nivelul şcolii). Elevii 

au fost găzduiţi de familiile elevilor 

parteneri din Baldham, ceea ce a facili-

tat cunoaşterea modului de viaţă    

german, îmbunătăţirea abilităţilor de 

comunicare în Limba Engleză, dar şi 

apropierea dintre parteneri. 

Menţionăm că această întâlni-

re de proiect a fost diseminată către 

părinţii şi elevii Colegiului, precum şi 

în media locală - ziarul „Cuget liber” a 

publicat în 18.10.2010 articolul cu 

titlul „O delegaţie de elevi şi profesori 

se află în Germania”, semnat de Simo-

na  Anghel; echipa a participat, de 

asemenea, la emisiunea „Proiectele 

Europene - o necesitate sau un moft”, 

difuzată de Radio Constanţa, emisiune 

moderata de Steliana Bajdechi şi Aura 

Mierluş.  

În  perioada 8-11 Octombrie 

2010, la Colegiul Tehnic Energetic 

Constanţa a avut loc o serie de activi-

tăţi care au ca obiectiv  implementarea 

Proiectului “Getting Along in Europe 

”. 

Proiectul îşi propune conşti-

entizarea diversităţii culturale în co-

municare, pentru înţelegerea de către 

participanţi a importanţei cooperării în 

Uniunea Europeană. Temele propuse 

includ utilizarea tehnologiei moderne 

în comunicare, dezvoltarea conceptu-

lui de cetăţean european, îmbunătăţi-

rea nivelului de comunicare în limba 

engleza, managementul conflictelor 

între adolescenţi, eliminarea prejude-

căţilor despre ceilalţi, crearea unui 

portofoliu European al elevilor (C.V. 

European, blog personal, pregătirea 

pentru interviul de angajare etc.), cu-

noaşterea altor culturi şi spaţii prin 

contactul direct cu acestea, prin întâl-

nirile de proiect din fiecare ţară. Pro-

PROIECT MULTILATERAL COMENIUS  

”GETTING ALONG IN EUROPE”  

PRIMA ÎNTÂLNIRE DE PROIECT - BALDHAM, GERMANIA  

NR. 1, IANUARIE 2011 REVISTA  ”ATITUDINI” 

PROIECTE INTERNAŢIONALE 
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PROIECTE INTERNAŢIONALE 

       I am Andrei, 

from Romania, one 

of the students who 

was a guest in    

Baldham, at the    

project meeting. I 

am glad to say that 

the travel in Ger-

many was a new, 

very interesting and pleasant experience. I liked there 

because I saw new places, I knew friendly and  hospitable 

people and their way of life. For a week, I was guest in a   

wonderful family. My host- Marc-became soon one of my 

best friends. Daily we went at school, where we had     

interesting activities. Me and my classmate prepared the 

presentation about our city. Also, together with my     

colleagues and our teachers we worked at a picture and a 

poster illustrative for our country. I learned very much 

from this experience and I made many new friends.    

Everything was fine, beginning with the organization and 

finishing with our return home.           

Pologea  Andrei, clasa  10 A 

Pentru mine vizita în Germania a fost o experienţă 
extraordinară. Ţara este frumoasă, iar oamenii primitori. 
M-a surprins felul lor de a se organiza, de a fi exacţi ca 
acele unui ceasornic. Totul este ordonat, corect, curat, 
frumos şi atrăgător în acelaşi timp. 

 Familia gazdă a fost primitoare şi diferită de familia 
mea printr-un grad mai mare de severitate în ceea ce pri-
veşte programul liber al lui Benedict în afara     cadrului 
familial. 

 M-au impresionat multe lucruri: exactitatea cu  care 
vin şi pleacă trenurile, relaţiile dintre oameni,  şcoala cu 
tot ce ţine de ea, curăţenia din oraş. 

 Dar cu toate acestea, sunt mândru că sunt român. 

 Moldoveanu Valentin, clasa  10 A 

Seară bavareză organizată de elevii şcolii din Baldham 

Prezentarea ţării noastre printr-o planşă tematică 

Vizită la primăria din Vaterstetten 

Vizită la un castel istoric din Bavaria 

Stadionul Alianz Arena - meciul de fotbal 
Bayer Munchen– CFR Cluj 
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Acum, mai mult ca oricând în epoca vitezei şi a 
internetului, asistăm la ceea ce se numeste «criza de 
lectură». Citadinismul, conformismul au făcut din om 
un anonim şi un izolat. Omul s-a înstrăinat de 
adevaratele valori ale vieţii, de rădăcinile sale, şi-a uitat 
istoria, şi-a uitat epigonii, şi-a uitat doinele, miturile, 
basmele, a uitat să privească steaua, să asculte izvorul, 
buciumul, frunza, omul şi-a pierdut umanul din sine, 
automatizându-se, viaţa lui devenind un conformism 
social. Acţiunea personală se reduce adesea la o simplă 
reacţie, la impresiile momentului. Omul modern a 
devenit un blazat, pe care nimic nu-l mai 
impresionează. Plăcerea şi folosul sunt singurele valori 
care-l atrag şi-l preocupă. Graba şi neodihna omului 
modern nu sunt decât o înfrigurată alergare dupa 
senzaţii şi util. Aceasta blazare ascunde o indiferenţă 
care, la randul ei, trădează un imens pustiu lăuntric.  

Criza culturii actuale s-a resimţit uneori şi mai 
acut în sufletul omului modern, printr-un fel de 
dezamăgire şi disperare, datorită valorilor inferioare pe 
care le-a idolatrizat şi care, totuşi nu-i satisfac 
exigenţele fundamentale ale fiinţei sale. O agitaţie 
continuă şi o nemulţumire constantă marchează 
intensitatea crizei interioare a omului. Exista un 
handicap cauzat de lipsa de cultură, atât la nivel 
comunicativ, cât şi la cel cognitiv şi creativ. 

De aceea, mai mult ca oricând avem nevoie de 
schimbări importante încă din şcoală, atât în 
mentalitatea mentorilor, cât şi în ceea ce priveşte 
metodele de educare şi instruire, avem nevoie de un 
sistem de valori sănătos şi certitudine într-o lume 
bulversată şi scindată care nu mai are repere ferme, 

cultivate prin lectură. 

Elevii nostri au nevoie de mituri, de eroi, de 
basme, de poezie, de modele, de aceea „coloana 
vertebrala” care se numeste cultura. Mass-media 
promoveaza un consumism exagerat de valori de calitate 
îndoielnică, iar noi suntem acei consumatori care pentru 
o clipă de fericire, ingurgităm, dar în clipa urmatoare 
golul se păstrează, totul devenind un cerc vicios. 

Ca profesor de limba şi literatura romana, am 
remarcat acest gol şi în rândul elevilor noştri: nu mai au 
modele, nu mai au visuri, nu mai au un univers imaginar, 
nu mai au aceea curiozitate de a şti, dar au, poate din 
cauza sistemului, o ignoranţă şi o blazare nespecifice 
vârstei lor. Lectura marchează destinul omului. Exista 
nenumărate mărturii ale oamenilor de cultură care susţin 
importanţa lecturii la vârsta copilăriei: sub influenţa 
cărţilor citite, ei nu numai că evocau momente 
extraordinare de nobleţe, vitejie, aventuri ale altora, dar 
se imaginau ca participanţi activi ai acţiunilor din acele 
cărţi.   

Pe lângă dezvoltarea gustului pentru citit, lecturii 
i se adaugă şi alte scopuri: stimularea interesului pentru 
cunoaşterea realităţii, îmbogăţirea volumului de informa-
ţii, a vieţii sufleteşti, cultivarea unor modele morale pozi-
tive. 

De aceea, mai mult ca oricând avem nevoie de ... 

  

                                Prof.  Nicoleta Veli 
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ORIZONTUL CUVINTELOR 

1.      Romanul adolescentului miop, Mircea Eliade 

2.      Huliganii, Întoarcerea din rai, Mircea Eliade 

3.      Un om sfârşit, Giovanni Papini 

4.      Craii de curte veche, Mateiu Caragiale 

5.      Pânza de păianjen, Cella Serghi 

6.      Maestrul şi Margareta, Mihail Bulgakov 

7.      Orbitor, Travesti, Mircea Cărtărescu  

8.      Străinul, Albert Camus 

9.      Viaţa pe un peron, Octavian Paler 

10.    Portretul lui Dorian Gray, Oscar  Wilde 
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Adrian Păunescu-repere biografice 

1943-Pe 20 iulie se naşte la Copăceni, judeţul Bălţi, în Basarabia. 
1960-Debutează cu versuri în „Luceafărul”. Într-un interviu     acor-
dat lui Radu Herjeu, Adrian Păunescu vorbeşte despre             începu-
turile sale poetice: „Nu ştiu dacă erau formele ei (ale           poeziei) , 
dar era un mod de a schimba ordinea lumii şi de a căuta un înţeles”. 
1961-Se căsătoreşte  cu poeta Constanţa Buzea, cu care are doi   
copii: Ioana şi Andrei Alexandru. 
1968-Primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor. 
1970-1971-Beneficiază de o bursă la Universitatea „Iowa” din      
Statele Unite. 
1973-I se încredinţează direcţia revistei „Flacăra”, cenaclul primeş-
te numele săptămânalului. Aici Păunescu va promova poezia         
contemporană lansând numeroase talente literare şi muzicale. Pe 
scena cenaclului se vor lansa şi se vor manifesta, în cele peste 1600 
de spectacole, printre alţii, Mircea Vintilă, Florian Pitiş, Anda        
Călugăreanu, Doru Stănculescu, Victor Socaciu, Nicu Alifantis,       
Tatiana Stepa, Vasile Șeicaru, Ștefan Hruşcă. 
1974-1977–Apar volumele „Repetabila povară” şi „Pământul      de-
ocamdată”. 
1978-1986-Apar „Poezii de până azi”, „Iubiţi-vă pe tunuri”, „ Totuşi, 
iubirea”, „Manifest pentru mileniul trei”. 
1992-1996-După o  perioadă de relativă marginalizare va fi         
readus în atenţia publică prin postul naţional de televiziune. Apar 
„Noaptea marii beţii”, „Bieţii Lampagii”, „Front de învingători”. 
2001-Reînfinţează revista săptămânală „Flacăra”, cu subtitlul 
„Flacăra lui Adrian Păunescu”. Apar volumele „Măştile Însângerate” 
şi „Nemuritor la zidul morţii”. 
2010-Pe 5 noiembrie se stinge din viaţă, în urma unor probleme 
cardiace, şi este înmormântat la Cimitirul Bellu, pe Aleea                
Scriitorilor. 

Bitoleanu Alexandru, clasa 10 C 

IN MEMORIAM 

ADRIAN PĂUNESCU 

 

N-aţi încetat să-l recitaţi, 

N-aţi încetat să-l denigraţi, 

Vă este greu să îl uitaţi, 

Vă este bine să-l cântaţi. 

      De ce nu toţi l-am mai ales? 

      Pentru că nu l-am înţeles,  

      Atunci ...când a venit iară… 

      Cu … REPETABILA POVARĂ… 

Mai am un singur gând: 

Să văd o FLACĂRĂ arzând 

În sufletele noastre, 

Pierdute, mici sau vaste. 

 

Prof. Daniela Berechet 

ORIZONTUL CUVINTELOR 

Dulce, galbenă lumină 
Cum şi eu bălai-eram 
Mi-a pus mama o gutuie 
Ce se coace-ncet la geam... 
Aş muşca-o dar mă doare 
Mă cuprinde-un fel de jind 
Și acum când trece anul 
Parc-o simt îmbătrânind. 
Galbenă gutuie 
Dulce, amăruie 
Lampă la fereastră 
Toata iarna noastră! 
 

Mama mea n-avea nici globuri 
Nici beteala si nici stea 
Sărbătorile de iarna 
Cu gutui le-mpodobea... 
Mi-a pus mama o gutuie 
În fereastra dinspre drum 
Și o vad că luminează 
N-am puterea s-o consum. 
 
Parcă are-n ea ceasornic 
Și al mamei plânset sfânt 
Luminează şi se stinge 
O gutuie pe pământ. 
Luxul mamei cel mai mare 
Când copii ne mai simţeam 
Era pâinea de pe masă 
Și gutuia de la geam. 

Colindul Gutuii Din Geam 
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      How many of you   

haven’t felt bored by a tradi-

tional lesson, no matter if 

it’s a Math, English or any 

other school subject?  

Wouldn’t you feel more 

attracted, or say more, at 

ease, if you could use your 

computer, cell phone, or iPad? 

But no, you may not use cell phones, or iPads in class, it’s 

against the rules, and you all hear that every time someone 

receives a phone call in class. But what if I told you it’s 

possible, not only to use electronic devices, but also for 

you to learn English in an interesting, interactive manner? 

Well it is possible, by courtesy of British Council, an    

organization that offers us, teachers, students and even 

parents who want to help their children learn, a wide range 

of resources which are grouped on the following websites: 

      - T e a c h i n g E n g l i s h  ( h t t p : / /

www.teachingenglish.org.uk/), addressing teachers of Eng-

lish, is produced by the British Council with content and 

editorial support from the BBC (British Broadcasting Cor-

poration). Here you can read about teaching methodology, 

download  teaching and training materials, exchange ideas 

and share materials on the forum , not to mention the pro-

fessional development opportunities, as well as an access 

point for consultancy services to implement educational 

policy reform. 

           - LearnEnglish and  LearnEnglish Kids are the 

British Council's websites for children who are learning 

English as a second or foreign language. These  sites  have 

free resources for children to use at home, either independ-

ently or with family members or friends. The resources 

have been created and developed by teachers and profes-

sionals who work with children who are learning English. 

They have been designed to help children learn English 

while enjoying themselves, or while learning about some-

thing else. 

           - L e a r n E n g l i s h  ( h t t p : / /

learnenglish.britishcouncil.org)  addresses  students of all 

ages, and includes , besides classical materials, modern 

multimedia ones such as podcasts, flash and video games, 

for the four skills, grammar, vocabulary and exams. 

           - L e a r n E n g l i s h  K i d s  ( h t t p : / /

learnenglishkids.britishcouncil.org/en),  addressing  young  

learners, includes lots of games, songs, stories and activi-

ties for children and parents to have fun and learn English 

too! 

          This bagful of games, stories, listening activities and 

grammar exercises  can give you the confidence and skills 

you need to communicate effectively in English, so don’t 

hesitate, go online and start learning English in a really 

pleasant way! 

                                                                                                  

Prof. Roxana Ciciu 

NR. 1, IANUARIE 2011 REVISTA  ”ATITUDINI” 

DIVERSITATEA EUROPEANĂ 

I will run and hide 

Memories stay away 

And I will run beholden 

Love you- I’m so sorry 

Now it’s already over (already over) 

Now………I will Hide 

Now……....I will run away from you 

So how I found the way 

To get lost in you  (in you) 

Let me inside 

Let me get close to you 

Let me inside, let me get close to you 

For you, just you, 

I’m crawling blind away.        

  by Paul Teliceanu, clasa 9 B 

          

For you, just you, 

I’m crawling blind away 

I will run and hide 

Memories stay away 

And I will run beholden 

Love you- I’m so sorry 

Close my eyes, 

This time I don’t want to stay 

I will run and hide 

Love you I’m so sorry 

I will not die 

I will not die- I’ll be waiting for you 

I will not die when you are beside me 

This time I will not die 

I’ll be waiting  for you, just you                

http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://learnenglish.britishcouncil.org
http://learnenglish.britishcouncil.org
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/games
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories
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DIVERSITATEA EUROPEANĂ 

 Pe malurile Senei timpul se opreşte în loc. Răsfiraţi pe mai 
mult de trei kilometri de-a lungul Senei, câteva sute de buchinişti, 
vânzătorii de cărţi, de artizanat şi de antichităţi, îşi deschid zilnic 
magicele cutii verzi în faţa trecătorilor. Termenul buchinist – 
„bouquiniste” în limba franceză vine de la cuvântul „bouquin” care 
se traduce „carte veche”. 

 Tradiţia buchiniştilor a început în jurul secolului al XVI-lea cu 
o mică piaţă de vânzători ambulanţi. Pentru unii dintre ei, meseria 
este transmisă din familie. Alţii au avut prieteni buchinişti. Sunt 
rari cei care au ales această meserie la întâmplare, pentru că nu 
aveau altceva de făcut. Un factor important ce a contribuit la alege-
rea lor e pasiunea pentru tot ce înseamnă carte. Un alt element de-
cisiv a fost nevoia de a se simţi liberi. Buchiniştii sunt rebelii care 
refuză să trăiască dintr-un salariu fix, într-un spaţiu închis. Intem-
periile, poluarea, zgomotul ar putea fi piedici serioase în calea aces-
tei meserii. Şi totuşi, toate acestea nu-i sperie. În timp ce clienţii 
văd în această meserie pasiunea pentru cărţi, pentru buchinişti, pe 
primul loc este nevoia de libertate, “să muncesc pentru mine, fără 
obligaţie faţă de cineva”, spun aceştia. Poate ai fi crezut că portretul 
robot al unui astfel de om e bărbatul în vârstă, bărbos, cu părul 
lung şi ţigara în colţul gurii. 

  De fapt, buchiniştii sunt foarte diferiţi, neîncadrabili. Majori-
tatea sunt persoane în vârstă, cu un aer destul de nostalgic, îmbră-
cate nepretenţios, chiar neglijent. Când te opreşti să te uiţi şi chiar 
să cumperi o carte, o gravură, un ziar, o revistă, timbre, cărţi poşta-
le sau orice altceva iţi atrage atenţia, nu te poţi stăpâni şi iţi trece 
prin minte o întrebare: „Cum s-au schimbat lucrurile de-a lungul 
timpului?”  Îţi vor răspunde că oamenii şi-au găsit alte preocupări 
care au luat locul cărţilor, dar că schimbările au afectat doar lumea 
exterioară, ei rămânând mereu constanţi, că nu vor să facă altceva, 
că nu e numai o meserie, este un mod de viaţă. Se simt ameninţaţi 
şi fragili în faţa modernităţii. Nu te vor lăsa să le faci poze, 
apărându-se cu fanatism ca şi cum distribuirea unei fotografii ar 
atenua valoarea muncii lor: cine vrea să îi vadă, să vină acolo, ori-
cum nu are cum să ghicească dintr-o poză experienţa reală. 

 Mulţi văd buchiniştii ca pe o curiozitate turistică a oraşului şi 
mai puţin ca pe nişte comercianţi de cărţi. Însă pentru aceşti oa-
meni bucuria vine din pasiunea pentru cărţi împărtăşită cu alţi oa-
meni. “Când întâlnim un om care e pasionat de aceleaşi obiecte, de 
aceleaşi lecturi, se instalează o legătură între noi. Suntem simultan 
concurenţi şi complici, maeştri şi elevi”, spun ei. 

Prof. Iuliana Dudu 

 S-au spus atât de multe despre Paris, 
s-au scris romane, poezii, cântece, ghiduri 
despre un oraş unic, fermecător, natural, 
primitor, un oraş al culturii, al modei, al 
eleganţei. Fiecare strada din Paris e un 
fragment de istorie. Fiecare monument te 
invită la o lecţie despre trecut. Ai uneori 
impresia ca fiecare clădire este martora 
unei povesti de viaţă.   

 Notre Dame, Louvre, Sacré-Coeur, 
Madeleine... Nume care vin imediat în 
minte când spui Paris. Monumente uimi-
toare ce fac gloria oraşului şi pe care orice 
călător pe malurile Senei doreşte sau se 
consideră obligat să le vizite. 

 Odată ajuns în capitala Franţei pen-
tru o perioadă scurtă de timp, vrei să cu-
noşti oraşul. Te plimbi pe marile bulevar-
de moderne, admiri vitrinele magazinelor 
cu brand-uri cunoscute în toată lumea, 
descoperi străduţe încântătoare, departe 
de larma turistică specifică unei capitale 
europene, respiri aerul boem al unui oraş 
numit de-a lungul ultimelor două secole 
„oraşul-lumină“, faci o mulţime de poze 
vrând să imortalizezi fiecare amintire şi 
când ai obosit, te aşezi pe terasa unei cafe-
nele savurând o cafea, bucurându-te de 
statutul tău de turist. 

L'amitié d'un jour 
Dure pour toujours 

C'est une chose naturelle 
Quand elle est virtuelle  

Donner sans attendre en retour 
Ce petit bonheur chaque jour 

On se lie, on s'uni 
Et l'harmonie se garde à vie  

On se remonte le moral 
Quand tout va mal 

On ne se fait jamais de peine 
Car on ne connaît pas la haine 

Les kilomètres nous séparent 
Mais ce n'est pas une tare 
La toile nous rapproche 

Et avec elle on s'accroche 

Entre nous aucune malice 
Pas besoin d'artifices 
Ce qui la rend belle 
C'est cette étincelle  

On a les mêmes valeurs 
Avec nos propres peurs 

C'est parce qu'on se ressemble 
Que l'on s'assemble 

En confiant ses soucis 
L'autre souffre aussi 

On s'apporte de la douceur 
Quand survient la douleur 

L'amitié restera sacrée 
Et ne pourra s'acheter 

Ce mot est unique 
Tout en étant magique...  

Fleur de Lys 
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O poveste matematică ne spune 
Că într-o înşiruire de concepte, 
Polinomul are un loc anume 
Şi e situat pe înalte trepte. 

Acesta e motivul pentru care, 
După coeficienţi diverse polinoame 
Sunt cercetate cu ardoare, 
Din rădăcini şi până la monoame. 

Supărată de neluare în seamă, 
O integrală, cu unduiri feline, 
Ademeneşte un polinom şi-l cheamă, 
Prin integrare, durerea să-şi aline, 

Să-l crească-n grad c-o unitate 
Şi să-i ofere constanta aditivă, 
Să îl verifice cu derivate, 
Să îl numească primitivă. 

Încântate de oferta integristă 
Şi pe coeficienţi bazate, 
Grupări de polinoame, tot insistă, 
Cu legi să fie înzestrate. 

POVESTEA UNOR POLINOAME 

UNIVERSUL LUI NEWTON 

NR. 1, IANUARIE 2011 REVISTA ”ATITUDINI” 

URMAŞII LUI PITAGORA 

Şi astfel,  mulţimile rebele, 
Cu elementele neutre activate, 
Devin vectoriale spaţii, sau inele, 
Apoi domenii de integritate. 

De algebrice structuri încurajate, 
Polinoamele cer lui Viete, relaţii, 
Şi complexele soluţii, conjugate 
Cu multe alte afirmaţii. 

De o soluţie complexă se vorbeşte, 
C-ar fi uşor sentimentală, 
Pe aceasta Gauss îşi clădeşte, 
Teorema lui fundamentală. 

Soluţia raţională,  de Horner este dată, 
Când polinoamele provin din Z[X], 
Şi este utilă,  cu o derivată, 
Oricărui grafic,  în reper de puncte fix. 

Prin derivare, monotonie şi extreme, 
Multiple rădăcini,  fixează totu-n vreme, 
Iar polinomul << OM>>, al logicii eterne, 
Pe toate le cuprinde,  în legi şi teoreme. 
                

 Prof. Nicolae Gherghe 

 Isaac Newton (1642-1727) este savantul aflat la originea teoriilor şti-
inţifice care au revoluţionat ştiinţa în domeniul opticii, matematicii şi în 
special al mecanicii. 

 În anul 1687 a publicat lucrarea ”Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica”, în care a descris  Legea atracţiei universale şi, prin          
studierea legilor mişcării corpurilor, a creat bazele mecanicii clasice. 

 A contribuit împreună cu Gottfried Wilhelm von Leibnitz la       inven-
tarea şi dezvoltarea calculului diferenţial şi a calculului integral. 

Newton a fost primul care a demonstrat că legile naturii guvernează atât 
mişcarea globului terestru, cât şi a altor corpuri cereşti, intuind că orbitele 
pot fi nu numai eliptice, dar şi hiperbolice sau parabolice. Tot el a arătat 
că lumina albă este o lumină compusă din radiaţii monocromatice de    
diferite culori. 
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Pitagora considera cunoştinţele muzicale ca făcând parte din domeniul matematicii şi în 

mod special din teoria numerelor? „Sunetele armonioase”, spunea Pitagora, “sunt produse 

de rapoartele exprimate în numere întregi şi cu cât valoarea numerică a raportului este 

mai mică cu atât sunetul este mai frumos”. 

 Pentru a putea cunoaşte primele 11 zecimale ale lui π e suficient să reţineţi versurile: 

  „Aşa e uşor a scrie orişicare 

  Un simbol creat din multe zecimale” 

Numărul literelor fiecărui cuvânt dă valoarea lui π=3,14159265358 

 În legătură cu Newton există o serie de anecdote care se referă la faima sa precum şi la fap-

tul că acest geniu, asemeni multor matematicieni, furat de preocupările sale, era foarte distrat. 

Prezentăm în continuare câteva anecdote pe aceste teme: 

URMAŞII LUI PITAGORA 

ŞTIAŢI CĂ ... 

Newton şi împăratul Chinei 

Newton a fost felicitat de împăratul 

Chinei într-o scrisoare, pe care a 

scris adresa: Lui Newton, în Euro-

pa. Şi Newton a primit scrisoarea; 

aceasta arată  cât de cunoscute erau 

descoperirile lui Newton  de către 

contemporanii. săi. 

Newton şi oul fiert 

 Newton, care era celibatar, a vrut 

să-şi fiarbă un ou, fără să-şi între-

rupă lucrul. Preocupat de tema pe 

care o trata, a luat oul să-l pună la 

fiert şi ceasul pentru a  vedea când 

au trecut cele trei minute de fierbe-

re. Când    şi-a adus aminte de fier-

berea oului, a constatat cu surprin-

dere că a pus ceasul la fiert, iar în 

mână ţinea oul ca să vadă cele trei 

minute trecute. 

Newton şi parlamentul  

Newton, care era timid în public, 

a luat cuvântul o singură dată în 

cadrul parlamentului, al cărui 

membru era. Cu această ocazie, 

m e m b r i i  p a r l a m e n t u l u i , 

cunoscându-l pe genialul om de 

ştiinţă, aşteptau cu interes să au-

dă de la acesta idei şi gânduri 

deosebite. El însă a cerut să se 

închidă o fereastră pentru a nu-l 

trage curentul, apoi s-a aşezat pe 

scaun. 

Newton şi calul 

Mergând o dată călare, preocupat 

de o problemă de matematică, New-

ton a descălecat la poalele unui 

deal. A luat apoi calul de căpăstru şi 

a urcat dealul, gândind mereu la 

acea problemă. Ajuns în vârful dea-

lului, distrat cum era, a constatat cu 

surprindere că ţinea în mână căpăs-

trul dar calul nu se afla nicăieri. 

Ştiţi cât de mare este numărul 264?  Dacă am avea o carte cu 264 foi, atunci grosimea cărţii 

ar fi de 4803840 mai mare decât distanţa de la pământ la lună. (Am considerat că 10 foi au 

grosimea de 1 mm, iar distanţa de la Pământ la Lună de 384000 km) 

Există o teoremă în geometrie care poate fi căutată pe internet cu numele unui matematician 

român? Este teorema lui Pompeiu (matematician român, 1873 – 1954). Căutaţi-o! 

Culese de prof. Dorina Petac 

Prof. Nicolae Gherghe 

ANECDOTE 
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NR. 1, IANUARIE 2011 REVISTA  ”ATITUDINI” 

LABORATORUL ADOLESCENŢILOR 

 

  

 

 

Oamenii se grăbesc! Au multe lucruri de făcut, dar foarte puţin timp. 

               “Time is money” este astăzi pe buzele tuturor. Tocmai pentru că sunt grăbiţi, mulţi oamne traduc greşit 
această expresie. Ei cred  că important este să cîştigi cât mai mult şi cât mai repede, de aceea nu se mai gândesc la 
consecinţele propriilor acţiuni.  

                Pe de altă parte, grăbiţii par curajoşi pentru că ei nu se tem nici pentru propria viaţă. Cu atât mai puţin se 
tem pentru viaţa semenilor, a păsărilor, a apei, a pământului. Singura lor temere constă în faptul că banii pe care     
i-ar putea câştiga s-ar putea muta în buzunarul vecinului, în buzunarul celui care se grăbeşte mai mult.  

 Grăbiţilor le propun varianta ECO, pentru că ECO înseamnă: 

  - sloganul “TIME IS HAPPINESS”  

  - un alt fel de câştig: câştigul pe termen lung 

  - câteva strategii de acţiune ce pot ajuta pe oricine să devină o persoană responsabilă 

      Strategia 1: EVITĂ RISIPA,  ECONOMISEŞTE !!! 

         Strategia 2: RECICLEAZĂ !!! 

                  Strategia 3: PROTEJEAZĂ RESURSELE NATURALE !!! 

Realizat de Tănase Alina Mariana şi Lupaşcu Ana Maria, clasa 12 C 

Profesor coordonator Nelia Herghelegiu  

Lucrarea a obţinut locul I la  Simpozionul Naţional ”Nouă ne pasă, Ție NU?” , secţiunea PowerPoint. 

 Proiectului Naţional ”ECOWATCH SCHOOL GUARD” 

 În anul şcolar 2009/2010 elevii şi profesorii colegiul nostru au participat la Proiectului Naţional ”ECOWATCH 
SCHOOL GUARD”, proiect care are ca obiectiv promovarea educaţiei ecologice şi formarea de voluntari în rândul 
tinerilor.  

 Să ne amintim câteva activităţi: 

 -Cursul de formare voluntari desfăşurat la Facultatea ”Dimitrie   
Cantemir” (1.12.2010), la care au participat 4 profesori şi 6 elevi; 

 -Expoziţia de desene şi postere ”Apa în viaţa noastră” în cadrul 
Simpozionului dedicat Zilei Naţionale a Apei (20.03.2010).  Au particiapt         
4 profesori şi 13 elevi; 

 -Ecologizarea Plajei ”Trei papuci” (22.04.-24.04.2010) - Ziua Naţională a 
Pământului - la care au luat  parte un număr de 8 profesori şi 38 elevi; 

 -Simpozionul Naţional  ”Nouă ne pasă, Ţie NU?” (24.04.2010), unde au 
participat 12 profesori şi 20 elevi care au obţinut 5 premii I, 3 Premii II,            
4 Menţiuni.  Toate lucrările prezentate la simpozion au fost publicate într-o  carte a proiectului. 

 Proiectul continuă în anul școlar 2010/2011 și avem convingerea că elevii noștri se vor implica cu aceeași 

dăruire în activitățile ce se vor derula și într-un număr cât mai mare. 

Bibliotecar Mihaela Nicoleta Mictar 
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LABORATORUL ADOLESCENŢILOR 

 Bună! Numele meu este Ioana şi fac parte din colec-
tivul clasei 12 A. De câteva luni sunt voluntar alături de 
două colege şi Doamna Dirigintă Adina Piţigoi la Fundaţia ”Salvaţi copiii”,           Pro-
gramul SIGUR. INFO. 

 Să fii voluntar este un lucru foarte responsabil. Trebuie să ai grijă tot timpul să 
nu transmiţi mesaje greşite, să ai grijă să fii cât mai explicit, deoarece receptorii pot fi 
derutaţi şi nu vor înţelege bine informaţia. 

 Primele lecţii ”deschise” au avut loc alături de  copiii de la clasa a II-a, a III-a şi a IV-a. Copiii la această vârsta 
sunt mai receptivi, le poţi capta mai repede atenţia şi sunt foarte curioşi. 

 Cu ajutorul acestor ore în care libera exprimare avea cea mai mare importanţa, ne-am dat seama cât de greu îi 
poate fi unui profesor sa aibă câte 6-7 ore pe zi. Ne-am dat seama că este foarte obositor să tot repeţi acelaşi lucru 
de mai multe ori pe zi, să încerci să îi faci pe cei ce te asculta să şi înţeleagă ceea ce vrei să le transmiţi, de aceea am 
început să îi respectăm mai mult pe cei ce în fiecare zi vin şi ne prezintă o parte din cunoştinţele lor. 

 Personal mi s-a părut o experienţă de neuitat, care te ajută să îţi dezvolţi personalitatea, spiritul de echipă, mo-
dul în care abordezi anumite probleme şi nu în ultimul rând te forţează să vorbeşti corect şi coerent. Vom continua 
să ţinem aceste ore cu copiii, deoarece consider că îi ajută pe aceştia să ia decizii mai bune în legătură cu   siguranţa 
folosirii Internetului. 

Radu Ioana, clasa 12 A 

10 reguli pentru o navigare sigură şi plăcută pe Internet! 

1. Fii întotdeauna atent când navighezi pe Internet! 

2. Nu da niciunei persoane întâlnite pe Internet informaţii personale despre tine sau familia ta, cum ar 

fi: numele, vârsta, numărul de telefon, fotografii personale, adresa, şcoala la care înveţi, locul de 
muncă al părinţilor, detalii de pe cartea de credit etc. 

3. Parolele sunt secrete şi îţi aparţin. 

4. Dacă vrei să te întâlneşti în mod real cu persoana cunoscută pe Internet sau de la care ai primit     

mesaje pe telefonul mobil, anunţă-ţi părinţii pentru a te însoţi, preferabil într-un loc public. 

5. Postează cu mare grijă fotografii cu tine sau cu familia ta! 

6. Nu tot ceea ce citeşti sau vezi pe Internet este adevărat. 

7. Fii atent la programele sau jocurile gratuite pe care le downloadezi. 

8. Dacă cineva te face să te simţi inconfortabil poţi oricând să renunţi la comunicarea cu acea persoană. 

9. Dă dovadă de respect, chiar dacă nu-i cunoşti pe cei cu care comunici. 

10. Cere ajutor, în orice situaţie, persoanelor în care ai încredere, părinţi, profesori sau prieteni apropiaţi.  
Sursa:  http://www.sigur.info/index.php?/siguranta-online/copii-pe-internet/adolescenti.html  
            

Selectate de bibliotecar Mihaela Nicoleta Mictar               

 Internetul reprezintă un spaţiu fascinant, în care comunicarea, informaţia şi divertismentul sunt 
beneficii pentru toţi oamenii, indiferent de vârsta şi de cultura căreia îi aparţin. E adevărat că voi, tine-
rii, sunteţi cei mai înfocaţi utilizatori. De aceea, mai ales voi trebuie să ţineţi seama de riscurile la care 
puteţi fi expuşi dacă nu respectaţi câteva reguli importante. 
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adevărat, la scara mică şi orice 
experiment făcut acasă poate lăsa cea 
mai plăcută impresie despre puterea 
magneţilor! Deoarece nu depind de 
soare sau vânt ca generatoaree de 
energie solară şi eoliană, maşinile 
magnetice pot fi folosite oriunde in 
lume.  

Vă recomand să intraţi pe site-
u l  http://www.metacafe.com/
w a t c h / 3 4 2 7 8 9 1 /
free_energy_how_to_build_magnetic_
power_generator_for_home/ şi să 
încercaţi experimentul. Este foarte in-
teresant şi uşor de construit pentru 
oricine. 

Aveţi nevoie de 1 motoraş, 
minimagneţi de putere mare, un mag-
net mare, 1 led, un disc pe care se li-
pesc magneţii, un suport pentru fixarea 
ansamblului (în cazul nostru plastilina). 

Succes! 
Gherguţ Ioan, clasa 11 B 

Prof. coordonator Iuliana Tiţa 

  Una dintre 
cele mai mari 
provocări cu 
c a r e  n e 
confruntăm la 
nivel mondial 
este consumul 
de energie, care 
este în creştere 

zi de zi,  iar aceasta simtindu-se nu 
numai la nivel global, dar, de 
asemenea, în buzunarele fiecărui 
individ cu facturile de energie 
electrică covârşitoare. Cum ar fi 
dacă un simplu experiment făcut 
acasă poate revoluţiona o industrie 
întreagă care ne-ar mai reduce din 
nevoi... Există diverse forme de 
energie care pot genera 
electricitate liber, fără a exploata 
resursele naturale, dar noi nu le 
folosim din cauza lipsei de 
c u n o ş t i n ţ e  d e s p r e  c u m 
funcţionează. O forma de energie 
care poate întrece aşteptările unora 
se bazează pe puterea magneţilor; 
şi aşa a fost inventat un dispozitiv 
care produce energie electrică 
liberă fiind bazat pe câmpuri 
magnetice şi nu are nevoie de 
energie din exterior. Marile 
companii de curent electric au 
început o campanie împotriva 
invenţiei. Tehnologia poate 
alimenta locuinţe şi chiar 
autoturisme electrice. După cum 
ştiţi polii se atrag si se resping iar 
magneţii în maşinile de putere 
magnetică încep rotirea ca urmare a 
acestei atracţie-repulsie, rezultând 
producerea de energie. 

În generarea de energie 
electrică, un generator electric este 
un dispozitiv care transformă ener-
gia mecanică a rotaţiilor în energie 
electrică fiind alimentat de combus-

tibili. Cum spuneam, magneţii în maşini-
le de putere magnetică încep rotirea ca 
urmare a atracţiei şi repulsiei şi creează 
astfel electricitate fără niciun cost şi fără 
litri de combustibil ca să nu mai adaug şi 
protejarea mediului înconjurător! A fost 
introdusă practic o metoda revoluţiona-
ră, care până acum a fost folosită la o 
scară mai mică, se va putea dezvolta în 
noi dispozitive care vor permite cel puţin 
locuinţelor individuale să nu mai fie 
branşate la marile companii de furnizare 
a energiei electrice. Bineînţeles, marile 
companii nu privesc cu ochi buni această 
invenţie care va prăbuşi practic afacerile 
cu curent electric. “Deocamdată nu este 
vorba ca un mega-dispozitiv să ţină locul 
unei centrale nucleare sau unei hidro-
centrale uriaşe. Este vorba de dispozitive 
care pot alimenta locuinţe individuale 
precum şi autoturisme. Marii consuma-
tori electrici vor depinde in continuare, 
deocamdată, de metodele tradiţionale, 
aşa că nu văd de ce ar fi speriate marile 
companii” (după opinia lui Mc’Connor).  
“Cat despre piaţa auto, producătorii de 
combustibili au deja de ce să fie îngrijo-
raţi odată cu dezvoltarea maşinilor hi-
brid care vor evolua necondiţionat în 
cele electrice până în 2020 ”(adaugă 
reprezentantul  Steorn) 

O maşină de putere magnetică 
sau generator poate fi uşor de construit 
prin achiziţionarea componentelor sale 
de la orice magazin. De aceea marile 
businessuri opun rezistenţă, motivând 
că e nevoie de responsabilitate cu o aşa 
tehnologie, pentru a nu fi folosită în 
scopuri distructive si a apărut deja ideea 
că nu oricine să o poată folosi şi că “ar 
trebui să se dea nişte legi speciale, 
convenite interstate”, după cum spun 
furnizorii de energie electrică prin 
metode tradiţionale. Deja se găsesc pe 
Internet filme despre cum se pot 
construi astfel de dispozitive, e 

NR. 1, IANUARIE 2011 REVISTA  ”ATITUDINI” 

PAGINA TEHNICĂ 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://s.mcstatic.com/thumb/3576969/12015818/4/sidebar_16x9/0/1/amazing_magnetic_generator_free_home_energy.jpg&imgrefurl=http://www.metacafe.com/watch/3694448/electrical_magnetic_generator_how_to_create_free_energy_at_your_
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 În contextul actual, caracterizat de creşterea alarmantă a poluării cauzate de producerea energiei 
din arderea combustibililor fosili, devine din ce în ce mai importantă reducerea dependenţei de aceşti 
combustibili. Energia eoliană s-a dovedit deja a fi o soluţie foarte bună la problema energetică globa-
lă.  

 Energia cinetică a vântului poate fi folosită pentru a roti rotoare de turbine capabile să genereze 
electricitate. Energia eoliană este folosită intensiv în prezent, fiind sursa de energie cu cea mai rapidă 
creştere în ultimii ani. Majoritatea turbinelor produc energie peste 25% din timp, acest procent cres-
când iarna, când vântul bate mai puternic.  

PAGINA TEHNICĂ 

Sistemul eolian de producere a energiei electrice 

 

 preţul mare de producere a energiei 

 fiabilitatea relativ redusă a turbinelor 

 vântul are caracterul intermitent şi viteză 
variabilă 

 construcţia şi instalarea sistemelor eolie-
ne sunt foarte scumpe 

 poluarea vizuală 

 poluare sonoră 

 turbinele afectează mediul şi ecosisteme-
le din împrejurimi 

 turbinele înalte pot obstrucţiona 
radarele de lânga bazele aeriene 

 număr redus de amplasamente posibile 
al sistemelor eoliene 

 risc mare de distrugere în cazul 
furtunilor 

 fluctuaţia sursei eoliene poate 
reprezenta un pericol pentru restul 
sistemului energetic  

 evacuarea căldurii în zonele învecinate 
antrenează schimbări ale temperaturii 
mediului înconjurător  

DezavantajeDezavantaje

 

 este o sursă inepuizabilă de energie 

 este „prietenoasă„ cu mediul, prin emisia 
zero de substanţe poluante şi de gaze cu 
efect de seră 

 proasta funcţionare a instalaţiilor eoliene 
nu conduce la dezastre ecologice 

 sunt ieftine în exploatare, mentenanţa 
fiind relativ redusă 

 pot fi utilizate în locaţii îndepărtate, neco-
nectate la sistemul energetic 

 prezintă costuri reduse pe unitatea de 
energie produsă 

 nu presupune costuri "externalizate" 

 necesită costuri reduse de scoatere din 
funcţiune 

 insensibilitate la variaţia preţului combus-
tibililor 

 terenul de lângă turbină poate fi folosit 
pentru alte scopuri (agricultura sau păşu-
natul) 

 pot constitui o atracţie turistică semnifi-
cativă 

AvantajeAvantaje

Material realizat de către profesor Gabriela Măgîrdicean 

 Nisipul umed cântăreşte mai puţin decât nisipul uscat; 

 Pentru a înghiţi sunt necesari 25 de muşchi; 

 Un om clipeşte de aprox. 25 000 de ori pe zi. Femeile cli-
pesc de aproape doua ori mai mult decât bărbaţii; 

 Hârtia a fost inventată în sec. al II-lea de către un eunuc chi-
nez; 

 Din cele 206 de oase ale omului, 52 se află în picioare; 

 Timp de 186 de zile nu se poate vedea soarele la Polul Nord; 

 Un hipopotam poate alerga mai repede decât un om; 

 Inima unui arici bate de aproximativ 300 de ori pe minut; 

 Inima unei balene albastre bate doar de nouă ori pe minut. 



16  

NR. 1, IANUARIE 2011 REVISTA  ”ATITUDINI” 

SPORT ŞI SĂNĂTATE 

-  Mocanu Ovidiu, clasa 12 C, şah; 

-  Acatrinei Karina, clasa 12 A, tenis de 
masă; 

- Cruceru Florin, clasa 12 D, tenis de 
masă; 

-  Nuţu Andrei, clasa 12 B, atletism; 

- Buganu Valentin, clasa 10 B, rugby     
în ”7”; 

-  Ungureanu Carmen, clasa 11 A, şah; 

-  Mitea Alexandru, clasa 11 A, oină. 

Festivitatea de premiere a compe-
tiţiei a reunit pe data de 13 iunie la 
Complexul ”Aqua Magic” din Mamaia 
liceele constănţene participante, echi-
pele câştigătoare fiind recompensate cu 
diplome, cupe şi materiale sportive. 

Bucuria sportivilor noştri, dar şi a 
colectivului de cadre didactice a fost cu 
atât mai mare cu cât, Marele Trofeu 
”Cupa Academicus” a fost obţinut pen-
tru a V-a oară consecutiv de colegiul 
nostru. 

Aceste performanţe sportive nu 
puteau fi obţinute fără sprijinul condu-
cerii liceului şi a celorlalte cadre didacti-
ce, cărora le mulţumim cu această oca-
zie. 

Profesor coordonator 
      Mircea Neagu 

 Competiţia sportivă ”CUPA 
ACADEMICUS”, cu participarea a 44 de 
licee din municipiul şi judeţul Constanţa, 
a ajuns  în anul şcolar 2009/2010 la cea 
de-a XIV-a ediţie. 

 Elevii Colegiului Tehnic Energetic 
Constanţa, pasionaţi, ca de obicei, de 
activităţile sportive, au înscris  în com-
petiţie un număr de 9 echipe, cu gândul 
la cucerirea unei noi  ”cununi de lauri”. 

 Colectivele sportive au început 
pregătirea încă din luna octombrie 
2009, cunoscând că numai o muncă 
intensă şi disciplinată le poate asigura 
succesul final. 

 În data de 23.01.2010, la o tempe-
ratură de – 100 C, şi-au dat întâlnire, la 
Complexul ”IDU” din Mamaia, reprezen-
tativele de şah băieţi şi fete ale liceelor 
constănţene. 

 Spre marea satisfacţie a delegaţiei 
noastre, echipa de şah băieţi a colegiu-
lui nostru a învins reprezentativa liceului 
”Ovidiu”, clasându-se pe locul I. Tânăra 

echipă de şah fete a reuşit, în final, cla-
sarea pe locul III. 

 Această competiţie ne-a dat certi-
tudinea că suntem pe drumul cel bun în 
cucerirea unui nou trofeu final. 

La sfârşitul lunii mai, odată cu în-
trecerile de atletism am respirat uşu-
raţi… Suntem din nou câştigători ai 
”Cupei Academicus” ! 

Acest rezultat a fost posibil ca ur-
mare a rezultatelor obţinute de elevii 
noştri la mai multe ramuri sportive, ast-
fel:  4 locuri I (şah băieţi, tenis de masă 
fete, tenis de masă băieţi, nataţie fete), 
2 locuri II (atletism, rugby în ”7”), 3 lo-
curi III (nataţie băieţi, şah fete, oină). 

În clasamentul general, Colegiul 

Tehnic Energetic Constanţa a acumulat 

un total 29 puncte, obţinând locul I, 

urmat pe locul II de Colegiul ”Carol” cu 

20 puncte şi pe locul III de  Grupul Șco-

lar de Telecomunicaţii cu 11 puncte. 

O contribuţie deosebită în obţine-

rea acestor rezultate a avut-o colectivul 

de peste 200 de elevi participanţi la 

competiţii, remarcând prestaţia elevilor 

căpitani de echipe: 

-  Georgescu Anda, clasa 11 A, nataţie; 

Asociaţia sportivă şcolară ”ENERGETICA” din cadrul Colegiului Tehnic Energetic Constanţa a luat   
fiinţă în data de 4.04.2002 la iniţiativa prof. Mircea Neagu, conform  Legii Nr. 169/2000, cu scopul participării 
echipelor reprezentative în competiţiile organizate de Ministerul Educaţiei, şi Ministerul Tineretului şi       
Sportului, dintre care amintim: Olimpiada Naţională a Sportului Școlar, Cupa Academicus şi Cupa Liceelor. 

 Culorile asociaţiei sunt alb-albastru, iar emblema este ”Fulgerul”. 

 Primul preşedinte executiv a fost elevul Ghencea Andrei, iar preşedinte de onoare a fost aleasă doamna 
profesoară Beatrice Todosiciuc, director adjunct la acea dată. Asociaţia sportivă şcolară are personalitate      
juridică şi nu dispune de fonduri proprii. 

 Activitatea Asociaţiei „ENERGETICA” se desfăşoară pe baza sportivă a colegiului şi beneficiază de    mate-

rialele sportive ale catedrei de educaţie fizică şi sport. Coordonatorul activităţii asociaţiei sportive este     dom-

nul profesor Mircea Neagu. 
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WINNING FOR 5 YEARS 

AT SPORT CONTESTS

CAMPIONI  
PENTRU A V-A  

OARĂ CONSECUTIV 

LOCUL I  
NATAŢIE FETE 

LOCUL I  
TENIS DE MASĂ FETE  

LOCUL I —  ŞAH BĂIEŢI 

LOCUL I —  TENIS DE MASĂ BĂIEŢI 

 În activitatea sportivă a Colegiului Tehnic     
Energetic Constanţa, au fost şi sunt mulţi elevi care 
şi-au lăsat amprenta valorii în palmaresul liceului. 

 În acest moment am în memorie imaginea unui 
elev drag mie - Șerbu Iulian, absolvent al colegiului 
în anul 2009, clasa XII-a B, clasă la care am fost     
diriginte. 

 Iulian s-a remarcat încă din clasa a IX-a, prin 
calităţile fizice şi deprinderile sportive pe care le 
avea, completate de o voinţă şi disciplină             
deosebite. Calităţile înnăscute şi participarea      
necondiţionată la antrenamente l-au propulsat   
încă de la început în echipa de tenis de masă a    
liceului, echipă din  care a făcut parte şi colegul său 
de clasă, Patache Marius. 

 Au participat împreună la patru ediţii ale 
”Cupei Academicus”, ocupând de trei ori locul I şi o 
dată locul II. 

  Dorinţa lui de a practica sportul la diverse    
discipline sportive l-a promovat în echipa de oină, 

cu care a ocupat, în cadrul ”Cupei Academicus”, un 
loc I, ediţia 2008 şi un loc II, ediţia 2009. A fost şi 
component al echipei de nataţie a colegiului, 
clasându-se pe locul II, în ediţia 2009 a ”Cupei 
Academicus”. 

   În vara anului 2010, absolventul nostru a fost 
selecţionat în lotul naţional de oină alături de care 
a participat la ”Festivalul Internaţional al Sporturi-
lor Tradiţionale cu Mingea Mică”, care a avut loc la 
Koln, Germania, în luna iunie. 

 În prezent Șerbu Iulian este student bursier în 
anul II al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport,       
Universitatea ”Ovidius” Constanţa. 

 De remarcat este faptul că Iulian ţine în         
continuare o permanentă legătură cu liceul nostru, 
implicându-se efectiv în pregătirea echipelor de 
tenis de masă. Cu acest prilej îl felicit pentru      
activitatea sa şi-l dau ca exemplu de urmat     
pentru actualii noştri elevi. 

    Prof. Mircea Neagu 
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1. Furnicile nu dorm niciodata. Cu toate acestea, in zorii zilei, furnicile se intind 
asemenea oamenilor pentru a se dezmorti. 
 
2. Aproximativ 90% din populatia intregii planete locuieste in emisfera nordica. 
 
3. Cimpanzeii si cotofenele sunt singurele animale care isi pot recunoaste 
imaginea intr-o oglinda. 
4. Barajul Hoover din SUA a fost proiectat ca sa reziste pentru cel putin 2.000 de ani. 

Cimentul folosit la ridicarea impresionantei constructii nu 
se va intari complet decat peste 500 de ani. 

5. In ciuda aparentelor, doua treimi din suprafata 
întregului continent african se afla in emisfera nordica. 

 
6. Daca tii un caras auriu intr-o incapere lipsita de lumina, 
acesta va deveni, in cele din urma, alb. 

7. Irlanda este singura tara europeana in care nu exista 
serpi. 
 
8. In provincia Alberta din Canada au fost ucisi absolut 
toti soarecii. In prezent, este singura provincie din lume 
in care nu exista asemenea rozatoare. 
 
9. Pentru fiecare om de pe Terra exista circa 200 de 
milioane de insecte. Numai termitele ne depasesc intr-
un raport de 10 la 1. 

 

Culese de Gherguţ Ioan, clasa a XI-a B 
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În cunoscuta baladă "Mioriţa", sunt descrise 

câteva întâmplări în care sunt implicate doi 

criminali, o oaie turnătoare, şi un cioban ce 

şochează prin prostia lui. 

În nuvela "La vulturi" de Gala Galaction, sunt 

descrise aventurile unei alpiniste curajoase 

fugărite de turci, şi copii ei. 

Eminescu descrie faptele care se petrec la plural 

care demonstrează că tot timpul sunt mai mulţi. 

Pentru ca suntem oameni, nu poţi să ceri câinelui 

din scara blocului să sufere pentru decepţiile tale. 

Nepoata lui Moţoc este furată de oastea leşească 

şi adusă ca captură. 

Poetul îşi asteaptă iubita ca împreună să 

cutremure o barcă. 

Ion Creangă s-a născut între anii 1887-1889. 

 
La ora de geografie: "Lacul Roşu nu se numeşte Roşu pentru 

că e roşu, ci pentru că aşa i se spune". 

Repetăm iarăşi...    

Cu programa asta mă mir cum nu ieşiţi o generaţie de 

handicapaţi. 

Avem un cerc de formă rotundă. 

Încercuiţi formula cu un dreptunghi.  

V-am jignit eu vreodată, mă tâmpiţilor! 

Vorbiţi, măi, pe rânduri! 

Forma normală a insectei este culoarea albă. 

Cei mai mulţi au o notă, majoritatea au două. 

Sunt elevi absenţi în clasă? 

Un profesor: "O regulă de aur în lumea modei, pe care eu 

însumi o respect: niciodată nu purta fustă dacă n-ai 

picioare frumoase". 

În timpul iernii, la plante le cad organele.  

 

acoperită de nori negri. Venea furtuna 
rece şi frunzele copacilor foşneau,   
prevestind parcă,dezastre. Spre cer, un 
vârtej luminos le-a ridicat pe dănţuitoa-
rele din noapte, supărate de neşansa 
lor de a nu-l fi sedus pe tânăr. S-au  
retras una câte una spre locuri neştiute 
de pământeni. 
 Focul se stinse şi el, lăsând în urma 
întuneric, iar cenuşa rămasă părea  
harta nescrisă a vechilor comori legen-
dare, căutate de veacuri în nopţi de 
sânziene.. 
 Tânărul se ridică de jos, ameţit, ud 
până la piele de trăirile pe care le    
avusese. Se uită în jur… se crăpa de 
ziuă şi nu ştia ce să facă. Să-şi continue 
drumul de unde pornise… sau încotro. 

Îşi scutură hainele, îşi aranjă      
cravata, luă o gură de apă din fântâna 
copilăriei şi în ţărâna din faţa lui desluşi    
tălpile, care-i amintiră de fata cu părul 
lung, cu sâni feciorelnici, cu mişcări 
graţioase ce-l ademeniseră. Îi dansase 
doar lui, apoi îi lăsase doi bani de aur în 
palma încă deschisă.... 

Se uită şi văzu palma goală. Visa-
se?! Zâmbi… 

Se hotărî şi-o luă înapoi spre casă. 
Povestea îl dăduse peste cap. 

Ajunse acasă, iar după zile întregi, 
după ce viaţa lui încerca să intre în  
normal, în buzunarul pantalonului, găsi 
doi bănuţi din aur. Zâmbi… 

Se îndrăgostise de fata cu părul de 
aur, ce-i pusese în palmă bănuţii de 
vreme ce în fiecare an, de ziua ei, se 
întoarce la fântâna dintre cei doi     
stejari, privindu-şi mireasa, care nu va fi 
niciodată a lui! 
           De-atunci, vorbeşte tuturor fără 
noimă de nunta sa cu fata din văzduh, 
lumea compătimindu-l pe lunatic. 
  

Prof. coordonator 
 Maria Magdalena Manţu 

 

    Demult, într-o 

lume uitată de timp, 
când ziua vorbea cu 
noaptea, iar soarele 
stătea laolaltă  cu 

luna, din drumul lui anevoios se opri să se 
odihnească un tânăr. 
 Dincolo de râu, între dealurile din 
vestul timpului, exista o pădure plină de 
arbori seculari şi legende străvechi.     
Clopotele parcă se aud de undeva din 
pământ, izvoare cu puteri fermecate, 
stejari care cresc într-un an cât alţii în 
şapte, înfioară şi azi zona crepusculară a 
unui sat îngropat în salcie şi uitare. La 
graniţa dintre sate, pământul începe să 
crească şi să dospească, transformându-
se în spinări rotunde de deal. Îndesite şi 
înşirate în lumina seacă a serii, par o   
turmă de animale matusalemice, aştep-
tând judecata de apoi. Locul pare fără 
timp şi fără istorie. Doar vânturi iuţi şi 
vârtejuri usturătoare de praf, sate       
agăţate pe sfori de văi, case pipernicite şi 
câteva sperietori şi ele mâncate până la 
ultimul pai de stoluri flămânde de ciori. 
 Nu mai călcase de multă vreme    
locurile acestea... De când plecase-n lume 
să-şi facă un rost. Nu avusese timp sau, 
poate, crezând că strămoşii lui se      
transformaseră demult în ţărână, nu mai 
avea motive de întoarcere, dar nu avea 
regrete... Ajunsese un om mare… 
 In copilărie, e drept, alergase pe   
uliţele satului desculţ, în pantaloni    
zdrenţuiţi mâncând dintr-un codru de 
pâine cu miros şi gust de ţărână, cu pri-
măvara-n priviri, dar acum crescuse,   
devenise bărbat. 
 Departe de sat, din cauza gropilor şi 
de atâta drum, căldura-l topise şi se aşeză 
sub unul din cei doi copaci care străjuiau 
o fântână, cu apa limpede şi rece, care, în 
copilărie îi potolise setea de multe ori. 
Bău câteva înghiţituri direct din găleata 
legată de scripete, îşi desfăcu uşor nodul 
elegant de cravată, închise ochii, răvăşit 
parcă de senzaţia de libertate deplină, pe 

care o crezuse pierdută. 
 Foşnetul puternic al frunzelor îl 
trezi. Nici nu-şi dăduse seama cât  
dormise, numai când văzu că noaptea 
se lăsase deja. În lumina lunii, rotindu-
se în horă, dansau ţinându-se de   
mâini, în jurul unui foc cu limbi sălba-
tice care aproape c-atingeau norii, 
tinere fecioare cu chip de zâne,     
îmbrăcate-n veşminte albe din       
mătăsuri vaporoase, străvezii. La    
mâini şi la picioare aveau podoabe din 
aur şi pietre preţioase ce străluceau 
tăind întunericul în două. Pe cap,   
diademele se împleteau cu cosiţele de 
aur ce le mângâiau sânii care tresăltau 
la mişcările lor fecioreşti. 

Dansau frenetic, unduindu-şi 
trupurile lor zvelte, mâinile şi le     
mişcau demonic, iar ochii lor păreau 
de foc nestins, căutau trup de bărbat 
pe care să-l atragă în mrejele lor    
fermecate. Râdeau în hohote, săreau 
sprintene peste foc, se ridicau în   
văzduh ca nişte năluci, iar mai apoi, 
atingeau din nou pământul chicotind 
până la delir. 

Cântecul lor, orchestră astrală, 
făcea ca văzduhul să plângă. Vocea 
lor, menită parcă să seducă pe oricine 
o asculta, îl făcea pe tânăr să-l       
ţintuiască locului. Puterea seducţiei 
pusese stăpânire pe trupul şi mintea 
lui, fără ca el să poată reacţiona. 

 Dintre fecioare una îl fermecase 
cu cântecul şi mişcările ei. O dorea 
mai aproape de el şi parcă, auzindu-i 
dorinţa, ea se apropie mai mult şi mai 
mult, până când trupurile lor se    
apropiaseră atât de mult încât băiatul 
îi simţi răsuflarea ei sacadată, 
mângâindu-i faţa brăzdată de sudori 
reci de moarte. Dorea s-o atingă, dar 
mâinile parcă nici el nu-l ascultau. 
Voia s-o sărute, să se ridice, să se ridi-
ce şi să-ngenuncheze, să-i promită că 
noaptea aceea era noaptea nunţii lor, 
că este şi va rămâne Mireasa vieţii lui. 
  Dansul ei dură până ce luna fu    
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 Elevii Colegiului au participat  cu succes la 
Concursul iniţiat de Asociaţia Psihologilor şi Psi-
hopedagogilor PROCIVITAS cu tema ”Lumea 
prin ochii mei  –  Tinerii şi poezia”. Pentru con-
curs, materializat într-o culegere de poezie, au 
scris elevi constănţeni din 10 licee, dintre aceş-
tia 5 fiind finaliştii concursului. 
  Proiectul a vizat stimularea creativităţii 
artistice şi participarea adolescenţilor la compe-
tiţii culturale. Din cadrul colegiului, au participat 
Alexandru Vlăduţ Dincă, Liviu Laurenţiu Spăta-
ru, Bianca Alexandra Sonescu, George Nicolae 
Ungureanu şi Raluca Crenguţa Stoian.  
 

Prof. Maria Magdalena Manţu 

Aici şi atunci 

  Dincă Alexandru Vlăduţ,  clasa 9 A 

 

Ultima bancă...ceva distracţie şi un pic de şcoală, 

Un creion, un pix, caietul de zi cu zi şi ceva absenţe pe motive de răceală... 

Pleci la şcoală odată cu soarele şi cu un somn care te roagă 

Şi te-ntorci în miezul zilei lipsit de orice vlagă. 

 

Eşti frânt şi ai vrea s-asculţi muzică, însă somnul nu te lasă 

Şi dormi adânc şi te gândeşti la ei, la tot ce îţi rămâne din anii de liceu. 

Şi te gândeşti cum să te-ntorci acolo unde ai fi vrut să fii mereu 

Cu gândul, cu capul, cu vorba sau cu şoapta, cu sufletul sau cu fapta, 

În clasa ta cea mult rămasă în amintiri, cea înecată în glasuri şi priviri. 

Ne amăgim şi minţim 

Sonescu Bianca Alexandra, 9 A 

 

Adolescenţa, visare, 

Euforie, nepăsare, 

Perioada asta e plină de culoare. 

Orgoliu, eşec, dezamăgire, 

Lacrimi şi poate prima iubire, 

Cu toate astea zâmbim 

Şi ne  spunem mereu - lasă- 

Suntem adolescenţi şi nu ne pasă! 

Viaţa e un joc 

  Spătaru Liviu Laurenţiu , clasa 10 D 

Te gândeşti zilnic şi îţi zici, 

Adolescent fiind, viaţa-i un joc 

În care totul depinde de noroc. 

Aşa-zişii prieteni  te cunosc cât eşti pe val 

Şi te uită când n-ajungi la mal, 

Tentaţii care apar la fiecare pas, 

Care te pot ajuta sau îngropa la impas. 

Dezamăgit, te împaci cu gândul că se-ntoarce roata, 

Zi de zi, pas cu pas, îţi descoperi soarta 

Pe care o preţuieşti aşa cum o ai, 

Când doar părinţii cu care te sfătuiai 

Te trezesc din visul pe care-l trăiai. 

Lumea 

   Stoian Crenguţa Raluca, clasa 10 D 

 

A fost vreodată lumea mai rea? 

Au fost dintotdeauna zile-n care soarele nu apărea? 

Când toţi visează la mai bine, doar puţini realizează răul ce vine. 

E mult să crezi şi uşor să speri 

E minunat să vrei  să  oferi. 

Când unii ne promit în dar luna de pe cer 

Şi în schimb primim doar ploaie şi furtună 

Îţi doreşti să speri la o lume mai bună 

Deşi  în jurul tău e numai minciună. 

Mi s-a spus 

         Ungureanu George Nicolae,  clasa 10 D                                      

Şi mi s-a spus că există o lume, undeva departe, 

Unde toate păcatele  de cineva îţi sunt iertate, 

Şi nu există nici ceartă, politică sau răutate, 

Nici măcar bănci sau bancomate sparte, 

Unde toţi sunt buni şi albi la ani, 

Unde nu contează dacă ai bani. 

E o lume unde doar visând poţi să ajungi 

Dar mai bine gândurile rele ţi le alungi, 

Deşi această lume ar fi posibilă... 
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  Dacă… 
Truţă  Andreea Lidia, clasa 12 B 

 
Dacă aş curge ca o picătură în inima ta, 
Ţi-ai umple inima cu ea? 
Sau nu vei putea 
Şi mă vei vărsa... 
Picăturile … iubirea...? 
 
Dacă aş fi o ploaie  
M-ai lăsa să te ud? 
Sau nici tu nu mă vei suporta? 
Şi vei fugi la un loc ferit de ea... 
 
În zile bune şi zile rele  
În poza pe nume iubire.. 
Vei rămâne? sau … vei pleca? 
Şi dacă ţi-aş spune că te iubesc 
Nu voi şti dacă şi tu mă vei iubi... 
Picăturile … iubirea... 
 

Aş vrea… 
Truţă Andreea Lidia, clasa 12 B 

 
 Aş vrea să fiu ploaie pe tâmplele tale, 
 Să-ţi mângâi trupul plăpând 
 Aş vrea să fiu iarba ce-ţi iese în cale, 
 La fiecare pas călcând. 
 
 
 Zăpadă, vifor cumva de-am să fiu, 
 Voi sta să privesc chipul tău printre geamuri 
 Când pomii şi-ntind trupul lor arămiu, 
 Aş vrea să fiu ram printre ramuri. 
 
 
 Aş vrea să fiu frunze aprinse-n scântei 
 Să-nchipui în aer desene bizare 
 Şi praful sub linia paşilor tăi 
 Aş vrea să fiu toamna ce moare. 
 

Prof. coord. Daniela Berechet 

 Cu toţii trecem prin aceasta perioada a vieţii.    
E ceva unic şi greu de uitat! Este fenomenul dulce 
al iniţierii. Clasa a IX a ... 
        A fi bobocel la început e destul de greu. Colegi, 
profesori noi şi integrarea printre cei mai mari. 
        E greu de exprimat ce e în inima tuturor când 
intră pe poarta liceului, iar cei mai mari se uită 
ciudat şi şuşotesc între ei, gen … „Uite-l pe acela, ce 
mic e!... Avem boboace noi.., Alţi prichindei printre 
noi”, şi uite aşa îţi vine să intri în pământ de        
ruşine.  
        Ce e nou este transformarea dintr-un copil de 
generală într-un adevărat licean cu responsabili-
tăţi. Desigur nicio grădină fără uscături. Nu există 
clasă unde să nu fie 2-3 chiulangii, cu veşnica im-
presie „Sunt la liceu, viaţa e frumoasă şi trebuie 
trăită altundeva decât în clasă cu colegii,  
chinuindu-mă să scot un 5!”. 
       După căldurosul ”Bun-venit !” în clasa a IX-a, 
urmează discursurile profesorilor care parcă      
toate-s la fel . 
       Recunosc, nu mi-a fost uşor să mă împac cu 
ideea că mă voi despărţi de colegii ce-i aveam de 

foarte mulţi ani şi de profesorii dragi mie, dar cu 
timpul mi-am dat seama că nu-i mare crimă dacă 
mă integrez în noua mea clasă. 
      Am observat că toţi vor să facă o impresie   
foarte bună. Fetele sunt mai cochete ca niciodată 
şi mi se pare un lucru bun ca toate să ne scoatem 
la iveală latura feminină. 
      Băieţii, nici ei nu stau deoparte. Și ei vor să iasă 
în evidenţă prin ţinută, tot felul de freze sau doar 
prin simplul farmec al comunicării. 
      În ce priveşte atmosfera din clasă, toţi fac tot 
posibilul să mă simt bine şi nu mi-a fost greu să le 
găsesc un loc în inima mea. Băieţii nu sunt          
răutăcioşi, ba chiar dimpotrivă, nu ezită să-mi facă 
un compliment,  atât mie cât şi colegelor mele. Ce-i 
drept suntem numai 4 fete in clasă, iar relaţia mea 
cu profesorii este una buna, după părerea mea. 
     V-am împărtăşit numai câteva din impresiile 
mele de ”boboc”. Aş vrea ca visele mele să se       
realizeze cât de curând  şi să dau dovadă că mă   
maturizez frumos. 
                     
 Realizat de: Coroiu Georgiana Luiza, clasa 9 C 
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HAR SAU CERCETARE?                                                                                                          
 

         Într-o zi obişnuită, Hiro Nakamura, un         
funcţionar al  firmei tatălui său, descoperi ceva       
uluitor: când privirea sa stătea aţintită asupra unui 
ceas, timpul se oprea în loc, el având totodată posibi-
litatea de a se teleporta în timp şi spaţiu. Nerăbdător, 
a ţinut să îl anunţe şi pe prietenul său Ando de cele ce 
putea să facă. Acesta, în prima fază nu îl crezu. În  
momentul următor, Hiro opri timpul în loc, 
aducându-i lui Ando o mulţime de benzi desenate. 
Când dădu drumul timpului, Ando rămase uimit de 
cât de repede a adus benzile desenate,   dându-şi sea-
ma că această acţiune nu ar fi fost posibilă dacă Hiro 
nu ar fi oprit timpul în loc. 
          Trecând peste aceasta demonstraţie, în timp ce 
Hiro îşi exploata darul dat de Dumnezeu, oprind    
timpul şi teleportându-se oriunde şi-ar fi dorit să  
călătorească, dar nu avea aceeaşi posibilitate înainte 
să îşi descopere acest har, Ando răsfoi într-un         
moment de plictiseală benzile aduse de Hiro. În mo-
mentul următor, uimirea de pe chipul lui Ando a spus 
totul despre ce descoperise în benzile desenate: erau 
benzi în care apăreau cei doi, în clipa în care Hiro îi 
spunea lui Ando despre harul său, benzile fiind înso-
ţite şi de replicile pe care şi le-au schimbat cei doi. 
            Să fi fost dar aceasta mâna destinului? 
           Anunţându-l pe Hiro şi arătându-i aceasta, cei 
doi îşi dădură seama ca autorul benzilor desenate 
putea să vadă viitorul. Hiro căuta adresa acestuia, 
călătorind la New York spre locuinţa lui. 
           Curios, Hiro bătu la uşă, în minutul următor, 
răspunzându-i un tânăr, agitat dar şi destul de defa-
zat. Intrând în apartamentul acestuia, Hiro observă 
peste tot tablouri pictate în care el era personajul 
principal. Tablouri printre care se afla pictat şi eroul 
acestuia din copilărie: Tackezo Kensei, erou din     
poveştile pe care tatăl său i le citea seara înainte de   

culcare [...] Isaac îi spuse lui Hiro că nu ştie exact ce 
se va întâmpla dar ar fi bine să se folosească de harul 
său şi să se teleporteze în anul 1967, în vremea lui 
Tackezo Kensei. Hiro îi ascultă sfatul lui Isaac şi se 
întoarse în anul 1967, unde, lângă un pom îl zări pe 
eroul său Tackezo Kensei, dar spre dezamăgirea lui 
Hiro, acesta nu îşi prea lua rolul în serios. În timp ce 
în jurul lui se purtau lupte crâncene, pe care Tackezo 
în istorie le câştiga, el stătea pasiv la tot ceea ce se 
întâmpla în jurul său. Hiro îi spuse că în mod normal 
el este un erou, şi în istorie el salvează viaţa unei prin-
ţese, se îndrăgostesc unul de altul şi trăiesc fericiţi 
până la adânci bătrâneţi, dar, de asemenea, câştiga şi 
Războiul cu Cei Reci.  Observând că nu prea avea cu 
cine vorbi, Hiro îi luă armura lui Tackezo şi porni să 
salveze onoarea eroului său. Condus de o ambiţie de-
săvârşită, câştigă Războiul cu Cei Reci, dar salvează şi 
prinţesa care se afla în pericol. Şi cum  dragostea se 
desfăşoară pe căi întortocheate, prinţesa se îndrăgosti 
de Hiro, iar Hiro de asemenea se îndrăgosti şi el de 
aceasta. Nu ar mai fi vrut să se întoarcă la viaţa sa de 
dinainte, dar acolo îi era  locul. Aşa că o duse pe prin-
ţesă într-o livadă plină cu pomi care îşi scuturau la 
fiecare adiere de vânt florile roz, învăluind-o pe prin-
ţesă cu parfumul lor. Hiro o sărută de rămas bun şi se 
întoarse în anul ce îl aştepta. 
           Aici povestindu-i tatălui său, îl făcu mândru pe 
acesta şi discutând despre harul lui Hiro, tatăl său îi 
dezvălui că şi el are un har: putea să aducă la viaţă 
orice era mort şi lipsit de viaţă. 
           Să fi fost oare vorba de un har de la Dumnezeu, 
dat prin naştere sau era vorba de cercetări ştiinţifice 
ascunse în mister? 

 
Stamat Raluca, clasa 12 A 

 
Prof. coordonator Daniela Berechet 

Moda în ziua de azi a devenit indispensabilă. Toată lumea ţine cont de ea şi încearcă să fie cât mai 

modern, îmbrăcându-se de ultimă oră, însă nu este indicat să urmezi moda sau să fii în ton cu ea, ci să te 

îmbraci cum îţi stă şi cum te simţi mai bine. Din păcate, acest lucru este foarte puţin urmat în ziua de 

azi, moda devenind mai mult un moft pentru noua generaţie de adolescenţi şi nu numai. 

 În şcoli, mai degrabă se impune o uniforma pe care toată lumea, fie băiat, fie fată, trebuie să o ur-

meze şi să o respecte, dar în cele mai multe cazuri elevii concep propria  ţinută, care îi personalizează.  

Moda necesită creativitate şi stil, multă muncă şi bun gust. Alţi oameni, de exemplu, îşi pun o 

pereche de pantaloni şi o bluză, considerându-se mulţumiţi. Deşi multora dacă li se pare o haină urâtă, 

când aud ce brand este îşi schimbă cu totul părerea. De aceea este bine să ne îmbrăcăm cu ce avem la 

îndemână şi să combinăm hainele şi accesorile în aşa fel încât să iasă ceva frumos, pe placul nostru şi 

foarte apreciat de ceilalţi chiar dacă acel lucru sau ţinută nu este foarte scumpă sau de firmă. 

Mădălina Macovei, clasa 10 D 
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Contextul care se referă la ansam-
blul de împrejurări, legături 
între grupuri sau persoane, 
evenimente ce pot influenţa 
rezultatul; 

Scopul se referă la focalizarea acţiu-
nilor pentru a obţine finalitatea 
dorită; 

Tipul de relaţii care pot fi de coope-
rare sau de confruntare; 

Resurse care pot fi umane sau ma-
teriale. 

  Negocierea este un proces de 
comunicare reciprocă, folosit pen-
tru a determina o bază de înţelege-
re între cele două părţi aflate în 
conflict.  

Conflictul este natural iar 
dispariţia lui este imposibilă. 

Este necesară însă manipularea 
lui în mod constructiv, în interesul 
celor implicaţi deoarece conflictul 
poate fi pozitiv sau negativ, con-
structiv sau distructiv în funcţie de 
ceea ce facem noi din el în situaţiile 
cotidiene.   

BIBLIOGRAFIE: 

BĂBAN, ADRIANA, - “Consiliere 
educaţională”, Cluj-Napoca  2001. 

DE VISSHER, PIERRE, NECULAU, 
ADRIAN, - “Dinamica grupurilor” , 
Editura Polirom, Iaşi, 2001 

STOICA-CONSTANTIN, ANA, 
NECULAU M. ADRIAN, 
”Psihosociologia rezolvării conflic-
tului”, Editura Polirom, Iaşi, 1998. 

Psiholog şcolar  Liliana Puflene 

Conflictul este o trăsătură natura-
lă a activităţii umane, indiferent de 
soluţiile pe care le găsim, sarcinile pe 
care încercăm să le îndeplinim sau 
relaţiile pe care le avem cu alte per-
soane. Conflictul poate de naştere 
motivaţiei de a rezolva problemele 
care altfel trec neobservate, putând 
duce la un comportament creator, la 
creşterea  coeziunii grupului şi a loiali-
tăţii dintre membrii lui. De aceea  
este binevenită o focalizare a eforturi-
lor pentru un management eficient al 
conflictului. 

Cuvântul latinesc “conflictus” 
tradus ca “interferare violentă”,  im-
plică  dezacord, discordie între mem-
brii unui grup, interacţiune în care 
cuvintele, emoţiile şi acţiunile concu-
ră  la efecte supărătoare. Atunci când 
convingerile unuia sau mai multor 
membri ai grupului sunt inacceptabile 
pentru restul grupului apare conflic-
tul.  

Cauzele pot fi diverse:  
- existenţa unor obiective diferite 
- stările emoţionale 
- comportamentul 
- sistemul de valori 
- relaţiile interpersonale 
- modul diferit de  percepere a unor 

fapte, situaţii 
- insuficienţa resurselor 
- nemulţumirea faţă de statutul avut 

în cadrul grupului 
         Trebuie subliniate diferenţele 
semantice dintre rezolvarea unui con-
flict şi managementul conflictului. 
Rezolvarea unei situaţii conflictuale 
presupune  dispariţia ei ceea ce cu 
greu se poate realiza pe când  mana-
gementul presupune controlul, moni-
torizarea conflictului pe tot parcursul 
lui. În cazul managementului conflic-
tului, aspectele negative sunt atenua-
te, în timp ce rezolvarea presupune 
eliminarea completă a lor. 
       Elementele esenţiale pentru 
managementul conflictului sunt: 

comunicarea eficientă şi analiza con-
flictului. Pentru a stăpâni un conflict 
se impun următoarele principii pe 
care ar trebui să le cunoaştem şi să le 
aplicăm: 

Menţinerea unei relaţii pozitive pe 
perioada conflictului prin asculta-
rea activă, utilizarea întrebărilor 
deschise pentru clarificarea me-
sajelor; 

Diferenţierea dintre evenimente, 
comportament şi interpretarea 
lor, evaluarea diferitelor opţiuni; 

Focalizarea pe problemă şi nu pe per-
soane, folosirea unor termeni 
concreţi, specifici, comportamen-
tali în descrierea situaţiei şi nu 
generali; 

Utilizarea comunicării directe fără a 
reacţiona cu propriile argumente, 
clarificarea întrebărilor, solicita-
rea informaţiilor pentru înţelege-
rea situaţiei, evitarea învinovăţirii 
şi etichetării interlocutorului, 
evaluarea impactului conflictului 
asupra relaţiei sau grupului; 

Identificarea barierelor în rezolvarea 
conflictului. Acestea pot fi: jude-
carea persoanei şi nu evaluarea 
mesajului, căutarea de contraar-
gumente, reacţia prematură, as-
cultarea interlocutorului pentru a 
identifica greşelile şi nu pentru a 
înţelege mesajul, convingerea că 
numai el / ea are dreptate. 

Utilizarea deprinderilor de rezolvare 
de probleme în abordarea con-
flictului. 

       Unul dintre cele mai importante 
procese implicate în managementul 
conflictului este negocierea, prin care 
participanţii să dorească clarificarea 
conflictului. 

       Elementele negocierii sunt: 

Comunicarea  ce oferă schimb de in-
formaţii; 
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    Legile lui Murphy sunt cunoscute în toată lumea, fiind afişate în birourile politicienilor şi ale cercetăto-
rilor, în atelierele de proiectare, în cabinetele consultanţilor financiari, ale profesorilor sau în camerele studen-
ţilor. 

    Murphy este un personaj real. Identitatea lui, ca şi originea apariţiei primei legi (singura originală),  au 
fost dezvăluite într-un articol din anul 1977 în ziarul american "Los Angeles Times". Totul s-a întâmplat în anul 
1949, la baza Forţelor Aeriene Edwards din Murdoc, California, în timp ce se lucra la proiectul MX981. 
Căpitanul Ed Murphy era un inginer angajat a lui Wright Field. Enervat de proasta funcţionare a unei curele de 
transmisie datorită defectuasei îmbinări la capete, el a exclamat "Dacă e vreo posibilitate să facă prost ceva , o 
va face!" - referindu-se la tehnicianul care a îmbinat greşit capetele benzii. Un oficial al Forţelor Aeriene a    
numit-o “Legea lui Murphy”. Murphy a considerat legea ca un principiu de bază al „proiectării preventive”, în 
care trebuie asumate cele mai defavorabile condiţii de operare şi funcţionare şi s-a opus interpretării într-un 
mod amuzant a legii. De-a lungul timpului s-au adăugat o serie de alte „legi”, formând aşa-numita murphologie. 

Edward 

Murphy 

Dacă o felie de pâine unsă cu unt îţi scapă din mână, 
ea va cădea întotdeauna cu partea unsă pe covor. 

Dacă un experiment funcţionează, ceva nu e-n 
regulă. 

Înainte să-l găseşti pe prinţul fermecător, trebuie să 
săruti mulţi broscoi. 

Dragostea este triumful imaginaţiei asupra inteli-
genţei. 

Nu e nicio diferenţă între un înţelept şi un prost în 
momentul în care sunt îndrăgostiţi. 

Niciodată nu te culca dacă eşti nervos. Stai treaz şi      
ceartă-te până la capăt. 

Dragostea este iluzia că o femeie poate fi diferită faţă de 
celelalte. 

Dragostea şi liceul NU trebuiesc amestecate. 

Spune-i unui om ca sunt 300 de milioane de stele pe cer şi 
o sa te creadă. Spune-i că o bancă e proaspăt vopsită şi 
o s-o atingă ca să fie sigur. 

Nu insulta niciodată un crocodil până n-ai traversat râul. 

Culese şi adaptate de către profesor Gabriela Măgîrdicean 

Iată câteva dintre „legile lui Murphy” 

1.Simbol chimic: Fm 

2.Masa  atomică: Se cunosc mai multi izotopi: 

 - izotopul “snur” (45 kg); 

 - izotopul “dama bine” (55 kg); 

 - izotopul “forme pline” (65 kg); 

 - izotopul “batoză” (100 kg). 

Datorită existenţei acestor izotopi, dl. Mendeleev nu    
i-a atribuit un loc bine stabilit în sistemul periodic al         
elementelor. 

3.Stare naturală: 

 Descoperită cu mult timp în urmă de către un chi-
mist pe nume ADAM. Data descoperirii este             
necunoscută; 

 Răspândire în natură: peste tot atunci când nu o 
căuţi şi nicăieri atunci când e cautată. De obicei apare 
în locurile populate - în stare liberă sau în combinaţii; 

4. Obţinere: 

 La început a fost preparată dintr-o coastă; 

       Reacţia de sinteză posibilă ar fi:        

                Fe+Me+Ie= Femeie. 

5.Proprietăţi fizice: 

 - suprafaţa acoperită de obicei cu o peliculă fină de 
fard şi/sau pudră; 

 - fierbe din senin, îngheaţă greu; 

 -se topeşte brusc dacă primeşte tratament          
special; 

 - dacă la început e dulce, odată cu trecerea         
timpului se acreşte, devine amară la agitare şi apoi 
otravă curată (Poate fi acră şi la titrari greşite); 

 -comportarea la lovire: elementul chimic Fm, scoa-
te sunete ascuţite; 

 - analiza spectrală: spectrele sunt de la blond,     
roşcat până la negru, elementul fiind foarte estetic; 

6. Proprietăţi chimice: 

 - afinitate chimică ridicată, în special pentru meta-
lele rare: aur, argint, platină şi toate pietrele    preţioa-
se; 

 - explodează violent, în mod spontan fără motiv 
sau avertizare, la manipulare greşită; 

 - elementul chimic Fm este cel mai puternic agent 
reducător cunoscut faţă de finanţe; 

 - elementul este polivalent, are afinitate pentru 
îmbrăcăminte şi încălţăminte de firmă, absoarbe uşor, 
în cantităţi apreciabile, parfumuri fine, ciocolată şi          
bombane alese şi multe alte delicatese; 

 - reacţionează foarte violent faţă de prostie; 
(uneori mecanismul de reacţie este de substituţie “în 
lanţ”); 

7. Acţiune biochimică, fiziologică: Elementul în 
stare liberă, atacă inima; în combinaţii  atacă ficatul şi 
bugetul. 

                      Prof. Claudia Spălăţelu 
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1. Furnicile nu dorm niciodată. Cu toate acestea, în zorii zilei, furnicile se întind 
asemenea oamenilor pentru a se dezmorţi. 

2. Aproximativ 90% din populatia întregii planete locuieşte in emisfera nordică. 
3. Cimpanzeii şi coţofenele sunt singurele animale care îşi pot recunoaşte 
imaginea într-o oglindă. 

4. Barajul Hoover din SUA a fost proiectat ca să reziste 
pentru cel puţin 2.000 de ani. Cimentul folosit la 
ridicarea impresionantei construcţii nu se va întări 
complet decât peste 500 de ani. 

5. În ciuda aparenţelor, doua treimi din suprafaţa 
întregului continent african se află în emisfera nordică. 

6. Daca ţii un caras auriu într-o incapere lipsită de 
lumină, acesta va deveni, în cele din urmă, alb. 

7. Irlanda este singura ţară europeană în care nu 
există şerpi. 
8. În provincia Alberta din Canada au fost ucişi 
absolut toţi şoarecii. În prezent, este singura 
provincie din lume în care nu există asemenea 
rozătoare. 
9. Pentru fiecare om de pe Terra există circa 200 de 
milioane de insecte. Numai termitele ne depăşesc 
într-un raport de 10 la 1. 

Culese de Gherguţ Ioan, clasa 11 B 
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În cunoscuta baladă "Mioriţa", sunt descrise 

câteva întâmplări în care sunt implicate doi criminali, 
o oaie turnătoare, şi un cioban ce şochează prin 
prostia lui. 

În nuvela "La vulturi" de Gala Galaction, sunt 
descrise aventurile unei alpiniste curajoase 

fugărite de turci, şi copii ei. 

Eminescu descrie faptele care se petrec la plural 
care demonstrează că tot timpul sunt mai mulţi. 

Pentru că suntem oameni, nu poţi să ceri câinelui 
din scara blocului să sufere pentru decepţiile tale. 

Nepoata lui Moţoc este furată de oastea leşească 
şi adusă ca captură. 

Poetul îşi aşteaptă iubita ca împreună să 
cutremure o barcă. 

Ion Creangă s-a născut între anii 1887-1889. 

 
La ora de geografie: "Lacul Roşu nu se numeşte Roşu pen-
tru că e roşu, ci pentru că aşa i se spune". 

Repetăm iarăşi...    

Avem un cerc de formă rotundă. 

Încercuiţi formula cu un dreptunghi.  

Vorbiţi, măi, pe rânduri! 

Forma normală a insectei este culoarea albă. 

Cei mai mulţi au o notă, majoritatea au două. 

Sunt elevi absenţi în clasă? 

Un profesor: "O regulă de aur în lumea modei, pe care eu 
însumi o respect: niciodată nu purta fustă dacă n-ai picioare 
frumoase". 

În timpul iernii, la plante le cad organele.  

Talon de participare la concurs 

Răspuns 
__________________________________________________________________________________________ 

Nume  şi prenume elev______________________________________, Clasa _________ 

Decupaţi talonul şi-l depuneţi la biblioteca colegiului. 

Tragerea la sorţi va avea loc în data de 01.03.2011 

v 

Culese de  profesor Gabriela Măgîrdicean 

http://www.descopera.ro/natura/6170560-30-de-lucruri-pe-care-nu-le-stiai-despre-maimute
http://www.descopera.ro/natura/6849690-60-de-lucruri-pe-care-nu-le-stiai-despre-ciori-corbi
http://travel.descopera.ro/6135334-10-motive-sa-vizitezi-Africa-de-Sud
http://travel.descopera.ro/5747037-3-destinatii-ideale-pentru-primavara-2010#EUROPA-Dublin-portretul-orasului-la-tinerete
http://www.descopera.ro/natura/6311376-10-lucruri-interesante-despre-serpi

