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   Apariția noii reviste a Colegiului este o 

bucurie pentru noi toți. Salut inițiativa și 

eforturile colectivului de redacție și apreciez 

strădaniile celor care și-au așternut gândurile 

și preocupările în paginile revistei. Vă 

doresc succes tuturor și am speranța că veți 

continua mult timp de acum înainte, pentru 

că această publicație este și o obligație 

morală a noilor generații față de toți 

adolescenții entuziaști ai acestei școli care, 

in cei 55 de ani de existență ai instituției, au 

lucrat cu drag la revistele: “Viitorul”, 

“Adolescenții vorbesc” sau “Citiți-ne!” 

Excelsior! 

Director: Prof. Dr. Știucă Nicoleta 



 

 

 

Crișan Carmen Gabriela, profesor coordonator 

Dragi elevi și profesori ai Colegiului “Nicolae Titulescu, 

Bine v-am (re)găsit ! 

      Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că am reușit! Ceea ce a început ca o idee venită din partea 

doamnei  Director, Nicoleta Știucă, și s-a întâlnit cu entuziasmul și înclinațiile jurnalistice ale elevilor din 

clasa de filologie, a X-a E, a luat o formă frumoasă și un nume pe măsură : Revista școlii, intitulată 

”Jurnal de liceu - CNT”. 

     În paginile ce urmează, vă vom prezenta cele mai frumoase creații literare ale noastre, vă vom conduce 

pe drumuri de vacanță, ne veți fi alături la cele mai reprezentative activități extrașcolare, veți afla câte 

ceva despre școala noastră din mai multe perspective și îi veți cunoaște pe colegii noștri olimpici și 

realizările lor demne de toată lauda. 

     Dorim ca revista noastră să devină o „oglindă” a vieții în care trăim în timpul anului școlar, în care să 

ne regăsim cu toții, punându-ne în valoare talentul literar, științific, artistic și, la final, să câștigăm cu toții, 

bucurându-ne pentru reușita fiecăruia. 

Revista este structurata în 5 domenii de cuprindere a activităţii şcolare, de mare interes: Viața în școală, 

Social, Științe, Literatura și Arte. Le mulțumim tuturor elevilor și profesorilor care au contribuit la acest 

demers jurnalistic. 

Lectură plăcută ! 

 

 

Diana Brătulescu, redactor șef 

Clasa a X-a E 

Hei! Eu sunt Dia, sunt secretar al Consiliului Școlar al elevilor și al Asociației Kastel-

Youth. Iubesc să scriu și să citesc, tocmai de aceea am decis să fac parte din echipa Jurnal 

de liceu. Revista școlii a devenit în puținul timp petrecut în redacție una din cele mai dragi 

amintiri din liceu, sper să fie și pentru voi. Mă bucur să văd ce colectiv talentat și creativ are 

liceul nostru, așa că abia aștept să vă cunosc prin intermediul creativității voastre. Desenați, compuneți, 

redactați, Jurnal de liceu este pentru toată lumea! 

 

 

Alexandra Nicolau, redactor șef adjuct 

Clasa a X-a, E 

 Revista școlii reprezintă o parte importantă din imaginea liceului. Faptul că pot să dau 

voce colectivului școlar înseamnă mult pentru mine. Vreau ca noi, cei din editorialul 

Jurnal de Liceu să le dăm oportunitatea tuturor, de la elevi la profesori să-și arate 

talentele și motivul pentru care școala are un loc special în inima lor. Sunt foarte 

entuziasmată să fac parte din acest grup și să deschid posibile noi porți către curajul 

viitorilor oameni de succes. 
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Alexandra Taraburcă 

Clasa a X-a E 

Sunt o persoană împlicată și mi-a plăcut mereu să fiu înconjurată de oameni creativi și să aflu 

opiniile altora, iar această revistă mi-a oferit această oportunitate. Împreună cu colegii din 

revistă, ne-am bucurat la fiecare articol citit. Au pus trup și suflet în fiecare cuvânt și nu s-au 

lăsat intimidați de ideea de a scrie un articol. Nu lăsați frica să vă împiedice din a vă face 

auziți, dați frâu liber imaginației și scrieți! 

 

Secară Daria-Ștefania 

Clasa a X-a E 

Știți, toate introducerile încep cu ceva de genul „Bună! Eu sunt...” sau poate cu ceva mai 

inspirațional cum ar fi un citat dat de o personalitate celebră, însă când nu ai inspirație de 

așa ceva, improvizezi. După cum vedeți toate introducerile date de colegii mei sunt 

inspiraționale și minunate, eu în schimb am făcut această introducere în timp ce făceam 

ultimele retușări pentru revistă și probabil este cea mai neinteresantă introducere pe care o 

veți vedea aici. Puteți să o citiți, puteți să treceți peste, însă nu treceți și peste ceea ce au scris 

colegii mei, dar și ai voștri. Admirați munca lor și făceți-vă curajul să scrieți, să desenați, să vă exprimați 

în moduri diferite și poate să deveniți un membru al acestui grupuleț. Nu tot ce facem înseamnă doar stat 

peste program și muncă în plus, ci ceva distractiv. Să râzi, să vorbești tot felul de nebunii, să citești și să 

dezbați cărțile pe care le-ați citit. Înseamnă timp de calitate alături de aceste persoane minunate care au 

făcut ca revista Jurnal de liceu să fie posibilă.  

 

Muscă Alessandra 

Clasa a X-a E 

Sunt Alex si fac parte din colectivul de redactori a revistei liceului. De anul trecut de 

când ideea unei reviste a liceului a început să capete formă am decis sa fac parte din 

acest proiect. Imediat am înțeles ce oportunitate de nepierdut am fi oferit elevilor de a 

se exprima pentru a valorifica creativitatea, opiniile și pasiunile lor. Din fericire am 

format o echipa cu care mă înțeleg foarte bine și care ocupa un loc important in inima 

mea. Mersi mult pentru contribuție și ideei! 

Șoșu Ana Cristina 

Clasa a X-a E 

Hei! eu sunt Cristina si fac parte din echipa jurnalului de liceu. Sunt o persoana creativa, 

imi place sa scriu, sa pictez si sa iau parte la diverse evenimente de voluntariat.  

Am vrut sa fac parte din aceast minunat colectiv de la inceput deoarece imi doresc ca 

fiecare elev sa fie auzit. Speram sa va placa munca noastra si va asteptam cu drag creatiile 

si ideile pentru urmatorul numar. 

 

 

Matei Olaru 

Clasa a X-a E 

Salut! Sunt Matei și am decis să intru în echipa Jurnal de Liceu deoarece am vrut să fiu 

parte din unul dintre cele mai importante proiecte ale liceului nostru. Mi-am dorit mereu 

ca vocea noastră, a liceenilor, să fie auzită, și cred că prin multitudinea de articole 

prezente în această revistă, acest lucru a devenit în sfârșit posibil. Vă mulțumim pentru 

toate articolele, a fost o plăcere să lucrăm cu ele!  Sper să vă placă ceea ce au scris elevii 

liceului, și sperăm să vă placă și aspectul revistei!  :) 
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1 Decembrie este ziua 

în care patriotismul își 

găsește expresia prin 

cele mai creative 

moduri. Elevii 

Colegiului au participat 

la activitățile dedicate Zilei Naționale e 

României, exprimând prin desen, poezie, 

muzică și vestimentația populară respectul 

și dragostea pentru țara lor. 

Așadar, în situația pandemică pe care o 

trăim azi, gândul nostru se îndreaptă cu 

recunoștință atât către marile spirite ce-au 

înfăptuit Unirea din 1918, cât și către 

eroii zilelor noastre, cadre medicale și 

militare și toți cei care contribuie la binele 

acestei națiuni. 

Programul a fost deschis de elevii clasei a 

II-a A, îndrumați de domnul învățător  

 

 

Nicolae 

Crețu. Au 

urmat 

prezentarea 

unor 

aspecte 

legate de 

Marea 

Unire de la 1 Decembrie, compuneri și 

poezii recitate sub îndrumarea doamnei 

profesoare de istorie, Constanța Valtizan și 

interpretarea unor cantece cu caracter 

patriotic sub coordonarea domnului 

profesor de muzică, Vlad Traian Nicolae. 

Au participat elevi din clasele a V-a, a VI-

a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a. 

De asemenea, vă invităm să apreciați și 

expoziția de desene, cu tematică de 1 

Decembrie. 

La mulți ani tuturor românilor! 

Sursa fotografii: arhiva personală (Crișan 

Carmen) 
  

 

 

 

 

 

 

Prof. Crișan Carmen 



 

 
 

1 Decembrie 
 

Avem o viață liniștită. Zi de zi activitățile 

care ni se par perfect normale se desfășoară 

în viața noastră, dar oare cu ce preț? Unul 

sângeros. Un preț al libertății pe care nici nu 

îl putem concepe. Sacrificii și lupte 

înverșunate, doar pentru libertatea pe care o 

avem astăzi.  

Totuși, ne întrebăm uneori, ce au toate 

aceste lucruri de-a face cu noi? Răspunsul 

pare simplu, dar de fapt este complicat. 

Persoana care își poate imagina și concepe 

ceea ce s-a întâmplat în trecut există, dar nu 

există și nu va exista vreo persoană  care să 

fie capabilă să simtă emoțiile de atunci. 

Gândul de trădare pentru a duce un trai bun 

în locul unuia mizerabil, războirea 

gândurilor care curg șiroaie…toate acestea 

pentru ce? Pentru noi. S-a realizat ceea ce se 

considera irealizabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DECEMBRIE 1918, este evenimentul care 

reprezintă unirea provinciilor Basarabia, 

Bucovina, Transilvania, Crișana, Maramureș 

și Sătmar cu Regatul României, evenimentul 

care a schimbat tot. „Din ceasul acesta, 

oricum ar decide puterile lumii, națiunea este 

hotărâtă a pieri mai bine decât a suferi mai 

departe sclavia și atârnarea”. „Către 

popoarele lumii” este intitulat acest articol 

acuzator la adresa politicii duse de guvernul 

maghiar. Toate aceste lupte politice și 

militare ne-au adus astăzi aici. 

 

 

La mulți ani, România mea! 
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Elev: Tudoruț Andreea Natasha 
Clasa: a VII-a  



 

 

MOTTO: ”Nicio jertfă nu e prea mare când 

este pentru neam şi adevăr” ~ Iuliu Maniu 

 

Fraţi, surori – încă din vremea al 

nostrului Mihai Viteazu, primul domn al 

unei naţiuni româneşti unită, aceasta 

neavând o viaţă îndelungată, soarta acesteia 

fiind nefaste. Timp de 300 de ani de la 

destrămarea acesteia, românii au visat, că 

într-o bună zi, vom fi, din nou, unul şi 

acelaşi popor, uniţi sub un singur drapel, cel 

al României. 

Ziua de 1 decembrie 1918 a fost, este 

şi va fi cunoscută în istoria întregii lumi 

drept ziua în care faptele de vitejie alor 

noştri bravi strămoşi, au ajuns, în sfârşit, să 

îndeplinească visul care a zăcut în noi, 

vreme de generaţii întregi. Fraţi şi surori ai 

patriei noastre îndrăgite, acum este timpul, 

mai mult ca niciodată, să ne mândrim cu 

superba patrie pe care, în ultima vreme, am 

luat-o în derâdere, ne-am bătut joc de 

numeroasele lupte purtate în numele ei şi, 

mulţi dintre noi, aşteptăm, cu nerăbdare, să-i 

părăsim frumoasele graniţe. Acesta nu este 

răspunsul. Avem o obligaţie ancestrală pe 

care trebuie să o îndeplinim, modalităţile 

fiind complet irelevante. Obligaţia aceasta 

este să ne iubim patria, să fim uniţi şi să 

respectăm sacrificiile strămoşilor noştri.  

Sursa imaginilor: https://www.facebook.com/titubv 

 

 

 

Noi, în calitate de români, avem 

datoria să ne apărăm libertatea, suveranitatea 

şi identitatea naţională, să nu picăm, din 

nou, în patima de a fi subjugaţi de alte 

popoare. Mândria pe care o avem faţă de 

România ar trebui să fie una necondiţionată, 

în acest mod arătându-le strămoşilor că 

avem drept deplin asupra acestor tărâmuri, 

iar sacrificiile lor n-au fost în vine.  

La mulţi ani, români de pretutindeni! 

La mulţi ani, România!  
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Elev: Robu David Alexandru şi Nistor Vlad 

Nicolae – Clasa a XI-a D 
Clasa: a XI-a D 



 

 

 

„Fără jertfă sângeroasă și bogată, fără 

frăție de arme și de durere, nicio piatră de 

graniță nu se va muta din locul ei! Fără 

încrederea acelora care ne-au precedat în 

luptă, fără convingerea lor că avem o 

profundă idee de drept și de datorie, fără 

iubirea sinceră a libertății, nu numai a 

noastră, dar a tuturor, fără o înălțare 

sufletească susținută, jertfa noastră oricât 

de mare ar fi nu poate să-și dea roadele, 

pentru că îi lipsește tocmai aceea ce-i dă 

ființă: valoarea ei morală!” 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

„Din împrejurările de azi, România trebuie 

să iasă întreagă și mare! România nu poate 

fi întreagă fără Ardeal: România nu poate 

fi mare fără jertfă!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

„Dar, ce zic? Românismul să piară? Nu e 

oare în fiecare din noi dorința de jertfă? Nu 

e în fiecare din noi revoltă pentru 

nedreptate, dezgust pentru asuprire? Nu 

dorm în sângele nostru strămoșii care 

așteaptă ceasul de a fi deșteptați în 

mărire?” 

 

„Și sufletul românesc, răscolit de amintirile 

istorice, răscolit de destinul lui măreț, pe 

care de-a pururea l-a întrevăzut în zare, 

răscolit de puterea momentului prin care 

trece, sufletul românesc, mai treaz și mai 

sus ca oricând, ordonă ca acțiunea să nu 

întârzie.” 

sursa: discursul lui Nicolae Titulescu din data de 3 

mai 1915, la Ploiești 
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Cum înveți un copil să înoate? Simplu, îl 

arunci în apa și speri să nu se înece. Poate 

ți se va părea ceva lipsit de responsabilitate 

dar chiar funcționează. În scurt timp 

copilul o sa învețe cum să dea din mâini 

astfel încât să se mențină la suprafață. Dar 

nu va ajunge niciodată un înotător 

profesionist fără antrenament. Exact asta se 

întâmplă și în școală, nimeni nu te învață 

cum să înveti, ci doar îți aruncă materia în 

fața, iar tu te menții pe linia de plutire 

doisprezece ani sau poate și mai mult până 

când ceva anume te pune la încercare.  

    În acest articol o să prezint câteva 

metode eficiente de învățare care te vor 

ajuta să treci cu brio orice test, teză, 

examen sau admitere.  

    În primul rând trebuie să ai în vedere ce 

tip de memorie ai. Dacă nu știi încă asta o 

să prezint pe scurt tipurile de memorie și 

metodele eficiente pentru fiecare și vezi 

unde te regasesti. 

MEMORIA VIZUALA 

Oamenii cu această memorie caută 

reprezentarea vizuală a informației. Preferă 

graficele, imaginile și schemele. Sunt aceia 

care vizualizează până și pagina pe care se 

găsește o informație. 

    Cele mai bune metode sunt : 

1. Fă-ți propriile scheme pentru a face 

legatura dintre concepte. Rescrie 

ceea ce vrei să înveți într-un mod 

interactiv, cu multe desene și culori 

astfel încât conținutul să te atraga 

vizual 

2. Apelează la hărți mentale. Spre 

exemplu, scrie informația de bază 

în mijloc și trasează cate o săgeată 

pentru informații secundare. 

 

 

 

3. Folosește desene făcute de tine și 

subliniază doar ce este important. 

4. Folosește palatul memoriei. 

Această metodă funcționează în 

special pentru termeni necunoscuți. 

Astfel, îți imaginezi un palat și în 

fiecare cameră a palatului 

poziționezi câte un cuvânt sau câte 

o informație pe care vrei sa o reții.  

MEMORIA AUDITIVA 

Cei care învață auditiv sunt cei care rețin 

din clasa lecția predată de profesor și rețin 

fiecare cuvânt rostit de acesta, inclusiv 

vocea. Oamenii cu memorie auditiva 

învață cel mai bine citind cu voce tare 

lecțiile. 

  Cele mai bune metode sunt: 

1. Când citești cu voce tare încearca 

sa îți explici unele concepte, 

încearca să te joci de-a profesorul 

cu tine însuți și să îți explici 

lecțiile. Poți de altfel sa te 

înregistrezi făcând asta și să asculți 

înainte de somn. 

2. Folosește tehnici mnemonice în 

care sa pui accent pe sunete, rime, 

ritm. Poți să asculți și muzică în 

timp ce înveți, astfel creierul o să 

își aducă aminte ce ai învățat după 

melodia pe care o asculți( dar 

încearcă totuși să asculți muzică 

fără versuri, versurile te pot 

distrage de la ce ai de învățat ). 

3. Rescrie lecțiile folosind propriile 

cuvinte. Ai crede că această tehnică 

este mai mult vizuala decât 

auditivă, dar secretul este 

subvocalizarea ( vocea din capul 

tău pe care o auzi atunci când 

citești) acest proces este esențial nu 

Elev: Maeva Andreea Popesu 
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Clasa: a XII-a B 



doar pentru învățare cât și pentru 

înțelegerea textului. 

4. Pune-ți întrebări și încearcă să 

răspunzi la ele. De fiecare dată 

când citești ceva încearcă să-ți pui 

următoarele întrebări : De ce? Cu 

ce mă ajuta? Care sunt urmările 

acestui proces? 

Când înveți încearca să imbini cele două 

tipuri de memorie, să înveți atât vizual cât 

și auditiv. deoarece acestea sunt 

interdependente. Fi constant în ceea ce 

faci, încearcă să înveți puțin și des. 

Încearcă să te menții motivat și disciplinat, 

creează-ți un program pe care să-l respecți 

cu strictețe, astfel vei reuși garantat tot ce 

ți-ai propus.

   

 

 
Informatie 

esentiala   

Informatii  

secundare 
 

Informatii 

secundare

ee 
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Tot mai mulți elevi  se confruntă 

cu stresul mai ales pe fondul pandemiei. 

După aproximativ doi ani de  stat în fața 

ecranelor în mediul online, am revenit iar 

în format fizic:  dorința de a lua note mari, 

tezele de care am uitat, presiunile părinților 

care au revenit, situația din țară - pandemia 

i-a făcut pe elevi dezorientați și anxioși. 

Stresul e o stare de tensiune rezultată din 

circumstanțe adverse. Mai pe scurt, apare 

atunci când ești în afara zonei tale de 

confort sau într-o situație în care crezi că 

nu poți să-i faci față. O veste bună ar fi că, 

deși  este considerat inamicul public 

numărul unu, el este gestionabil cu puțină 

răbdare și strategie. Iată, deci, câteva 

tehnici de relaxare care te vor ajuta să 

scapi de stres: 

Ia o pauză. Ia-ți câteva minute sau ore 

libere, oprește-te din ce faci și nu te gândi 

la acel factor care îți provoacă stres. Când 

te simți mai bine poți reveni cu forțe 

proaspete 

Ascultă niște muzică. Fie că o asculți  la 

căști sau la boxe, muzica te ajută să 

treci peste situații în care te simți 

copleșit. Niște muzică bună nu 

strică niciodată.  

 

   

 

Râzi. Sună ciudat 

dar, râsul eliberează 

endorfina care îți  

păcălește creierul în 

a crede că ești fericit. Recomand să 

urmărești un stand-up comedy. 

 

 

 

 

Fă mișcare. 

Prin “fă mișcare” 

nu mă refer neapărat la un “apucă-te de 

tras fiare” sau “aleargă 5 km în fiecare 

dimineață ”. Orice faci, atâta timp cât te 

miști, este bine. Mișcarea sângelui în 

organism eliberează endorfina, care îți 

poate îmbunătăți aproape instantaneu 

starea de spirit. 

Respiră. Oricât de clișeic ar suna, ia o 

gură bună de aer - chiar ajută. Așează-te 

într-o poziție comodă, concentrează-te 

asupra respirației: inspiră adânc timp de 3 

secunde, ține aerul în 

piept 5 secunde, apoi 

expiră ușor, treptat, până 

elimini tot aerul din 

plămâni. Repetă acest 

lucru de 3-4 ori sau până 

când te simți relaxat și cu mintea liberă. 

Recomand și meditația ghidată pe care o 

poți găsi pe youtube la fel ca alte exerciții 

de respirație. 

 

Lucrează la  ceva ce îți place. În timpul 

acelei pauze de care ziceam înainte, fă 

ceva care îți provoacă plăcere: desenează, 

citește, uită-te la un serial sau orice altceva. 

Discută despre ce te macină. Sună un 

prieten și  vorbește cu el. Relațiile bune cu 

cei dragi sunt importante pentru orice stil 

de viață sănătos. Dacă a suna un prieten nu 

este o opțiune, să vorbești calm cu tine 

însuți poate fi o altă variantă: spune-ți de 

ce ești  stresat, ce trebuie să faci și  cel mai 

important, că totul va fi în regulă. 

 

În concluzie, să nu îți fie frică de stres căci 

poți scăpa ușor de el.                                      
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Karina geht es wie allen Schülern derzeit: 

In den zweiwöchigen Ferien sitzt die 

Elftklässlerin zuhause und kämpft sich dort 

mit dem Unterrichtsstoff. Die 

Schulschließungen hält sie an sich für 

inkorrekt. 

 

Hallo, 

Ich bin Karina und möchte euch über die 

Ereignisse der letzten Zeit schreiben. 

 

Als ich im zweiten Semester der neunten 

Klasse war, begann die Corona - Pandemie, 

die von einem sehr starken Virus verursacht 

wurde, das bis heute andauert.  

 

Die eingeführten Einschränkungen waren 

daheimzubleiben, nicht auszugehen, am 

Digitalunterricht teilzunehmen und eine 

Maske zu tragen. Wir durften uns mit den 

Freunden nicht treffen und hatten nicht mal 

die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen. 

All diese Einschränkungen waren für uns 

Kinder und Schüler schwierig, weil wir uns 

früher damit nicht auseinandersetzten. Diese 

Zeit stellte uns und unsere Eltern vor 

enormer Herausforderung. Der Online-

Unterricht war schwer zu verstehen, denn 

wir sollten 6 Stunden am Tag vor dem 

Computer sitzen und aufmerksam sein. Man 

musste Notizen machen, die Hausaufgaben 

erledigen und den Schulstoff einprägen usw. 

Nach dem Unterricht war ich immer 

todmüde: Ich musste alles hören und 

notieren, außerdem brach immer wieder die 

Verbindung ab oder ich konnte mich nicht 

einloggen.  

 

 

 

Jetzt bin ich in der elften Klasse und wir 

haben die gleichen Einschränkungen, weil 

viele 

Leute krank sind. Ich soll wieder zuhause 

bleiben, weil die Zahl der Covid-Fälle 

zunimmt und es nicht bekannt gegeben wird, 

ob wir in zwei Wochen wieder zur Schule 

gehen werden oder nicht. 

Höchstwahrscheinlich werden wir wie 

bisher wieder online gehen, denn das 

Verhalten unserer Politiker zeigt sich nicht 

konsequent.  

Meine Generation ist ein Opfer der Zeit. 

 

Ich wünsche mir, diese Corona – Zeit zu 

Ende kommen und wie ein normales Kind 

zur 

Schule gehen. Meiner Meinung nach sind 

wir psychisch betroffen, weil einige 

von uns trauriger, schüchterner, ängstlicher, 

wütender, nervöser geworden sind. Sie 

können ihren Zustand nicht kontrollieren. 

 

Ich wünsche mir, dass alles wieder normal 

ist, gesund und glücklich! 

 

Natürlich gibt es auch einige Vorteile : Zum 

Beispiel habe ich neue Hobbys entdeckt: 

Zeichnen und Fußball, ich habe mehr Zeit 

mit meiner Familie verbracht und habe ein 

selbständiges Lernkonzept in der Online-

Schule entwickelt, obwohl der 

Fernunterricht mir keinen Spaß macht. Ich 

hoffe doch wie andere, dass möglichst bald 

wieder normaler Schulunterricht stattfinden 

kann. 

 

Liebe Grüße und bleibt bitte gesund, 

Euere Karina 
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Minunata călătorie a lui 

Nils Holgersson prin 

Suedia de Selma Lagerlof 

 Agățat de grumazul 

gâscanului Martin, micul 

Nils pornește într-o lungă 

călătorie spre miazăzi, împreună cu un stol 

de gâște sălbatice. În drumul lui, 

năzdravanul care înainte nu iubea și nu 

respecta pe nimeni și nimic pe lume trece 

prin aventuri uimitoare, vede locuri la care 

nici nu visase și își face prieteni pe care 

ajunge să-i îndrăgească. 

 

 
Matilda de Roald Dahl 

 

Tatăl ei e un infractor, iar 

mama, o femeie 

cicălitoare și nu tocmai 

inteligentă. Cei doi cred 

că Matilda e o adevărată 

pacoste care pierde prea 

mult timp cu cititul în loc să se uite la 

televizor, ca oamenii normali... Dar 

Matilda nu e chiar singură. Domnișoara 

Honey, învățătoarea ei, știe că fetița e un 

geniu și că ascunde câțiva ași în mânecă. 

 

 
Miraculoasa călătorie a 

lui Edward Tulane de 

Kate DiCamillo 

    Aceasta carte ne poartă     

într-o călătorie 

extraordinară,din  adâncul 

oceanului până 

în plasa unui pescar, din vârful unei grămezi 

de gunoi până în tabăra unor vagabonzi, de 

la căpătâiul unui copil suferind până pe 

străzile aglomerate din Memphis. 

 

 

 

Insula Delfinilor Albaștri 

de Scott O′Dell 
 

Povestea plină de 

dramatism a unei fete 

dintr-un trib de indieni 

care rămâne izolată, timp 

de foarte mulți ani, pe o insulă locuită 

cândva de neamul ei. Pericolele o pândesc 

la tot pasul, însă cel mai tare o macină 

singurătatea, pe care încearcă să și-o 

alunge făcându-și prieteni necuvântători. 

 

 
 

Patinele de argint de 

Mary E. Dodge 

Prezintă povestea a doi 

frați sărmani care după 

accidentarea tatălui său 

sunt nevoiți să muncească 

și să o ajute pe mama lor. 

Este o carte înduioșătoare, cu o poveste 

clasică și fermecătoare. 

 

 

 

 
Harriet Spionează de 

Louise Fitzhugh 

Lui Harriet îi place să 

spioneze. Vrea să afle 

totul despre toți. 

Notează în caiet tot ce 

vede în jur și face 

observații despre 

colegi, vecini, dar și despre prietenii ei cei 

mai buni. Însă într-o zi, caietul ajunge 

exact la cine nu trebuie. Cum vor reacționa 

colegii după citirea notițelor și ce-i rămâne 

de făcut lui Harriet pentru a îndrepta 

situația? 
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La vederea acestui titlu, orice cititor și-ar 

pune întrebarea firească ”Ce legătură 

există între această expresie în limba 

engleză si poezia tradițional japoneză 

haiku?” 

Nu și elevii din clasele a X-a E și a XII-a 

 

 

Fiecare participant a creat o poezie de tip 

haiku, contribuind la 

dezvoltarea copăcelului 

de poezie. 

”Le mulțumim din nou 

pe această cale tuturor 

profesorilor care au 

E. Dacă i-ai alege pe unii dintre ei să îți 

răspundă la această întrebare, ți-ar spune 

avut inițiativa de a păși 

pragul muzeului alături 

 

foto: arhivă personală 

că atunci când vrei să scrii o poezie haiku, 

te poți lăsa inspirat de stampele japoneze 

ukyio-e pe care, timp de câteva luni, le-ai 

putut admira în cadrul expoziției 

”Celebrities of the Floating World. From 

George Șerban ukiyo - e collection”, din 

cadrul Muzeului de Artă din Brașov. 

Expoziția a pus accent pe mai multe laturi 

ale culturii Edo, abordând cele mai 

importante teme ale 

artei japoneze: peisajul, 

teatrul kabuki, shunga 

de elevii lor și de a le oferi ocazia să 

călătorească, măcar pentru câteva ore, în 

țara Soarelui Răsare”, afirmă curatoarea. 

 

(arta erotică), bijin-ga 

(frumusețea feminină) 

și istoria. Elevii au avut 

Cerul și ceața 

Liniștea văzduhului 

Arbori pe covor 

Picurii ploii 

Munții ascunși în ceață 

Gata! Liniște. 

ocazia de a pătrunde în 

atmosfera  culturală 

japoneză a  acelor 

 

foto: arhivă personală 

foto: arhivă personală 
 

Atât elevii cât și profesorii au aflat că 

vremuri, ajutați fiind și de turul ghidat 

oferit de Alexandra 

Ardelean, care pe 

lângă rolul de curator 

și ghid de 

foto: arhivă personală specialitate, și-a 

asumat și rolul de 

coordonator al unor ateliere adresate 

elevilor. 

Participanții au descoperit arta japoneză 

realizată în perioada Edo, au trecut prin 

marile teme ukiyo-e și apoi au folosit 

aceste opere de artă drept inspirație. 

poezia haiku este un stil japonez de poezie, 

care, tradițional, a abordat tema naturii, dar 

a evoluat in timp, astfel că în prezent, 

subiectele sunt la libera alegere a 

scriitorului. Forma poeziei este unică : 

versul 1 are 5 silabe și reprezintă o 

imagine; versul 2 are 7 silabe, 

reprezentând și el o imagine; versul 3 are 5 

silabe și constituie revelația, fiind menit să 

aducă o surpriză, o perspectivă nouă, 

imprevizibilă. 

Vizitatorii muzeului de artă brașovean au 

avut ocazia de a se înscrie și la tombola ce 

a avut loc odată cu închiderea expoziției, a 
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cărei premiu se afla chiar pe simeze – 

stampa „Iubire profund ascunsă” de 

Kitagawa UTAMARO I, editura Adachi, 

ediție sec. XX, lucrare donată de 

colecționarul Av. George Șerban. 

Câștigătoarea tombolei a fost Anca-Ioana 

Pop din Brașov, care a participat la unul 

dintre atelierele de poezie haiku, ocazie cu 

care s-a înscris la tombolă. Ea a primit 

stampa și catalogul expoziției „Celebrities 

of the Floating World”. 

Astfel, ”expoziția Celebrities of the 

Floating World a fost pe deplin 

valorificată.”, conchide Alexandra 

Ardelean, iar noi așteptam cu nerăbdare 

următoarele expoziții și ateliere organizate 

de către Muzeul de Artă brașovean. 

 

 
Clasa a X a E 

foto: arhivă personală 
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Micul prinț  

Antoine De Saint-

Exupéry 

A fost odată... o carte. Dar nu 

una oarecare. A fost odată.. una 

dintre cele mai citite cărți din 

lume: o poveste care a făcut 

milioane de copii și oameni mari din 

întreaga lume să viseze, să zâmbească, să 

plângă. Este povestea unui adult care-și 

întâlnește copilul din sine sub 

înfățișarea micului prinț. 
 
 
 
                             Minunea  

                           RJ Palacio 

”Ma numesc August. Nu vă voi 

descrie cum arăt. Indiferent ce 

grozăvie v-ați imagina, probabil 

că este mai rău.”August 

Pullman este un băiat de zece 

ani care a avut ghinionul de a se 

naște cu o teribilă diformitate 

facială. „Nu judeca după 

aparențe" este ideea de la care pornește 

autoarea. 
 
Băiatul cu pijamale în dungi 
John Boyne  
Povestea unui băieţel pe nume 

Bruno, al cărui tată a primit o 

slujbă importantă, iar toată 

familia trebuie să se mute 

departe de oraş, într-un loc 

ciudat, unde casa lor e 

singura locuinţă şi unde în 

spatele unor 

garduri se află sute, poate mii de oameni 

îmbrăcaţi în pijamale în dungi. Bruno 

încearcă să înţeleagă ce se întâmplă în 

jurul său.Porneşte să exploreze şi se 

împrietenește cu un băiat. 

 
 
 
 
 
Recreația Mare  
 Mircea Sântimbreanu  
Recreația mare reunește multe  
dintre povestirile lui Mircea  
Santimbreanu. Personajele cărții  
sunt de două feluri: pozitive și  
negative. Avem pe de o parte 

galeria celor care sunt harnici, 

care sar în ajutor, învață  
bine, participă la „țigaizarea” oilor, la  
plantatul pomilor fructiferi etc. De cealaltă  
parte sunt corigenții, chiulangii,  
indisciplinații care șoptesc, copiază,  
deranjează lecția, distrug natura, își   
mint părinții...  
 

Istoria lui Răzvan  

 Horia Corcheș.  

Te-ai întrebat vreodată cum ar fi 

dacă ai putea trece granițele 

timpului? Dacă ai putea călători 

în trecut, și ai putea întâlni eroi 

sau oameni simpli din alte 

vremuri, ce i-ai întreba? Dacă ai putea 

învăța din trecut,cum ar arăta viitorul tău? 

Răzvan caută răspunsuri în vremurile 

trecute, vorbind cu oamenii din trecut, 

fiind martor la lupte şi momente 

memorabile din istorie. Află-i secretele, 

pentru a putea să-ţi răspunzi și întrebărilor 

tale! 

 

 Jurnalul Annei Frank 

(adaptare grafica)  

Ari Folman și David Polonsky 

Jurnalul Annei Frank a fost 

publicat acum şapte decenii, 

lumea a descoperit nazismul 

prin ochii unei fete de 13 ani care, 

în ascunzătoarea unde s-a 

adăpostit împreună cu familia,şi-a 

notat tot ceea ce trăia şi simţea.Un roman 

grafic,care oferă o perspectivă neobișnuită 

și interesantă asupra istoriei. 
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De veghe în lanul de secară 

J.D Salinger   
Ce poate fi uimitor pentru tinerii 

care o citesc acum, la 16 ani, și ai 

căror părinți s-au născut, 

probabil, în aceeași perioadă ca și 

romanul, e că trec prin aceleași 

episoade, angoase și mirări 

precum Holden Caulfield. Când  
simțea nevoia s-o sune pe fata de care era 

îndrăgostit, ori renunta, pentru ca nu avea 

chef, ori intra in prima cabina de telefon. 

 

Maitreyi  
Mircea Eliade   
Carte de extaz senzorial și mistică 

dăruirii, Maitreyi este mai mult 

decât o sumă de febre erotice, 

traversate în decorul "literaturii 

coloniale" cu fervori gidiano-

papiniano ș.a.m.d. Ea presupune o 

anume educație a simțurilor, o 

încărcare spirituală a voluptății,  
paralel cu fragezirea senzuală a 

experiențelor livrești. 

 

Totul se termină cu noi  
Colleen Hoover  
Când Lily îl cunoaște pe Ryle 

Kincaid, un chipeș neurochirurg, 

se simte imediat foarte atrasă de el 

și viața i se schimbă brusc. Ryle 

este un tip hotărât, încăpățânat și 

poate chiar puțin arogant. Este, de 

asemenea, sensibil, deștept și 

foarte atras de Lily.Lily nu și-l 

poate scoate din minte. Însă el   
respinge categoric ideea de a avea o relație 

serioasă și de lungă durată. 

 
 
 
 
 

Tu ai un fel de paradis al 

tău Nichita Stănescu   
Volum ce cuprinde unele din 

cele mai frumoase poezii de 

dragoste ale scriitorului Nichita 

Stănescu, unul din cei mai 

îndrăgiți și romantici poeți 

posteminescieni.  
„Eu nu sunt altceva decât 

o pată de sânge  
care vorbește.”- Nichita Stănescu 

 

Cel mai iubit dintre 

pământeni  

Marin Preda   
Un roman de moravuri despre 

lumea intelectuală și, în genere, 

despre lumea românească în 

regimul totalitar comunist. Un 

roman puternic, amplu ca un 

fluviu.Personajele din ”Cel mai 

iubit dintre pamanteni” pot 

exista în fiecare dintre noi.  
Dramele, iubirile, implinirea, dezamăgirile 

eroului cărții parcă le-am trăit și noi o dată. 

 

Banda celor șase 

ciori  

Leigh Bardugo   
Ketterdam: un centru înfloritor 

al comerţului internaţional, 

unde poţi găsi orice dacă eşti 

dispus să plăteşti preţul – şi 

nimeni nu o ştie mai bine decât 

Kaz Brekker, un hoţ de geniu. 

Șase proscriși periculoși.  
O misiune imposibilă. 
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extrem de multe probleme, dar dacă ar fi 

să alegem un dușman de temut, cu 

siguranță analfabetismul funcțional ar 

câștiga detașat. România se confruntă cu 

acest fenomen de foarte mulți ani, 

procentul din 2018 fiind în jur de peste 

40%. Trist? E puțin spus, e grav. Înainte să 

vă dezvălui soluția ce poate aduce la 

reducerea deprimantului procent, vreau să 

stabilim pentru totdeauna ce este 

analfabetismul funcțional. 

Teoretic, acesta se referă la inabilitatea 

unui om de a înțelege ce citește, deși știe 

într-o oarecare măsură să citească. Practic, 

în momentul în care elevul citește ”Ana 

are mere.” și tu îl întrebi ”Cine e Ana și ce 

are ea?” el, fie se blochează și nu știe să 

răspundă, fie fata devine Lică din ”Moara 

cu noroc” a lui Slavici și deține porci. 

Cam așa stă treaba cu analfabetismul 

funcțional și partea cu adevărat tristă, este 

că din cauza școlii online și a multor alți 

factori, se răspândește mai ceva decât 

Covid 19 prin spitale. Tocmai de aceea, în 

decembrie 2020, asociația Kastel a 

implementat la nivel județean proiectul 

”Profesor pentru o oră”, soluția despre care 

îți vorbeam mai devreme. Ce este? Ce 

presupune? Ce se întâmplă? Vei afla citind 

acest articol dedicat 100% proiectului și 

voluntariatului la Kastel Youth. 

”Profesor pentru o oră” cuprinde la 

momentul actual peste 100 de voluntari din 

diferite licee brașovene, fiind împărțit în 

trei etape: prima, numită și ”Incubator”, 

este dedicată cititului și înțelegerii textului. 

Copiii din medii defavorizate, din 

orfelinate sau cu dizabilități vor intra cu 

voluntarii, 1 la 1 online, pentru a citi un 

text la prima vedere de câte ori este nevoie 

pentru a-l înțelege, vor povesti ce au 

înțeles sau reținut, iar la final, după ce le 

sunt explicate câteva cuvinte, vor avea 

parte de o mică surpriză: un filmuleț sau o 

melodie de pe YouTube pentru a-i relaxa. 

Ca să exemplific concret, undeva pe la 

începutul proiectului, un voluntar îi 

explicase unuia dintre copii ce este un stol. 

Răspunsul copilului când a fost întrebat ce 

înseamnă acest cuvânt sună așa: ”o echipă 

de păsări”, o definiție ce nu este în DEX, 

dar care  reflectă că știe concret ce este. 

A doua etapă 

este 

aprofundarea 

altor materii pe 

lângă română. 

Vorbim   de 

matematică,  în 

special, unde nu 

este eficientă predarea online. Orele se vor 

face fizic la centrul nostru, tot 1 la 1. În 

vara aceasta am avut o tabără de 

matematică, unde timp de patru zile, copiii 

 

 

 

 
 
Din   păcate,   țara   noastră   se   luptă   cu 

Elev: Diana Brătulescu 

S
O

C
IA

L
 

15 

Clasa: a X-a E 



au învățat tabla înmulțirii. Anul trecut am 

ajutat gemeni de clasa a VIII-a pentru 

examenul național. Aceștia au intrat la 

liceu și au oportunitatea de a termina 12 

clase, iar anul acesta repetăm istoria cu o 

altă fată. De asemenea, ajutăm alți doi 

puști din gimnaziu să se reîmprietenească 

cu matematica. 

Ultima 

etapă este 

”De la 

defavorizat 

la 

excelență”. 

Elevii cu 

potențial 

vor avea parte de meditații cu profesori 

adevărați, consiliere psihologică, cursuri 

de chitară și alte facilități. Sperăm să 

amenajăm șase dormitoare pentru a-i putea 

muta la centru ca să le putem oferi 

educația și sprijinul de care au nevoie 

pentru a-și crea ”o a doua viață”. Alex, pe 

care am reușit să-l mutăm de la 

profesională la liceu, va susține 

Bacalaureatul anul acesta, pregătindu-se 

intensiv încă de la începutul lunii 

septembrie. 

Pe lângă 

acest 

proiect, 

Kastel 

Youth 

organizează anual campania Happy Box, 

în luna ianuarie va implementa și ”Adoptă 

un bunic”, se distrează în tabere, concerte, 

stand up-uri și concursuri precum Bike- 

Quest, au luat parte la festivaluri, au 

participat la Brașov Heroes, depășind 

obiectivul inițial și cu siguranță o să auziți 

din ce în ce mai des de noi, pentru că avem 

planuri serioase. Kastel este mai mult 

decât o asociație. Este o familie, o echipă, 

unde oamenii sunt primiți cu brațele 

deschise și cu iubire. 

Evoluția copiilor în urma acestor 11 luni 

este fantastică. De la citit pe litere, au 

ajuns să citească și să vorbească coerent, 

știu tabla înmulțirii, se pregătesc pentru 

examene și au parte de sprijin. Am mai 

spus-o și o s-o repet: Nu suntem zâne sau 

prinți, dar avem prafuri magice: ambiție, 

devotament, implicare. Îmbinate, vor 

aduce schimbarea de care generația noastră 

are nevoie. Nu suntem sacrificiul, suntem 

schimbarea. 

Dacă vrei să faci 

și tu parte din 

schimbare,  te 

așteptăm la noi. 

Te poți înscrie în 

proiect aici: 

https://docs.goog 

le.com/forms/d/e/ 

1FAIpQLSfaQu0 

B0KZqlawAWG 

kR3L6xBdnid7J 

DQ- 

meCs876qrl3BR20A/vie 

wform?usp=sf_link 
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În revista Colegiului Nicolae 

Titulescu, dorim să promovăm 

acțiunile de voluntariat ale 

Asociației Simbio Brașov, 

lansată în data de 21.09.2021. 

Având 27 de filiale în toată 

țara, Simbio se ocupă cu 

diferite proiecte de voluntariat 

educative, informative 

(ateliere de educație sexuală și 

sanitară, webinarii unde se 

abordează teme diferite), 

proiecte caritabile, dar și 

cluburi de carte, de fotografie, 

treasure hunts,concursuri, 

petreceri tematice. 

Simbio își dorește să aducă 

oamenii împreună și să îi 

inspire să fie mai buni. De 

aceea, multe dintre proiectele 

filialelor se axează pe 

dezvoltarea personală, 

organizând o mulțime de 

webinarii cu teme precum 

educația financiară, 

schimbarea climatică, 

antreprenoriat. Recunoaștem 

totuși și că distracția este o 

parte importantă din viața 

oricărui adolescent și am 

organizat petreceri tematice 

(Nostalgia, 

 

 

 

Black&White,Euphoria), 

Simbio Summer Music  și 

cluburi de carte și de film, 

concursuri de talente. 

Deși situația pandemică 

actuală nu este tocmai 

favorabilă desfășurării 

evenimentelor în format fizic, 

acest lucru nu ne oprește din a 

aduce zâmbete și ne-am mutat 

activitatea în online! 

Voluntariatul înseamnă în 

primul rând perseverență chiar 

și atunci când întâmpini 

obstacole la fiecare pas. Una 

dintre încurajările din cadrul 

asociației noastre este că 

facem din imposibil, posibil. 

Astfel, am reușit cu zâmbetele 

pe buze să realizăm primul 

nostru proiect de ecologizare 

în care ne-am echipat 

corespunzător și am curățat 

diferite zone ale Brașovului. 

Cu apropierea de sărbătoarea 

americană Halloween, 

Asociația Simbio Brașov vine 

cu un nou proiect numit 

,,SOLVE THE CASE - Where 

everyone is a suspect, can  

you  figure out who did  

what?”.  Pentru  detalii, vă 

așteptăm pe instagram la 

@simbiobrasov. 
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The Theory of 

Everything (2014) 

Din ce în ce mai 

prețuit în lumea 

fizicii, Stephen 

Hawking se luptă 

cu scleroza care îi 

torturează trupul, 

depinzând tot mai 

mult de ajutorul devotatei lui soții, Jane. 

 

 

 

A Beautiful Mind 

(2001) 

După ce John Nash, un 

matematician genial, dar 

asocial, acceptă munca 

secretă în criptografie, 

viața lui ia o întorsătură 

pentru coșmar. 

 

 

 

 

 
Hachi: A Dog's 

Tale (2009) 

După ce îi moare 

stăpânul, un câine 

credincios pe nume 

Hachiko stă de 

veghe mai mult de 

zece ani în gara în 

care îl aștepta 

altădată în fiecare zi. 

 

12 Years a Slave 

(2013) 

În Statele Unite ale 

Americii, Solomon 

Northup, un negru 

liber din nordul 

statului New York, 

este răpit și vândut 

ca sclav. 

 

 

 

 

Rain Man (1988) 
 

Charlie, un dealer 

egoist de 

automobile, își 

răpește fratele 

autist Raymond și 

încearcă să-l 

manipuleze       să 

renunțe la 

moștenirea de la răposatul lor tată. 

Eternal sunshine of 

the spotless mind 

(2004) 

Când relația lor se 

acrește, un cuplu este 

supus unei proceduri 

medicale pentru a se 

șterge reciproc din 

amintiri. 

 Elev: Alexandra Nicolau 
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Cancel culture, also 

known as call-out 

culture, is a popular 

practice based on 

promoting “cancelling” 

people, brands, and 

even tv shows and movies by trying to 

boycott them following the resurgence of 

problematic or questionable actions.  
 This practice is often used by very young 

people as a means to express their strong 

opinion and disapproval regarding a certain 

celebrity or tv show. 

 For different types of people, there are 

different ways to show that you don’t 

support them but they all come down to 

one main idea: don’t give that person your 

money and your time. don’t listen to their 

music, don’t leave any likes on their 

content, don’t buy their books, don’t buy 

their merchandise, don’t watch their 

movies, and most importantly try to spread 

the word.  

Some of the most well known “victims” of 

cancellation are: 

 ● J.K. Rowling: famous writer, cancelled 

for making transphobic remarks; 

 ● Shane Dawson: youtuber, creator of 

racist videos, many where he wore 

blackface and alleged paedophile and 

zoophile;  

● Ellen Degeneres: comedian and 

television host, accused of creating a toxic 

work environment; 

 

 

 

● Sia: pop star, director of ableist movie 

“Music”;  

● Chris Pratt: famous actor, cancelled for 

being part of an anti-LGBTQ church;  

● Brendon Urie: singer and musician, 

disliked for his history of racist, sexist, and 

ableist actions and sexually assaulting 

minors;  

● David Dobrik: vlogger and internet 

personality, accused of sexual harassment. 

Unfortunately, 

in an attempt to 

be noticed or 

even to ruin 

someone's life 

out of pure 

sadism, some people decide to cancel 

innocent people. Johnny Depp, one of the 

victims perfectly captured this 

phenomenon at the Donostia Award press 

conference by stating; “It can be seen as an 

event in history that lasted for however 

long it lasted, this cancel culture, this 

instant rush to judgement based on what 

essentially amounts to polluted air. It’s so 

far out of hand now that I can promise you 

that no one is safe. Not one of you. No one 

out that door. No one is safe. It takes one 

sentence and there’s no more ground, the 

carpet has been pulled. It’s not just me that 

this has happened to, it’s happened to a lot 

of people. This type of thing has happened 

to women, men. Children have suffered 

from various types of unpleasantries. Sadly 

at a certain point, they begin to think that 

it’s normal. Or that it’s them. When it’s 

not.” 

Elev: Muscă Alessandra 
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Elev: Muscă Alessandra 
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Während der Pandemie hatte ich Zeit 

viel zu unternehmen und neue Hobbys zu 

entdecken. Der einzige Vorteil der 

Isolation war, dass wir viel Zeit für uns 

hatten. 

Ich habe mich entschieden, über dieses 

Thema zu sprechen, weil wir nicht 

vergessen dürfen, zu tun, was wir wollen. 

Zum Beispiel: Musik hören, 

Computerspiele spielen, ausgehen, 

 

 

 

 

Fahrrad fahren... 

Ich backe gerne Kuchen und höre viel 

Musik (24/7, alle Arten von Musik), ich 

verbringe Zeit mit meiner Familie und mit 

meinen Freunden. Am Nachmittag spiele 

ich gern Klavier. Früher bin ich oft auf 

Partys gegangen. Mittlerweile habe ich 

festgestellt, dass ich die Computerspiele 

mag. 

Wir alle haben Hobbys! Was sind deine 

Hobbys? Verweile nicht in Gedanken und 

tu das, was dich glücklich macht. :)))) 

 

 

 Elev: Edina Blaga S
O

C
IA

L
 

20 

Clasa: a XI-a E 



 

Heutzutage liest man mehr denn je, aber ist 

alles glaubhaft, was wir online lesen? 

Die Technologie hat in den letzten 

Jahrzehnten unser Leben überfallartig 

verändert, insofern hat die Digitalisierung 

sowohl das Leseverhalten gewandelt als auch 

die Reaktion der Menschen darauf deutlich 

beeinflusst. 

Vorrangig bleibt heute das blitzschnelle 

Lesen. Man muss in der Lage sein, mit einem 

Blick einen digitalen Text zu erfassen und 

verarbeiten zu können. Früher las man 

Bücher, die in der eigenen Bibliothek zur 

Verfügung standen oder man ging eigens in 

eine öffentliche Buchhandlung der Stadt oder 

der Schule, um bestimmte Bücher 

auszusuchen, die die eigene Neugier 

anregten. Es war die Zeit des Lesegenießens. 

Zur Zeit passiert alles auf die Schnelle: Hat 

mich ein Name, eine Nachricht oder eine 

brisante Schlagzeile neugierig gemacht? 

Kein Problem! Ich habe mein Smartphone 

dabei und erhalte sofort entsprechende 

Informationen auf Google. Die Gefahr 

besteht hier in einem digitalen Tsunami, 

dessen Informationsflut letztlich bei mir als 

Empfänger aber nicht zu einem Mehr an 

Wissen führt.1 

Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns 

schon um das Jahr 1800 Gedanken über das 

Lesen gemacht haben. Damals wurde das 

gedruckte Buch als Massenartikel betrachtet 

und das Lesen schien vielen suspekt. Die 

 
 

Link: 

https://www.wissenschaftsjahr.de/2014/experten- 

blog/lesekultur-im-wandel.html 

 

 

 

Lesesucht drohte das Gehirn zu beschädigen 

und wurde als Zeitverschwendung abgetan. 

Ähnliche Sorgen sind auch heute geblieben. 

Darüber hinaus untersucht Hybrid Publishing 

Lab, zu welchen Auswirkungen die 

Digitalisierung der Bücher führt. Die 

Forschungsgemeinschaften sollten die 

Verlage unterstützen, damit jeder einen 

freien Zugang zu den digitalisierten Bücher 

hat. 

Eine Sache ist klar: Lesegewohnheiten 

ändern sich, entwickeln sich und passen sich 

der Zeit an! 

Dafür sind kulturelle Treffpunkte organisiert: 

Blogger oder Bookstagrammer teilen ihre 

Leseerlebnisse und die dazugehörigen 

Geschehnisse online; zeitgenössische 

Autoren lesen Teile ihrer Bücher in Online- 

Lesungen; Literaturfestivals boomen vor 

Publikum diverser Art. Also, Lesen ist 

vielschichtiger denn je!2 

Im Vergleich zu früheren Zeiten lesen die 

Menschen jeden Tag. Die sozialen 

Netzwerke sind ein permanenter 

Unterhaltungspartner. Jugendliche und 

Erwachsene checken mehrmals am Tag ihr 

Facebook oder Instagram-Profil, um neue 

Nachrichten zu erfahren oder um zu sehen, 

was Prominente oder Leute aus ihrem 

Umfeld machen. Catch Fänger liefern die 

Bilder, kurze Vlogs, die von einprägsamen 

Texten begleitet werden. 

In erster Linie liest man heutzutage 

Nachrichtentexte und diese zu verstehen und 

 

Link: https://www.bpb.de/apuz/287319/lesekultur- 

im-wandel 

Profesor: Gabriela Ilieș 
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daraus die wichtigsten Informationen schnell 

zu entnehmen, das gehört in unserem 

Informationszeitalter zu den grundlegenden 

Lesekompetenzen, die ein Individuum 

beherrschen muss, um am gesellschaftlichen 

Leben teilnehmen zu können. 

Man stellt sich die Frage, ob unsere Schüler 

diese Überflutung von Nachrichten kritisch 

bewerten können. 

Unter dem Begriff Nachrichten finden sich 

auch schnell rund um die Welt verbreitete 

Meldungen, die offensichtlich 

Erstinformationen liefern. Manchmal sind sie 

falsch und wollen gezielt Panik auslösen. 

Diese sogennante Fake News liefern nur 

vage, unvollständige Informationen und 

ziehen den Leser durch brisante Headlines 

an. 

Darüber hinaus trat im Kontext der Pandemie 

die Schlüsselkompetenz Lesen immer mehr 

in den Vordergrund. Die Schüler sollten in 

verschiedenen Projekten viel lesen, 

recherchieren, exzerpieren und 

zusammenfassen. In einem solchen Rahmen 

fragen wir uns, ob die Schüler tatsächlich 

imstande sind, Nachrichten von 

Falschmeldungen zu unterscheiden und ob 

sie diese Manipulationsversuche auf den 

ersten Blick entdecken können. 

Der Einsatz und die Hilfe der Lehrkräfte und 

der Eltern sind in diesem Rahmen zwingend 

erforderlich, die Schüler müssen aufgeklärt 

werden und sie müssen Unterstützung 

erhalten, um Fake News zu erkennen. 

Nachrichten und Meinungen über das 

Weltgeschehen müssen dabei grundsätzlich 

hinterfragt werden. Die Lehrer sowie die 

Eltern haben eine Verantwortung gegenüber 

den Schülern und sie sollten diese auf dem 

Weg des kritischen Hinterfragens von 

Nachrichten begleiten, Informationen im 

Internet prüfen und die Schüler anhalten, 

nicht schnell und naiv auf solche Neuigkeiten 

im Netz zu reagieren oder diese gar 

leichtfertig zu teilen. 

Deswegen helfen ein paar Tipps zur 

Erkennung von Fake News und zwar sollte 

man sich den Verfasser der Nachricht 

genauer ansehen und dessen Beiträge unter 

die Lupe nehmen; die Wahrhaftigkeit der 

Belege für die Information sowie die 

Aktualität der News überprüfen. Von Nutzen 

wäre auch die Online Recherche zum 

entsprechenden Thema3. So wird allmählich 

die Medienkompetenz aufgebaut und täglich 

im Prozess des Lesens eingesetzt. 

Im aktuellen Kontext ist es erwünscht, die 

Medienkompetenz aufzubauen, sowie die 

Lesefertigkeit im Zusammenhang mit der 

Erweiterung der Leseverstehenskompetenz 

über ein breites Spektrum von Texten zu 

erwerben. Darüber hinaus gebraucht man die 

Sicherheit und Dokumentation von 

Textinhalten. 

Bemerkung: Die Links werden das letzte Mal 

im Monat Juli 2021 aufgerufen. 

 

 

 
 

Link: 

https://www.saarbruecken.de/leben_in_saarbruecken/ 

gesundheit_sicherheit/corona/fake_news 
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Extreme  Light  Infrastructure  (ELI) este un 

proiect paneuropean de cercetare științifică 

inițiat în 2005, în cadrul căruia 13 țări 

europene au colaborat pentru construirea 

celui mai puternic laser din lume. Cehia, 

România și Ungaria sunt statele gazdă care au 

construit fiecare câte o parte din acest proiect. 

Dintre cei trei piloni ai proiectului ELI, 

pilonul a cărui construcție a revenit 

României, ELI - NUCLEAR PHYSICS 

 

(ELI-NP), este cel mai complex. ELI-NP a 

fost construit în orașul Măgurele, la Institutul 

Național de Cercetare – Dezvoltare pentru 

Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”. 

 

Fiind situată în Măgurele, la doar 12 km 

distanță de centrul Bucureștiului, utilizatorii 

infrastructurii ELI-NP beneficiază de toate 

infrastructurile și serviciile furnizate în zona 

metropolitană. Concentrând un număr de 8 

infrastructuri de cercetare de interes național, 

Măgurele are cea mai mare vizibilitate 

științifica din România, cu cinci institute 

naționale de CD 

 

<< Fizica Nucleară, Fizica Laserilor, Plasmei 

și Științelor Spațiale, Fizica Materialelor, 

Optoelectronică, Seismologie>>, o Facultate 

de Fizica și doua companii de inginerie 

(optoelectronica și proiectarea 

infrastructurilor nucleare). 

 

Proiectul a beneficiat de o finanţare de 311 

milioane de euro fonduri europene, prin 

POSCCE 2007-2013 şi Programul 

Operaţional Competitivitate 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie 

 

Infrastructura ELI-NP se întinde pe o 

suprafață de aproximativ 33.000 m2 cu 

clădiri de înaltă calitate și eficiente din punct 

de vedere energetic, majoritatea alocată 

sistemului laser de mare putere, sistemului 

gama de mare intensitate și instrumentației 

pentru experimente. ELI-NP este o 

infrastructură cu acces deschis. 

 

Infrastructura ELI-NP constă în două 

componente: 

- sistemul de laser ce generează 

începând cu data de 13 martie 2019 un nivel 

de putere fără precedent de 2x10 petawati 

capabile să atingă intensități de ordinul a 

1023W/cm2 și câmpuri electrice de 1015 V/m; 

- și un fascicul gama (γ) foarte intens 

strălucitor cu Eγ până la 19,5MeV, care este 

obținut prin retroîmprăștierea incoerentă 

Compton a fotonilor dintr-un fascicul laser 

pe un fascicul foarte strălucitor, intens, de 

electroni produs de un accelerator clasic. 

 

Construcțiile civile cuprind o clădire de 

birouri, o casă de oaspeți și o cantină. 

Elev: Epure Daniel George 

Clasa: a XII-a B 

Profesor coordonator: Neniu Elena 
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1.070 de puţuri geotermale au fost săpate pe 

terenul din jurul construcţiilor, la adâncime 

de 120 de metri, pentru asigurarea energiei 

necesare complexului. Este unul dintre cele 

mai mari câmpuri de foraje geotermice din 

lume. 

 

Sala laserelor şi a echipamentului gamma 

are o suprafaţă de 40x70 metri pătraţi, cam 

cât un teren de handball. Laserul este aşezat 

pe placa de jos, construită din beton de 1,5 

metri grosime în zona experimentelor şi de 

60 cm în zona laser. Plăcile sunt izolate la 

vibraţiile exterioare, fiind aşezate pe un câmp 

de peste 1.000 de arcuri uriaşe şi atenuatori, 

care au menirea de a asigura mişcarea 

simultană şi identică a tuturor punctelor 

platformei, astfel încât laserul să nu se 

dezalinieze nici la un cutremur de 8 grade pe 

scara Richter. 

 

Camerele experimentale, de unde se va trage 

cu laserul şi echipamentul gamma, sunt 

izolate cu uşi de radioprotecţie, groase de 2 

metri şi cu o greutate de până la 120 de tone. 

 

În afară de camera laserelor, în clădire mai 

sunt alte 7 laboratoare de cercetare cu mai 

multe secţiuni şi 2 ateliere, inclusiv unul 

mecanic. În total, sunt 8 zone experimentale, 

în care se va lucra în paralel. 

 

Director al celui mai mare proiect de 

cercetare a laserilor din lume, Nicolae 

Zamfir a precizat că “ Experimentele sunt 

atât de cercetare fundamentală, dar sunt și 

idei de a genera tehnologii folositoare în 

viitorul apropiat, mai ales în domeniul 

biomedical“. 

Ioan Dăncuș, directorul Departamentului de 

Lasere al proiectului, a explicat pe înțelesul 

tuturor “ce înseamnă 10 PW: Putem compara 

cu un pointer laser usual, care produce o 

putere care este de aproximativ 1 milliwatt. 

Ar trebui să folosim 10 triliarde de pointere 

laser, pentru a echivala puterea laserului de 

la Măgurele“. 

 

“Am folosit cel mai mare cristal de titan safir 

crescut vreodată pe pământ, de 20 de 

centimetri diametru, în care laseri de pompaj 

concentrează lumina; cristalul înmagazinează 

acea energie și o cedează pulsului principal. 

La finalul sistemului există o componentă 

numită compresor optic, unde compresăm 

pulsul de aproximativ 1 milion de ori și în 

acest fel ajungem la acea putere“, a declarat 

Dăncuș. 

 

“Acest puls continuă spre experimente, unde 

trebuie focalizat într-un volum comparabil cu 

o zecime dintr-un fir de păr. Pentru ca acest 

sistem să poată să existe, e nevoie de o 

infrastructură incredibilă. Tot sistemul laser 

împreună cu experimentele sunt lansate pe o 

placă antivibrații“, a precizat directorul 

Departamentului de Lasere al ELI-NP. 

 

Ioan Dăncuș a declarat că : “Pentru noi, 

echipa tehnică, acest sistem este ca un 

organism viu, de o complexitate mare, cu mii 

de componente optice, electronice. Dar nu 

doar partea de complexitate tehnică a 

sistemului în sine e foarte importantă, ci la ce 

vom folosi acest laser. Îl vom folosi ca să 

răspundem la 2 mari chemări: curiozitatea – 
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să înțelegem mai bine universul, și 

creativitatea – să dezvoltăm ceva prin care 

să ajutăm omenirea să trăiască mai bine“. 

“În zona de curiozitate, vom merge 

spre înțelegerea universului, de la materia 

întunecată, până la structura nucleară. În 

zona de creativitate, vom încerca sa 

construim aplicații de la medicină, până la 

știința materialelor. Aici vom putea testa 

materialele inclusiv pentru călătoriile în 

cosmos. Este extraordinar de important 

pentru noi, România, ca am reușit sa 

demonstram posibilitatea de a avea un astfel 

de proiect”, a afirmat Ioan Dăncuș. 

 

Utilizarea fasciculelor laser de foarte mare 

intensitate și a fasciculelor gama foarte 

strălucitoare, intense, va conduce la progrese 

majore în domeniul fizicii nucleare și 

domeniile conexe: 

 

1. Investigarea interacțiunilor laser-materie de 

mare putere utilizând metodele fizicii 

nucleare în vederea studierii posibilităților 

de obținere a unor fascicule de   protoni 

și ioni grei de înaltă calitate accelerate cu 

ajutorul laserilor. 

 

2. Intensitatea extrem de mare a fasciculului 

laser va permite studiul fenomenelor fizice 

fundamentale anticipate prin teorie, precum 

birefrigeranta vidului și crearea perechilor 

în câmpuri electrice 

intense. 

 

3. Investigarea structurii nucleare și a 

secțiunilor transversale de interes pentru 

astrofizică utilizând reacțiile 

fotonucleare. 

4. Noi metode de identificare și 

caracterizare de la distanță a materialelor 

nucleare vor fi investigate cu aplicații 

pentru securitatea națională (scanarea 

automata de la distanță a containerelor de 

transport) și managementul materialelor 

nucleare. 

 

5. Noi moduri de producere mai eficientă a 

radioizotopilor utilizați în prezent în 

medicina și producerea celor noi 

propuși. 

 
https://www.magurelesciencepark.ro/laserul-de-la-magurele/ 

 

 

6. Utilizarea simultana a fasciculelor 

laser și gama de mare intensitate va 

permite studii de fizică fundamentală 

precum producerea perechilor în vid. 

E un laser verde pentru că luminaverde are 

energie mai mare decât cea roșie și 

totodată pentru că trebuiesc atinse variații 

de energie cât mai mari. Lumina laserului 

oscilează în fază iar după accelerare acesta 

va crește în energie și va deveni invizibilă. 
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O utilizare foarte importantă este aceea de a 

trata cancerul printr-o metodădenumită 

hadronoterapie 

– adică terapie cu hadroni – este terapie cu 

nucleele atomilor, protoni şi neutroni care se 

adună la un loc şi formează nucleul. Se 

formează din cauză că interacţionează tare, şi 

particulele care interacţionează cu cele patru 

interacţii cunoscute de om – gravitaţional, 

electromagnetic, slab şi tare – se numesc 

hadroni. Şi de aceea îi spunem 

hadronoterapie. 

 

Practic, e terapie cu ioni grei, cu nuclee ale 

atomilor. Avantajul lor e că îşi lasă energia 

cumva selectiv, în momentul în care intră în 

orice material, inclusiv în corpul uman, nu 

îşi lasă energia în prima parte, când au 

energie mare, îşi lasă numai pe final. I se 

spune curba Bragg. Şi medicii, pe baza a 

ceea ce au calculat oamenii de ştiinţă, 

calculează energia hadronului în funcţie de 

adâncimea la care se află tumora, astfel 

încât, atunci când trimiţi acest fascicul de 

ioni grei, ei îşi vor lăsa energia în tumoră în 

mare parte şi nu vor afecta restul de ţesut 

sănătos. Deci e o metodă foarte bună pentru 

a trata cancerul. 

 

ELI-NP are aceste două surse de fotoni, 

unul vizibil – laserele de mare putere 

– unul invizibil – fascicule de radiaţie 

gamma. Combinaţia dintre ele este unică în 

lume, adică în nici un alt centru din lume nu 

mai există aceste două tipuri de fascicule 

care pot fi combinate în acelaşi experiment. 

Pe ideea acestei combinări, există propuneri 

de experimente care se referă la fizica 

vidului. 

 

Acolo, într-adevăr, teoretic s-au făcut foarte 

multe. Din păcate, până acum nu s-a putut 

verifica mai nimic, din cauză că nu se reuşea să 

se ajungă la acele energii şi intensităţi ale 

radiaţiei care să permită efectuarea 

experimentelor. Acesta este un punct în care 

ELI-NP ar putea într-adevăr să facă un pas nu 

doar cantitativ, ci şi calitativ, înainte. 

 

Laserul va putea fi folosit și în experimente de a 

crea transmutaţii pentru materiale radioactive 

dăunătoare, spre exemplu deşeuri pe care le 

producem în reactoarele nucleare. Atunci când 

producem deşeuri care au timp de înjumătăţire 

de mai multe mii de ani, avem o problemă. 

Trebuie să le transmutăm în deşeuri care au timp 

de viaţă de ordinul anilor sau lunilor, deci să 

scăpăm de aceşti timpi foarte îndelungaţi de 

înjumătăţire. Trebuie să facem reacţii nucleare, 

să facem transmutaţii, dar foarte eficient. Se 

încearcă găsirea unor metode optime de a 

transforma anumite deşeuri. 

 

Platforma de Fizică de la Măgurele a primit 

distincția de Loc Istoric al Fizicii din partea 

Societății Europene a Fizicii, pentru 

extraordinara contribuție internațională în 

dezvoltarea acestui domeniu. Platforma de Fizică 

de la Măgurele se alătură astfel unui grup de 

centre prestigioase, cum ar fi CERN Geneva, 

IMB Research Ruschlikon, Niels Bohr Institute 

Copenhaga, JINR Dubna. 
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Încă de mică Josephine luptă pentru a deveni o artistă adevărată, cu toate că este fiica 

președintelui Argentinei. Aceasta își obține faima în țara sa natală, urmând sa fie îndrăgită și 

recunoscută la nivel mondial datorită melodiei ”You are my life”, fapt ce-i aduce numeroase 

colaborări cu diverse case de discuri din toată lumea. La ceea ce nu se aștepta nimeni, nici măcar 

ea, era gata să se întâmple, inevitabilul și-a făcut apariția în cadrul unui proiect din Columbia, 

topicul în care destinul a început să-și pună în aplicare cărțile jocului. 
 

 

 

PERSONAJE 

 
JOSEPHINE RIVERA - fiica președintelui Argentinei  

MARGIE RIVERA FERNANDEZ - mama lui Josephine  

LUIS FERNANDEZ - domnul președinte al Argentinei 

JUAN LONDONO - artist din Columbia 

CHARLES ADAMS - managerul lui Josephine  

SUSANA GOMEZ - managera lui Juan  

JAMES ROBERTSON - avocat 

MANUEL ROJAS - producător general 
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Elev: Raluca Miron 
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EXT. COLUMBIA-PRIMA ZI 
 

(JOSEPHINE RIVERA tocmai aterizase în aeroportul din Medellin, împreună cu managerul său 

CHARLES ADAMS. Aceștia erau așteptați de către producătorul general al casei de discuri 

”Sony Colombia”, Manuel Rojas.) 
 

JOSEPHINE RIVERA: Bună, eu sunt JOSEPHINE RIVERA, iar acesta este managerul 

meu, CHARLES ADAMS! Mucho gusto!(”Îmi face plăcere să vă cunosc”) 

(Își împreunează mâinile într-o strângere fermă.) 

MANUEL ROJAS: Bună, eu sunt MANUEL ROJAS, onoarea este de partea mea! Vamos!(”Să 

mergem”) 

( Se îndreaptă spre un SUV negru.) 
 

INT. RESTAURANT- Seara 
 

JOSEPHINE împreună cu cei doi bărbați, MANUEL și CHARLES discutau termenii și clauzele 

contractului pe care erau pregătiți să-l încheie, pentru ca cele două părți implicate să poată 

colabora, în conformitate cu legea, fapt pentru care era prezent și avocatul James Robertson. 
 

  CHARLES: Așadar!(Făcând o pauză.) Dacă totul este în regulă, batem 

palma? 

MANUEL: Desigur! Însă am o mică nemulțumire! Nu sunt de acord cu clauza 7, prin 

care trebuie să asigurăm transport pentru echipa domnișoarei RIVERA, în decursul primei 

jumătăți de an. În rest pentru mine totul este în regulă! Putem bate palma dacă și dumneavoastră 

sunteți de acord cu eliminarea acestei clauze. 

JOSEPHINE: Bineînțeles, domnule avocat puteți rezolva această problemă? 

JAMES: Cu siguranță! Mă voi ocupa imediat! 

JOSEPHINE: Estupendo!(”Nemaipomenit”) Oficial suntem o echipă! Să cinstim în onoarea 

noastră!!(Ridică paharul cu vin roșu în semn de noroc.) 

ADAMS: Noroc!  

MANUEL: Noroc! 
 

(La sfârșitul serii cu toții își luară la revedere, urându-și succes în noul proiect, stabilind ca 

ziua următoare să se vadă la studio.) 
 

INT. STUDIO-DIMINEAȚA 

( În dimineața următoare se întâlniseră la studio, așa cum stabiliseră. Studioul se afla într-o 

zonă retrasă a orașului, acesta fiind o clădire impresionantă, care era compusă din zece spații 

de înregistrare, șapte de producție audio și cinci de mixare.) 
 

JOSEPHINE: WOW! Nu-mi vine să cred!(Fericită)Până în momentul de față nu am mai văzut 

așa ceva! Totul este atât de spațios! 

MANUEL(râzând): Ai perfectă dreptate! Orice sală de aici poate găzdui o orchestră 

completă de 100 sau mai mulți muzicieni.(Era foarte mândru de ceea ce tocmai prezentase.) 

JOSEPHINE: Sunt ferm convinsă! 

MANUEL(plin de sine): Ai dori să vezi unde se află pianul? 
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zJOSEPHINE(bucuroasă): Bineînțeles! Chiar te rog! Iubesc să cânt la pian! 

 

(Cei doi se îndreaptă spre sala în care se afla pianul. În momentul în care au intrat, au avut 

surpriza de a da peste o personalitate din Columbia...era JUAN LONDONO care cânta.) 

 

  MANUEL: Hey! Ce surpriză...Nu mă așteptam să fii aici!  

  JUAN: Bună...(uimit) 

MANUEL: Ahh! Am uitat să fac prezentările!( Întorcându-se spre domnișoara RIVERA) 

JOSEPHINE(întinzând mâna): Bună, eu sunt Josephine Rivera! Încântată de cunoștință!  

JUAN(răspunzându-i la salut): JOSEPHINE RIVERA!? Nu pot să cred! Eu sunt Juan Londono, 

este o onoare să te întâlnesc!(Șocat)  

JOSEPHINE(bucuroasă): Știu cine ești! Plăcerea este de partea mea! 

MANUEL și JUAN(simultan):Serios!? JOSEPHINE(zâmbind): Desigur! Cine nu te știe? 

 

(JUAN și MANUEL au fost surprinși de răspunsul pe care l-au primit, dar și mândri.) 

 

 MANUEL: Ce melodie cântai înainte să te întrerupem? Nu cred că o știu. 

JUAN: Este noua mea piesă ”Soltera”. Încă nu este gata, mai necesită anumite ajustări. 

JOSEPHINE(curioasă): Pot să o aud? JUAN: Bineînțeles! 

 

(JUAN se așeză la pian și începu să cânte, în timp ce JOSEPHINE asculta cu atenție.) 

 

 JOSEPHINE RIVERA(după ce JUAN terminase de cântat): Este o minunăție!! Singura 

ajustare pe care o consider necesară este prezența unei voci feminine. Are un mesaj puternic, 

emoționant! Ar fi o onoare pentru mine dacă aș putea interpreta această melodie! 

JUAN(flatat): Ai vrea? JOSEPHINE(hotărâtă): Bineînțeles!! 

JUAN(simțindu-se onorat): Atunci putem spune că avem o colaborare! JOSEPHINE RIVERA: 

Vorbești serios? 

JUAN(afișând un zâmbet larg): Crezi că glumesc? 

 

(Această întâlnire spontană a reprezentat începutul unei strânse prietenii. Piesa ”Soltera” s-a 

bucurat de un mare succes, fiind numărul unu în doisprezece state timp de două luni. Cuplul 

JUAN-JOSEPHINE a avut parte de multe concerte, în cadrul unui turneu mondial. Prin 

intermediul acestui turneu, aceștia au petrecut foarte mult timp împreună, astfel devenind cei 

mai buni prieteni, dar totodată și cel mai îndrăgit cuplu din punct de vedere profesional.) 
 

EXT.POBLADO PARK-PESTE 2 SĂPTĂMÂNI ZIUA 

(După două săptămâni de la terminarea turneului, JOSEPHINE și JUAN se plimbau prin 

parcul ”Poblado” din Columbia. Se aflau în zona amenajată de lângă lac, savurând câte 

o înghețată de vanilie. Acesta era obiceiul lor, pe care îl practicau de fiecare dată când aveau 

timp liber, însă de data aceasta ceva era diferit...se schimbase ceva la JUAN în timpul 

turneului!)  

JOSEPHINE (îngrijorată): Ești bine? Pari îngândurat...(Se lăsase o tăcere apăsătoare) 

JOSEPHINE (insistând): Heyy!! Totul este în regulă? 

JUAN (îngândurat):Ahh...daaa! Scuze! 

JOSEPHINE(nesigură): Sigur totul este bine??? (Acesta nu ia răspuns) Știi că poți să-mi spui 

orice, da? 

JUAN: Da, da... 

JOSEPHINE(necrezând): Haide !Acum pe bune! Mă sperii! Se întâmplă ceva cu tine! 

JUAN(Oftă adânc): Nu sunt tocmai ok... 

JOSEPHINE: Continuăă... 

JUAN(confuz): Chiar nu știu cum să-ți spun...Mă simt jalnic! S-a întâmplat ceva cu mine... 

JOSEPHINE: Really!?Sunt eu! Ce se întâmplă cu tine?  

JUAN(făcându-și curaj):Știu că este o prostie ce urmează să-ți spun, dar simt că trebuie sa știi!!! 

Ohh, Doamne! Cum am putut să gândesc asta!! 29 



JOSEPHINE(speriată): Spune odată! 

JUAN(țipând): Ok! Nu vreau să pleci în Turcia pentru acel show! JOSEPHINE(nedumerită): De 

ce?? Ce se întâmplă?? 

JUAN(cu ochii în pământ): Nu vreau să pleci... 

JOSEPHINE (ridicând tonul): De ce?? Dă-mi un motiv bun pentru care ar trebui să renunț sau să 

amân acest proiect!?? Vorbește!!  

JUAN(cu un ton grav): M-am îndrăgostit nebunește de tine! 

 

(JOSEPHINE a rămas uimită, iar JUAN a sărutat-o.) 

 

JUAN(în gând): Efectiv nu m-am putut abține, am simțit nevoia de a o săruta. Femeia asta mă 

face să-mi pierd mințile!! 

JOSEPHINE(în gând): În momentul în care buzele ni s-au unit am crezut că-mi fuge pământul 

de sub picioare! Ceva se întâmpla înăuntrul meu! Viața mea avea să se schimbe din acel 

moment, presimțeam asta! Povestea iubirii noastre tocmai ce se dezlănțuia. 
 

TURCIA-DUPĂ JUMĂTATE DE AN 

(Povestea iubirii dintre JUAN și JOSEPHINE se închegase într-un mod extraordinar în ultima 

jumătate de an. Relația lor se baza pe sinceritate și încredere reciprocă, fiind în primul rând 

prieteni. JOSEPHINE și-a amânat respectivul proiect pentru a rămâne în Columbia alături de 

JUAN care trebuia să-și finalizeze anumite colaborări cu diverse brand-uri, înainte să o 

însoțească pe JOSEPHINE în Turcia.)  

JOSEPHINE(pe platourile de filmare): Ce părere ai despre ce s-a întâmplat astăzi între Charles 

și Susana ? 

JUAN(zâmbind): Sincer, nu mă așteptam ca după doar doua luni de relație să o ceară în 

căsătorie. CHAR e un tip plin de surprize! 

 JOSEPHINE(amuzată): Nu credeam că o să ceară pe cineva vreodată în căsătorie. Viața e plină 

de surprize, nu?(Zâmbind cu subînțeles)  

JUAN LONDONO(în gând): Chiar și pentru mine a fost o surpriză gestul pe care l-a făcut 

C, mai ales tocmai acum, aici, dintre toate locurile posibile el a ales Istanbulul...Nu mă așteptam 

,dar asta nu mă împiedică să-mi duc planul la bun sfârșit...diseară domnișoara Rivera va 

deveni doamna Londono. DA!DA!DA!AM S-O CER! Sper să zică „da”. 

 

EXT.TURCIA-ÎN ACEAȘI ZI-SEARA 

(JOSEPHINE împreună cu JUAN se plimbau pe una dintre cele mai liniștite faleze ale 

Bosforului. Întotdeauna, sub bolta cerului se nasc cele mai maiestoase vorbe de dragoste, acest 

lucru s-a întâmplat și-n cazul lor! Totul părea absolut normal până în momentul în care JUAN 

s-a așezat în genunchii în spatele lui JOSEPHINE, iar când aceasta s-a întors, a întrebat-o: 

”Vrei să fii soția mea?”. Din clipa aceea destinele lor s-au unit pe vecie, fiind predestinați să 

depășească orice greutate împreună.) 
 

INT.DUPĂ O SĂPTĂMÂNĂ 

(Cum după orice lucru bun vine și unul rău, chiar în timpul filmărilor, JOSEPHINE 

primește un telefon neașteptat de la mama sa.) 

 

JOSEPHINE(fericită): Hey mamă, ce faci? 

MARGIE(ezitând): Scumpo... 

JOSEPHINE(nedumerită): Da!  

MARGIE(cu voce plânsă): Tatăl tău... 

JOSEPHINE(intrând în panică): Ce? Ce se întâmplă cu tata? E ok? 

MARGIE: Scumpo...nu, nu este bine! 

JOSEPHINE(insistând): Mamă, ce se întâmplă, mă sperii!?? 

MARGIE(pe un alt ton): Dragă, mașina tatălui tău a fost atacată în timp ce se îndrepta spre o 

conferință de presă...Este în stare gravă la spital... 

JOSEPHINE(cu vocea tremurândă): Mamă, va trăi, nu?  30 



MARGIE(îndurerată):Scumpo, vino acasă! Date prisa!(”Grăbește-te!”) 

 

 INT.SPITALUL CENTRAL BUENOS AIRES-ACEAȘI ZI SEARA 

(În timp ce JUAN și JOSEPHINE așteptau vești despre starea domului președinte 

îngândurați pe holurile spitalului.) 
 

JUAN(în gând): Totul în jur era un haos. Nu primisem nicio veste despre starea actuală a 

domnului președinte. Starea în care se afla Josephine mă îngrijora cumplit, îmi doream atât de 

mult s-o pot liniști. Dar acest fapt era imposibil... 
 

JOSEPHINE(în gând): Din momentul în care am lăsat telefonul jos din mână, totul pentru mine 

a fost ca o furtună. Absolut totul era în ceață! Singurul lucru pe care îl auzeam era vocea lui Juan 

care încerca să mă liniștească. Pot spune că am fost în stare de inconștiență până în momentul în 

care a venit domnul doctor să ne anunțe că putem intra în salon. 
 

(Domnul președinte a fost atacat de către un grupaj de asasini, care sunt de negăsit.) 

 

JOSEPHINE(îngrijorată): Tată! Ești bine? 

 

(Domnul președinte se afla întins pe patul din salon, abia putând să articuleze câteva cuvinte) 

 

   LUIS FERNANDEZ(Domnul președinte al Argentinei): Iu-bi-to, sunt bi-ne...(Silabisește) 

MARGIE(plângând): Mi amor, ar trebui să te odihnești! Te rog, nu te forța... 

LUIS FERNANDEZ(bâlbâindu-se):Nu...tre-trebuie să vă spun că sunt mân-mândru de voi, 

Jo-Jospehine să ai grijă de mama da, da?  

JOSEPHINE(Plângând): Tată... 

LUIS FERNANDEZ(îndurerat): Vă iubesc!(Le făcură semn să se apropie și le sărută pe frunte.) 

MARGIE(implorându-l): Dragule, te rog, nu... 

LUIS FERNANDEZ: Te, te iubesc! Vă rog, lă-lă-lăsați-mă cu Juan!! (Cele două îi îndeplini 

ultima dorință.) 

 

(JUAN se apropie de pat cu lacrimii în ochi.) 

 

LUIS FERNANDEZ(chinuindu-se să nu-și arate durerea): Ju-Juan, să ai 

grijă de mi-mi niña!!(”fata mea”)  

JUAN(Suspinând): Domnule  (Fu întrerupt) 

LUIS FERNANDEZ(obosit): Tu, tu îmi ești ca un fi-fiu, as-ascultă-mă! 

 

 (O pauză apăsătoare se lăsă pentru câteva secunde în salon.) 

 

LUIS FERNANDEZ: În-încă de la în-început am știut că tu ești ce- cel potrivit pentru mi 

niña. AI GRI-GRIJĂ DE EA! (Își puse 

mâinile pe piept și închise ochii.) 

 

(Viața fiecăruia dintre noi este asemenea unui joc de cărți, în momentul în care cărțile sunt 

împărțite, apărem pe lume, jucându-ne propria carte așa cum ne-a fost scris, cu sau fără voia 

noastră, pană când jocul se termină, iar cărțile necesită strânse. Viața unui om durează cât un 

joc de cărți, trăim atâta timp cât jocul destinului ne permite.) 

 
EXT.FTX-MIAMI DUPĂ 3 LUNI-ZI 
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(Au trecut trei luni groaznice pentru JOSEPHINE RIVERA. Singura persoană pe care a 

acceptat-o lângă ea a fost JUAN. Aceasta și-a oprit toată activitatea și s-a retras în Columbia 

pentru a jeli moartea tatălui său. În aceste trei luni, timpul a stat în loc pentru JOSEPHINE, 

însă astăzi este momentul în care își reia activitatea cu un concert specific stilului său, în 

Miami.)  

 

CHARLES ADAMS(strigă): Josephine! În 20 de minute ai proba de sunet!! 

JOSEPHINE(făcând față situației): Voi fi acolo!  

 

EXT.FTX.MIAMI-ÎN ACEAȘI ZI-SEARA 

JOSEPHINE RIVERA(în gând): Eram atât de emoționată încât am crezut că nu am să pot 

cânta, însă totul a dispărut în momentul în care am strigat ”Bună seara, Miami!”. 

JOSEPHINE (Pe scenă țipând ):SUNTEȚI MINUNAȚI! Următoarea piesă vreau s-o cântam 

împreună! veți avea versurile pe ecranul din spatele meu ,este o melodie extrem de importantă 

pentru mine deoarece i-o dedic tatălui meu. 

(Abia ce începuseră să cânte când, dintr-o dată se auzi un foc de armă și BOOM...Totul era în 

ceață.) 
 

INT.MEDELLIN ÎN ACEAȘI ZI-NOAPTEA 

(Atunci când destinul are un plan cu tine, nu ai cum să te împotrivești indiferent de statutul 

social pe care îl ai. Nici echipele secrete de securitate ale lui JOSEPHINE nu au putut 

împiedica desfășurarea loviturii de stat care a avut loc la concertul din Miami.)  

 

JOSEPHINE(în gând): Nu știam ce se întâmplă în jurul meu. Eram în stare de șoc! Singurul 

lucru pe care mi-l amintesc sunt mâinile lui Juan care îmi țineau fața, în timp ce-mi spunea: 

„Hey, sunt eu! Uită-te la mine! Hey, uită-te la mine! Ești în siguranță! sunt aici!” 

JOSEPHINE(revenindu-și din șoc):Juan...(Plângând)  

JUAN(îngrijorat): Iubito! Sunt aici! Liniștește-te. sunt aici! 

(O îmbrățișă și o strânse la piept.) 

 

INT.MEDELLIN-ZIUA  URMĂTOARE-ZI 

(JUAN cu JOSEPHINE se aflau în casa de la Medellin.) 

 

JUAN(îngrijorat de starea lui JOSEPHINE):Iubito, te simți bine?  

 

(JOSEPHINE se afla în sufragerie pe canapea.) 

 

JOSEPHINE(Cu o ceașcă de ceai în mână): Încerc să-mi revin. Voi fi bine, îți promit! 

JUAN(cu telefonul în mână): De dimineață am primit un telefon, prin care mi s-a comunicat 

faptul că cei care erau suspecți în cazul atacului tatălui tău, au fost prinși încercând să fugă din 

Miami la scurt timp după incidentul care a avut loc la concertul tău... 

JOSEPHINE(Se uita în gol.) 

JUAN(încercând să înțeleagă dacă se simte bine): Iubito... 

JOSEPHINE(se ridică brusc și fuge spre baie pentru a vărsa.)  

JUAN(Ducându-se după ea.): Sunt aici! Vom trece și peste asta, îți promit! 

 

(O ajută să se spele și se îndreaptă spre dormitor pentru a se 

odihni.) 

 

INT. MEDELLIN-DUPĂ DOUĂ SĂPTĂMÂNI 

(În viață putem trece peste toate provocările destinului, sunt ferm convinsă. Consider că toate 

acestea se pot realiza dacă avem parte de susținere. La acest capitol JOSEPHINE a fost foarte 

norocoasă, indiferent de perioadă atât JUAN cât și restul familiei i-au fost aproape. Aceasta a 

avut parte de foarte multe evenimente neașteptate, pe care le-a depășit și niciodată nu a 

renunțat!) 32 



 

JOSEPHINE(în gând):Au trecut două săptămâni de la atacul din Miami și sincer dacă nu ar fi 

fost JUAN cred ca nu as fi depășit atacul de panică. Încetul cu încetul, totul începe să-și revină, 

bineînțeles cu schimbările care s-au produs cu sau fără voia mea. Una dintre aceste schimbări 

este starea mea de vărsare continuă. Inițial credeam că vărs absolut tot din cauza știrilor pe care 

le citeam despre mine și care desigur nu încetau să apară, însă m-am înșelat...eram însărcinată! 

(JOSEPHINE stătea în fața lui JUAN)  

JOSEPHINE(emoționată):Juan, trebuie să-ți spun ceva! JUAN(curios): Da, iubito...spune! 

JOSEPHINE(panicată):Sunt însărcinată!  

JUAN(uimit):Serios!?  

JOSPHINE(Confuză):Da! 

JUAN(Entuziasmat):Oh, Dumnezeule!Voi fi tată! 

(Bucuros o îmbrățișează și o sărută pe JOSEPHINE. ) 

 

INT.MEDELLIN-DUPĂ 9 LUNI 

(Așa cum spuneam niciodată nu știm ce ne pregătește jocul destinului. Viața fiecăruia este plină 

de surprize, cum a fost și va continua să fie și cea a lui JUAN și JOSEPHINE. Sunt sigură că 

vor fi niște părinți extraordinari, care mereu vor lua deciziile cele mai bune în ceea ce îl 

privește pe băiețelul lor, continuând să aibă succes ca și până acum în propriile cariere.) 

 

(JOSEPHINE și JUAN în camera copilului)  

JOSEPHINE(extenuată):JUAN...a adormit în sfârșit!  

JUAN(zâmbind):Nu! Nu a adormit! 

(Băiețelul a reînceput să plângă!) 

 
FINAL! 
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Mă numesc Zipp! Înainte de anul 2277, 

Terra a fost acaparată de îngheț, sunt - 

195,79°C, pământul este complet înghețat 

și imposibil de locuit. Totul a început când 

în anul 2145. Niște oameni de știință au 

descoperit cum poate fi folosit azotul lichid 

în combaterea virușiilor. 

Planul a funcționat perfect, până când, din 

cauza unei erori tehnologice, totul a scăpat 

de sub control. În prima fază, a înghețat 

Australia. Celălalte continente s-au unit și 

au încercat să creeze o barieră împotriva 

acestui fenomen, care încet, încet, 

acaparase mai puțin de un sfert din 

suprafața globului. America de Nord, 

America de Sud, Europa, Asia și Africa, au 

stabilit că acea barieră nu v-a rezista mai 

mult de doi ani, timp în care toată populația 

lumii trebuia să se mute pe Marte. 

America de Nord, Europa și Asia, fiind 

cele mai puternice continente, s-au unit și 

au construit peste un milion de nave 

spațiale imense și câte un costum special 

pentru fiecare, pregătite să mute oameniii 

pe o altă planetă. Au fost amplasate câte 

cinci mii de nave în fiecare țară, iar oamenii 

au avut dreptul să își aleagă maxim zece 

obiecte pe care să le ia cu ei în noua etapă a 

vieții lor. 

Max, șeful echipajului în care am nimerit 

eu, a mai călătorit pe Marte, în concluzie, 

se cunoștea deja cu extratereștrii și le-a 

învățat și limba. Ajunși acolo, Max s-a 

întâlnit cu vechiul său prieten, 

extraterestru, Athlas. Era imens! Pentru 

câteva secunde, am rămas blocată! 

Max ne-a explicat faptul că Athlas urma să 

fie ghidul nostru până ne acomodăm, ceea 

ce nu trebuia să dureze foarte mult, 

deoarece fiecare om ajuns pe Marte, a 

primit câte un cip ce urma să se implanteze 

lângă antebraț, acesta având rolul de a 

proiecta harta întregii planete. 

 

 

 

Am avut noroc, iar eu am nimerit printre 

primii oameni ajunși! După aproximativ doi 

ani , la turnul principal, am primit un 

semnal de alarmă, cum că ultima navă care 

trebuia să plece de pe Terra, a rămas 

blocată, deoarece o piesă foarte importantă 

din mecanismul motorului s-a defectat. 

Echipajul format din Max, Alhlas și mine, a 

fost trimis cu cea mai performantă navă 

spațială spre pământ pentru a înlocui piesa 

și a salva oamenii. Ne-am echipat, am 

verificat dacă nava este încă funcțională, 

avea mici defecțiuni, dar credeam că nu este 

nicio problemă. Ajunși lângă exosferă, 

senzorii navei ne-au avertizat că avem o 

eroare la mecanismul de aterizare, deci ar 

trebui să aterizăm în ocean. Am transmis de 

urgență navei blocate faptul că nu putem 

ateriza la coordonatele stabilite, deci ar 

trebui ca oamenii să se deplaseze până în 

punctul de aterizare cu ajutorul unor mașini 

zburătoate foarte rapide . 

Deodată se aud câteva piese care cad, iar 

toți senzorii au început să trimită semnale! 

— Max, Max, vin-o repede, strigă Athlas! 

Aripa dreaptă era pe jumătate desprinsă de 

pe suprafața navei. 

Max a alergat repede spre Athlas, iar 

văzând care era problema, s-a speriat foarte 

tare. Am încercat să rezolvăm problema, 

solicitând mai mult cealaltă aripă, dar fără o 

prea mare reușită. Am câștigat timp pentru 

a ne apropia de suprafața pământului, dar 

nu eram în siguranță. 

Deodată,nava de pe pământ, ne-a avertizat 

că acea barieră care proteja continentete, 

este deterirotă. Tensiunea a crescut, 

deoarece ne-am dat seama că viața acelor 

oameni este în mâinile noastre. Ne 

apropiam de destinație, iar presiunea a mai 

scăzut, deoarece niciunul dintre senzori nu 

a mai trimis niciun semnal. Am aterizat 

destul de aproape de locul stabilit inițial, 
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eram așteptați de oamenii dornici să urce cu 

noi navă și să pornească spre noua planetă. 

— Zipp, îi ajuți tu pe oameni să intre în 

cabine, iar mai apoi să se îmbrace cu 

costumele? 

— Da, dar mai am nevoie de câteva 

costume. Sunt mai mulți decât credeam! 

Am vrut să mă împrietenesc cu câțiva, 

deoarece exista posibilitate de a locui în 

aceeași bază, dar păreau destul de panicați, 

așa că am renunțat repede la idee. 

Drumul dura destul de mult, așa că aveam 

timp să îi ajut pe toți cu costumele. 

Plimbându-mă din cabină în cabină, am 

rămas șocată! Mi-am zărit prietenii! M- am 

repezit spre ei, luându-i în brațe, iar ei s-au 

bucurat văzându-mă. M-au ajutat să îi 

echipez și pe restul oamenilor, iar după ce 

am terminat, ne-am retras într-o cabină 

pentru a povesti. Le-am explicat ce urmează 

să vadă, le-am povestit despre cip și despre 

peisajele întâlnite acolo. 

Aproape ajunși, Max m-a chemat la el 

pentru a îl ajuta la aterizare, trebuiau 

apăsate zece butoane și lăsată manete cea 

roșie în jos. Am aterizat, iar oamenii au 

început să coboare din navă și să meargă 

spre stația de cipare pentru a li-se implanta 

harta planetei. 

După ce prietenii mei au primit cipul, i-am 

condus către noua lor locuință, care se afla 

lângă a mea. Viața pe Marte era de foarte 

interesantă, deoarece oamenii Terrei 

conviețuiau cu extratereștrii și făceau 

schimb de idei, experiențe, povești și 

tradiții. 

Anual, se făceau teste pentru a vedea dacă 

temperatura de pe Terra scădea. Au durat 

aproximativ 137 de ani pentru ca 

temperatura să scadă până la –31oC, ceea ce 

făcea Pământul locuibil, au fost trimise 

câteva echipaje pentru a verifica cu 

exactitate starea acestuia. În toți anii în care 

oamenii au locuit pe Marte, speranța lor de 

a se întoarce înapoi acasă nu a murit. 

Cu timpul, populația s-a întors acasă, 

reconstruind orașele și readucând speciile 

de animale și plante la viață cu ajutorul 

științei. 
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Tu 

Ioana Nicolau 

Clasa: a XII-a D 
 

 

Sunt pierdută în oceanul ochilor tăi  

Și sper să-i vad uneori 

Fără lacrimi tot timpul 

Pentru că doar ai tăi sunt preferații mei  

 

Toate cuvintele tale îmi spun să rămân 

Ca ultima zi de ieri 

Dar știu că voi găsi o cale de a-ți arăta 

Că sunt a ta din prima zi 

 

Ești luna de pe cer Steaua ce răsare 

Cât aș da să mai văd  

Universul din aceea visare  

Să uităm de tot 

 

Pentru că tot ce facem este să plângem 

Dar eu aștept mereu 

Pentru a avea un final fericit. 

 

 

 

Tot ce am nevoie ești tu 

Ioana Nicolau 

 

 

Tot ce am nevoie ești tu 

Te-am așteptat o viață întreagă 

S-a spart o viață întreagă pentru tine 

Nu am căutat dragoste până nu te-am găsit 

 

Am nevoie de tine chiar aici,iubitule 

Ești blocat în mintea mea 

Cu tine sunt diferită în ultima vreme  

Cine te face,te face să te facă al meu 

 

Toate visele sunt despre tine 

Și îmi doresc să devină adevărat  

Și dacă mă ții de mână 

Te voi ține până la sfârșit  

 

Vocea ta sună 

Ca o melodie la pian 

Dar tu ești mult mai mult  

Decât această armonie  

 

Imensitate nemărginită  

Nevăzător și fără sunet 

 

Îți voi da inima mea 

Dar îmi vei da și tu inima ta?  

O, spune-mi iubire 

Că și tu mă iubești.
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Dă-mi ploaie.... 

Diana Brătulescu 

Clasa: a X-a E 

 

 

Dă-mi ploaie de culoare dimineața, Sărutul 

razelor de soare. 

Lasă-mă să simt dulceața, Florilor ce cresc 

în zare. 

 

Ziua, dă-mi ploaie de săruturi pe obraz, Si 

zâmbete calde, drăgăstoase, 

Să simt cum sufletul e-n extaz. Că iubirea-n 

inimă se coase. 

 

Noaptea, dă-mi ploaie de vise, Și-mbrățișări 

imaginare, 

Pe piele să le simt scrise Până data 

viitoare.... 

 

Dă-mi ploaie de fluturi în stomac Și-n suflet 

cântec de vioară Leagănă-mi gândurile-n 

hamac, Să-mi simt inima cum zboară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Ich will spielen  

  traducere de  Ștefan Herghelegiu 

 Clasa: a XI-a E  

  von Lucian Blaga 

 

O, ich will spielen, wie ich nie spielte! 

Damit nicht einmal sich der Gott 

In mir 

Gefangene im Kerker - fühlte.  

Erde, gib mir Flügel: 

‘nen Pfeil will sein, um durchzuschneiden 

Die Unendlichkeit, 

Sehe um mich herum nun Himmel,  

oben der Himmel, 

und Himmel unter mir – 

und brennend in den Lichtwellen  

spielen 

von zarter Schwärmerei geblitzt  

hierdurch der Gott in mir frei haucht,  

 

und nicht murrt: 

„Ich bin Gefangene im Kerker!“ 

 

 

 

 

 

 

 Orașul 

Ștefan Andrei Manea 

Clasa: a XI-a D 

 

Privesc pe fereastră și tot ce văd, Este un mare 

prăpăd. 

Pădurile care existau odinioară, S-au stins din cale-

afară. 

 

Au fost defrișate fără milă, Pentru a crea o locuință 

umilă. Unde să locuiască creaturi umane 

Să nu cumva să moară de frig și foame... 
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Trandafiri și Stănescu 

Diana Brătulescu 

Clasa: a X-a E  

 

 
Abia aștept să vii cu trandafiri la prima 

întâlnire, 

Și eu să-ți spun că-mi plac lalelele albe sau 

galbene. 

Și că trandafirii mi se par extrem de eșuați 

pentru că, 

De fapt nu reprezintă iubire, ci ”hai să nu 

mă duc cu mâna goală”. 

 

  Dar totuși... 

Abia aștept să mă uit la ei cu zilele Și să-

mi amintesc cât de timorat erai 

Și cum ochii-ți fugeau în toate părțile, 

Ca toți licuricii atunci când ne-am văzut 

prima dată. 

Să resimt înzecit emoțiile pe care le-am 

avut când te-am văzut cu trandafiri. 

  Abia aștept să-ți dai seama că-s cea 
Care ascultă ”Nebun de alb” a lui Imre 

Pe repeat ca ultima nebună de când te-a 

văzut prima dată. 

 

 

 

 

Pentru că spera încă de pe atunci că o să fie 

piesa mea... 

De la tine, pentru mine atunci  

Când o s-o auzi în casa bunicii tale. 

  

Abia aștept să-mi reciți din Stănescu.  

Poate ”Ploaie în luna lui Marte”? 

Sau ”Lună în câmp” în loc de Bună 

dimineața, 

Noapte bună ori te iubesc. 

 

Ce zici, poți să fii Nechita pentru mine, 

Să mă iubești atât de mult, 

Încât să mă uiți crezând că sunt parte din 

tine, 

Exact cum zice el în ”Într-o joi cu 

dragoste”? 

 

Și dacă nu vrei să-mi citești, lasă-mă să-ți 

fiu poezie. 

Și tu poetul. 

38 



Printre ruinele universului                                                               

Secară Daria-Ștefania 

Clasa: a X-a E  

  

M-am născut, am trăit și am murit. 

M-am bucurat de fiecare anotimp 

Și am călătorit în timp. 

 

Am mers în viitor să văd ce am ajuns 

Am mers în trecut să văd ce nu mi-a fost de-ajuns. 

Am privit cum moartea îmi fura stelele 

Și cum lumina înghițea planetele. 

 

Am umblat printre meteoriți 

Ca să văd de ce suntem așa diferiți. 

Am umblat printre găuri negre 

Ca să văd ultimele stele lucitoare. 

 

Am atins o stea 

Ca să îmi îndeplinesc dorința. 

Am atins nucleul unei planete 

Ca să îmi descopăr ultimele sentimente. 

 

Am ajuns la capătul drumului 

Printre ruinele universului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tăcerea unei stele  

Secară Daria-Ștefania 

 

Al meu univers e părăsit, 

A mea viață e stinsă 

Se pare că așa mi-a fost menit,  

Să fiu învinsă. 

 

 

Întunericul mi-e prieten 

Și căldura mi-e dușman, 

Am trecut de termen 

Și am devenit orfan. 

 

 

Văd cum copiii mei mor, 

Iar eu aștept să merg cu ei 

Nu sunt de niciun ajutor, 

În acest univers gol. 
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În lumea plină de copii, 

De copiii zgribuliți, 

Ce aleargă prin lalele 

Și culeg floricele 

 
Se află un moș cam bătrân, 

Cocoșat și cam păgân 

Este văzut înfiorător 

Și ocolit de multe ori. 

 
El sta singur în cocioabă 

Și nu-i nimeni să îl vadă 

Alungat de toată lumea 

El suferă într-una. 

 
Și iaca vine un copil 

Și îi spune cu glas senin: 

,, - Ce faci moșule, de ce nu ieși? 

Soarele nu vrei să-l vezi? 

 
Ce ai de ești supărat, 

Când ai asemenea palat? 

Noi venim să ne jucăm 

Și nicidecum să te alungăm." 

 
 

,, - Ia mai lasă-mă în pace 

Căci cu tine n-am a face. 

Despre ce palat vorbești? 

Când în cocioabă tot trăiești?" 

 
,, - Eu vorbesc de munți și ape, 

De stânci și de cascade, 

De lumina soarelui, 

De stelele cerului. 

 
De copiii ce îi vezi 

Pe câmpurile cele verzi, 

Tu privindu-i cum se joacă 

Lăsând inima să-ți zbată. 

 
Iaca hai și tu afară 

Să-ți arăt a ta comoară, 

O comoară ce-i și a mea 

Și nimeni nu ne-o poate lua." 

 
 

Bătrânul ascultă pe băiat 

Și ieșind este salvat. 

Fața i s-a luminat 

Și din nou s-a bucurat. 

 
 

După ceea ce a simțit 

Se pare c-a întinerit 

Și jucându-se fără sfârșit 

A redevenit copil mic. 

 
Și cu toții se jucau 

Și tare mai cântau 

Cântece de bucurie 

Fiind plini de veselie. 

 
 

Și iaca cineva nu mai vrea 

Și refuză în a se juca 

Și dorind a fi jupân, 

El devine un bătrân. 

Bătrânul 

Împușcatu David Mihai 

Clasa: a XI-a E  
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It was dark. It was cold and it was quiet. 

Very quiet. I couldn’t see anything, 

couldn’t hear anything and couldn’t feel 

anything. I was floating. I was scared but 

I was feeling safe at the same time. It was 

so strange. It was like I was underwater, 

in the deep dark of the sea. It was that 

moment when you start to run out of air,  

the moment when you have to choose 

between life and death, between 

swimming to the surface and surviving or 

staying there, embracing the silence, the 

peace, knowing that you will have a 

gentle death, without struggle. I didn't 

really feel like I had a choice. 

However, I chose life. I chose to go to the 

surface. I chose to live, but the second I 

moved I started to fall. I started to fall into 

the void without being able to do 

anything. I couldn’t scream or even 

whisper. I couldn’t move, I was just 

falling into the unknown. 

Somehow I wasn’t scared. I was feeling 

safe, like I knew that nothing bad would 

happen. I closed my eyes. A few seconds 

later I touched the ground. The next thing 

I know was that I woke up. It was the 

ninth time this month that I had this 

dream. The same dream, every single 

time. I didn’t really know if it was just a 

dream or a nightmare. There is a very thin 

and sensitive line between these two and 

my dream is dancing on it. The rest of the 

nights I couldn’t sleep, no matter how 

much I wished or how hard I tried. 

 

 

Outside is still dark. The clock has not yet 

rung for school. I get up from bed, open 

the window and light a cigarette. It is nice, 

for the first time in a while. It is raining, so 

gently, so beautifully but at the same time 

so angrily. The view is amazing. The forest 

behind the house that looks so helpless and 

yet so powerful, the fog that takes over 

easily, the birds that prefer to sit and sing  

 

in the rain instead of hiding, all this gives 

such a cozy feeling. 

I have to prepare myself for school. I go 

downstairs, eat my breakfast, go back 

upstairs, get dressed, get my backpack 

and leave. I walk to school enjoying the 

rain. Just a few things make me happy, 

make me feel alive, make me wish to 

choose life instead of staying there, 

embracing death. The rain that washes my 

tears and doesn’t leave me alone, the 

night that whispers to me that everything 

will be alright, the moon that knows all 

my pain and my dream, the stars that are 

the only ones who know how much I 

cried and suffered, the sea that hugs me 

and makes me feel safe even if it’s 

cloudy, and the cigarettes that make me 

forget all my problems, even for a few 

minutes. 

The second I enter the school none of this 

can stay with me. I am all alone, and that 

scares me. I don’t fit in there. It isn’t my 

place, or at least that’s what I feel. 

Everybody is ignoring me and I am 

ignoring everyone. I don’t have friends. 

My parents don't really care about me, 

about what I am going through, nobody 

cares. I am and have always been all by 

myself. I haven’t felt like myself in a 

while, I feel so unhappy, so lonely. 

Sometimes, more and more often, I think 

about ending the pain, the suffering, the 

feeling of abandonment, the loneliness, 

the tears. No more crying late at night, no 

more feeling left out, no, no more. 

Sometimes, after school, I go to Him, the 

sea, the only place where I can find 

myself. I sit on the sand and look at him, 

admire him, even if he’s quiet or murky, 

wishing so much to be by his side, being 

the same person, me and the sea. Even so, 

somehow, I manage to survive one more 

day, every day. 

At the back of the English classroom 

there’s a girl, such an innocent and 
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beautiful being. She is my opposite, or at 

least so it seems. She doesn’t look sad, 

she doesn’t look as if she is corrupted by 

darkness or even touched by that monster. 

I feel like I had known her for a lifetime, 

a person so well-known yet a complete 

stranger, so weird. She looks happy and 

accepted by the others. She looks pure. 

She is kind even to me. 

Sometimes, when she sees me sitting 

alone, she comes next to me. I feel like 

she is the only person that notices me. 

That day, I went and sat down next to her 

at lunch. We talked, we laughed, and we 

had a good time together. After school, 

we spent the day together. We had fun, 

made pictures, walked and danced in the 

rain. At the end of the day she walked me 

home. That day I felt good. That night I 

didn’t dream about not being able to 

sleep. The days that followed I spent with 

my new friend. The weekend came and 

we didn’t keep in touch. On Monday, the 

first day of school, I didn’t see her. Not in 

the English class, not in the hallways, not 

at lunch. 

 

She didn’t come to school that day, or 

the next, or any other day. I started to 

worry. I started to ask different students 

and teachers if they saw her or if they 

knew anything about her. No one seemed 

to have any idea who I was talking 

about. I started to panic. In my English 

class nobody knew her, nobody knew 

who I was looking for, nobody ever saw 

her. It was like she never existed. 

Then, I remember the photos we took the 

day we spent together. Even if I wasn’t 

sure anymore if she was real, I started 

looking into my phone. I found the 

photos but….it was just me in them. 

Nobody was next to me. I was all alone. 

I felt like I was losing my mind. She was 

merely a reflection of my needed self. 

That part of me before the dark. The part 

of me before all that weird dream, the 

part of me that didn’t know what sadness 

was, the child in me whose darkness has 

not yet been touched , who thought only 

of good things, a version of me when I 

wasn’t not mature enough for life to 

show me her other side. I started to have 

that dream again. I started to feel 

unhappy and lonely again. All the 

negative thoughts and feelings came 

back. 

The moment I knew she wasn’t real, I 

lost the only part of me that was still 

happy, still „alive”. That one was the 

moment when I felt like I had lost 

everything, and everything that I had was 

just myself. Without myself I was 

nothing. A nobody who didn’t fit in, who 

was full of dark and sadness. Then, I saw 

the only place where I felt welcome, the 

only being that was burning for me and 

made me burn for him. I went to the only 

place where I felt safe. 

I got there, got undressed and began to 

walk slowly into the cold water that 

seemed to embrace me. I began to swim 

in the open sea, completely forgetting the 

world, the land, the sand that was fleeing 

from under my feet. I began to swim into 

the deep dark of the sea. I began to run 

out of air. I had to make a choice between 

the gentle death, the peace and the silence 

that I was dreaming about and going back 

to being a nobody in a world where i 

don't belong. Choosing the peace I knew 

that I could finally be with him, that we 

could be the same person. This thought 

calmed me, knowing that I could be part 

of a world in which I will be accepted, a 

world in which I will be loved, a world in 

which I wouldn’t feel alone. This time I 

chose to stay, to let out my last breath and 

once with it I let go of all the pain. That 

was the moment when I felt someone 

hugging me from behind. That was the 

moment when I became part of his world. 

the moment when all the suffering 

disappeared, the moment when I finally 

felt truly safe. 
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 Luptele  libere  sunt  un  sport  de  

contact individual în care trebuie să faci 

anumite procedee pentru a câștiga puncte. La 

diferența de 10 puncte între tine și adversar 

câștigi meciul, ținându-l pe spate sau la 

sfârșitul celor 2 reprize în funcție de punctaj. 

Timp de 13 ani Alexandru Oltean, din clasa 

10 E, practică acest sport al forței și al 

ambiției. În toți acești ani Alexandru a 

acumulat numeroase premii: de 6 ori 

campion național, de 2 ori internațional și 

multe alte concursuri amicale. Recent, în 

cadrul Campionatului Național, a urcat pe 

cea  mai  înaltă  treaptă  a  podiumului  din 

 

Constanța, primind astfel medalia de aur. 

 
Ce îți place cel mai mult la sportul pe care îl 

practici? 

Cel mai mult îmi place că e un sport 

individual în care totul depinde doar de tine 

și de cât de mult îți dorești să muncești 

pentru medalii și pentru trofee. 

 
 

 

 

 

Ai o anumită lecție importantă dobândită din 

experiența ta cu sportul? Care este aceea? 

Da, trebuie să muncești pentru ceea ce-ți 

dorești și că nu trebuie niciodată să te dai 

bătut. 

 
Care este deviza după care trăiește 

campionul de aur al Brașovului? 

“Never give up”. 

 
Care ți se pare cel mai greu aspect din viața 

unui sportiv de performanță? 

Cel mai greu ar fi faptul că trebuie sa 

renunți la multe lucruri și să te concentrezi 

strict la sport, nu poți să lipsești de la 

antrenamente deoarece trebuie sa ai o 

continuitate în ceea ce faci. 

 
Ce faci înaintea unui meci? Cum te 

pregătești? 

Înaintea unui concurs trebuie să mă 

odihnesc, iar în dimineața concursului 

trebuie să mă încălzesc cat de bine posibil 

încât să evit orice accidentare. Încălzirea 

este cea mai importantă parte a unui meci. 

 
De ce ai ales sa practici acest sport? 

Nu a fost neapărat decizia mea, eram mic, 

aveam 3 ani jumate, dar îmi plăcea și încă 

îmi place sportul acesta. 

 
În opinia ta, ce mindset are un sportiv 

adevărat? Care sunt calitățile lui?

Elev: Taraburcă Alexandra 
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sportiv adevărat 

niciodată   nu 

trebuie să fie prea 

încrezut  sau 

îngâmfat deoarece 

mereu exista 

posibilitatea de a 

pierde dintr-o 

greșeală sau doar 

prin simplul  fapt 

că adversarul e mai 

bun. Un sportiv 

adevărat niciodată 

nu o să se laude sau o să spună tot ceea ce 

face, el tace și face. 

 
Îmi dau seama că luptele libere sunt destul 

de periculoase, ce sau cine te 

motivează să mergi mai departe? 

În ciuda multor accidentări pe care le-am 

avut și persoanelor care au zis că nu o să 

reușesc nimic cu sportul, am încercat să le 

demonstrez că se înșeală și că poți să faci 

orice dacă ai încredere în tine. Antrenorii, 

părinții mei și trofeele cu medaliile sunt cele 

care mă motivează să merg mai departe. 

 
Cum arată rutina ta zilnică? Consta numai 

în antrenamente sau ai parte și de distracții?  

În vacanță mă trezesc la ora 8, iau micul 

dejun, iar la ora 10:30 încep antrenamentul, 

acesta se termina la ora 13, apoi mă duc 

acasă, iau prânzul, iar la ora 17, mă duc la 

antrenament și mă întorc acasă la ora 20:30. 

Din nefericire nu am un program de somn. 

În timpul școlii mă trezesc la ora 6:30, mă 

duc la școală, iar după-masa la 17, plec la 

antrenament, întorcându-mă la ora 20:30. În 

concluzie, nu prea am timp de distracții decât 

în weekend, dar uneori sunt prea obosit 

pentru așa ceva. 

 
Nu în ultimul rând, Ce sentimente ai când 

câștigi? Cum a fost să urci pe podium în 

Constanța? 

Când câștigi și urci pe podium pur și simplu te 

simți împlinit și îți dai seama că toată munca 

depusă în acel an. 
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Climbing… Every time I hear this word, I 

think of courage, fear, adventure and 

confidence. Why? To be honest, I really 

don’t know… Some people consider 

climbing as something that you must be 

afraid of, just because climbing is an 

extreme sport. Since childhood, we have 

been climbing trees or "monkey bars" in 

parks and that was okay. After we grew up, 

only few of us wanted to do something more 

complicated, more dangerous, something 

that involves physical and mental effort, to 

feel more adrenaline. And this is how 

climbers were born. 

I was often asked the question “Why do you 

practice climbing?”.  At that time, I did not 

know what to answer, and I simply 

answered: “Because I like to!”. After days of 

thinking I finally found the answer, and that 

is: “When I climb, I feel like myself, I feel 

free, it's like everything is possible, climbing 

helps me overcome certain barriers.”. Other 

answers may be received “Climbing reminds 

me of me when I was little, of my 

childhood.”, “Climbing is more like a hobby. 

I climb to relax.”, “I climb to tone my 

muscles.”  

I can't wait to hear your story about 

climbing! 
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Elev: Ana Iosub 
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A 

Dinte sănătos 

 

 
 

Dacă aspectul dinților se poate 

remedia prin diverse metode de 

estetică dentară (lucrări dentare, 

fațetări), sănătatea dinților trebuie 

menținută cu ajutorul controlului 

stomatologic (la 6 luni), a 

tratamentelor stomatologice și 

printr-o alimentație sănătoasă. 
 

Alimentația sănătoasă nu trebuie 

privită ca pe o povară sau 

deficiență. Ea trebuie privită ca un 

proces normal pentru sănătatea și 

respectul față de întreg organismul. 

 

Dinții, mai mult decât orice parte a 

corpului tău, trădează felul în care 

te alimentezi și arăți. 

 

 

 

 
STRUCTURA DENTARĂ 

 

 

 

Dinte cu leziune carioasă 

Dr. Sporea Moarcaș Andreea 
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ZECE ALIMENTE CARE MENȚIN SĂNATATEA DINȚILOR 

 
 
 
 
 

1. Laptele și derivatele lactate duc 

la formarea unei secreții 

abundente de salivă care ajută la 

autocurățire, iar calciul existent 

în aceste alimente protejează 

dinții. Sunt alimente cu aciditate 

redusă, care nu permit eroziunea 

dentară și sunt sărace în zaharuri. 

 

2. Fructele sunt divizate în două 

categorii: tari și moi. Cele tari 

(mere, pere, piersici) ajută la o 

autocurățire eficientă a dinților, 

iar cele moi (căpșuni, mure, 

banane, portocale) conțin 

vitamine esențiale pentru 

sănătatea gingiilor. 

 

3. Legumele verzi : ardeiul, varza, 

spanacul, broccoli, salata verde, 

dovlecelul, etc. sunt o barieră 

împotriva apariției petelor și a 

deteriorării smalțului dentar 

datorită conținutului mare de fier. 

 

4. Leguminoasele : morcov, țelină, 

pătrunjel, păstârnac, conțin 

vitamina A necesară formării 

smalțului dentar. Datorită 

consistenței tari ale acestor 

alimente, ele ajută la 

autocurățarea dinților și la 

stimularea circulației sangvine 

din gingii. 

 

5. Alimentele cu conținut de fluor 

sunt apa, fructele de mare, 

cerealele. Fluorul luptă împotriva 

formării plăcii bacteriene și 

întărește smalțul dentar. 

6. 

Ceaiul verde previne apariția plăcii 

bacteriene, scade riscul apariției 

cariilor și a bolilor  localizate la nivelul 

gingiei și  ajută în diminuarea 

respirației urât mirositoare. 

 

7. Semințele de susan sunt o sursă bogată 

în calciu care ajută în eliminarea plăcii 

dentare. 

 

8. Carnea și produsele de origine 

animală: pui, vită, curcan, pește, ouă, 

toate conțin fosfor și vitamina D. 

Acestea sunt bune pentru structura 

dentară și pentru sistemul de susținere 

al dinților. 

 

9. Guma de mestecat fără zahăr (cele cu 

xylitol), ajută la producerea unei 

cantități mari de salivă și realizează 

eliminarea resturilor alimentare atașate 

fețelor dentare. 

 

10. Uleiul organic este un remediu indian, 

care ajuta la curățarea suprafețelor 

lucioase ale dinților. 

 

Alimente nocive pentru sănătatea 

dentară: 

a. Dulciuri 

b. Băuturi carbogazoase 

c. Cafeaua și băuturile 

alcoolice 

d. Alimente acide 

(murături, ketchup,oțet, 

sfecla roșie) 
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Elev: Delia Vasilescu, Șoșu Cristina 

Desene realizate de Delia Vasilescu 

Clasa a XI-a E 
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Desene realizate de Șoșu Cristina 

Clasa a X-a E 
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