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Anii de liceu… 

Roșeți Simona 

Clasa a XII-a Vocațional 

 

Poate cea mai pură, sinceră și plină de 

viață experiență trăită vreodată… Acest 

final de drum nu poate fi descris altfel decât 

ca fiind o combinație proporțională dintre 

fericire, extaz, entuziasm și tristețe, regret, 

melancolie… 

Dacă ar fi să compar momentul intrării 

la liceu cu cel al absolvirii, cred că un singur 

lucru ar avea în comun: plânsul. Am plâns 

de emoție când am auzit, acum patru ani, 

vestea cum că am intrat la liceul la care am 

visat încă din copilărie, la profilul pe care 

mi l-am dorit; și am plâns în hohote și 

suspine acum, la final, când trebuie să las 

acești patru ani (petrecuți în locul pe care, 

din toata inima, îl pot numi  o a doua mea 

casă) în spate și să merg mai departe. 

Viața se complică atunci când devii 

adolescent... Să fii elev de liceu, mai ales la 

profilul vocațional, nu e tocmai simplu: ai 

parte de zile pline de agitație, stres, multă 

muncă și nopți nedormite, însă, lângă 

oamenii potriviți, chiar și cea mai proastă zi 

devine puțin mai bună, iar momentele de 

râset, bucurie, munca cu cei mici și ochii 

plin de inocență și dragoste cu care ne 

priveau mereu  când „ne jucam” de-a 

„dascălii”, distracția din pauze, chiulul în 

masă de la vreun test sau ascultare, au 

compensat aceste clipe grele, dând culoare 

și farmec acestor ani. 

Colegii mei… Frumoși, deștepti, 

ambițioși, mereu cu zâmbete largi pe fețe și 

cu lumină în suflete..., destul de orgolioși, 

cu caractere puternice, luptă și muncesc din 

greu pentru ceea ce își propun să realizeze. 

Ei sunt persoanele lângă care, timp de patru 

ani, am crescut, m-am maturizat, oamenii 

lângă care m-am distrat, am plâns sau am 

râs. Nu aș fi fost eu cea de azi, dacă nu îi 

aveam pe ei ca prieteni și colegi. Au existat 

certuri și momente de cumpănă, dar am 

trecut cu bine peste ele. O a doua mea 

familie... Va fi așa de grea despărțirea...  

Doamna mea dirigintă… este definiția 

omului cu suflet bun și frumos, motivația 

noastră, sprijinul și ajutorul de nădejde în 

momentele dificile… Persoana care ne-a 

susținut și a avut grijă să ne facem auziți și 

înțeleși mereu, persoana care ne-a iubit și 

ne-a apreciat indiferent de comportamentul 
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nostru, poate, nu întotdeauna adecvat. Este 

o fire sensibilă și extrem de iubitoare. O 

vom purta mereu în inimile noastre, căci    

și-a lăsat amprenta pe caracterul fiecăruia 

dintre noi. A fost inspirația noastră și, cu 

siguranță, pentru toți, „diriga” este un 

model demn de urmat în viață. 

Pentru mine, liceul a însemnat mult mai 

mult decât pot descrie prin cuvinte… Am 

avut onoarea de a fi șeful clasei timp de trei 

ani, m-am implicat în multe proiecte și am 

fost mereu într-o „alergătură” constantă. 

Am încercat să îmi ocup chiar și timpul liber 

cu lucruri constructive, care m-au format 

spre bine, într-o oarecare măsura. În toți 

acești patru ani, cât am fost membru Radio 

LogaRitm, am făcut parte dintr-un colectiv 

frumos, alături de niște oameni minunați, 

creativi și muncitori, am format prietenii, 

am muncit mult alături de ei și am participat 

la o mulțime de activități extrașcolare.       

M-am jucat de-a „reporterul” și de-a 

„scriitorul” școlii, am cunoscut   

personalități importante ale țării noastre, cu 

care am reușit să stau de vorbă și despre care 

am așezat în scris cuvinte... De asemenea, 

Cercul de lectură „Fărâmituri de lectură cu 

ceai”, coordonat de doamnele profesoare 

ale Colegiului nostru, mi-a oferit ocazia de 

a vorbi deseori în fața unui public, la 

diferitele evenimente organizate, și astfel 

mi-am învins emoțiile și tracul de scenă. Să 

nu mai vorbesc despre proiectul „Bandaj pe 

lacrimi”, un proiect copleșitor de frumos, o 

acțiune de voluntariat și caritate prin care 

noi, elevii de la profilul vocațional, am avut 

prilejul de a ne dărui câte o bucățică din 

sufletele noastre și de a ajuta copii bolnavi 

sau familii nevoiașe. 

Viața de licean în Colegiul Național 

„C.D. Loga” a fost atât de specială pentru 

mine, am trăit tot ce visam când eram mică, 

și poate puțin mai mult... De când am călcat 

pragul liceului, am știut că, la final, va fi 

foarte grea despărțirea... Mă trec fiori grei 

când mă gândesc că, peste câteva zile, voi 

lăsa viața de elev în urmă, că am crescut, că 

va trebui să mă maturizez și să devin 

student, să îmi iau destinul în propriile 

mâini… Sunt recunoscătoare Colegiului 

Național „C.D. Loga” și întregului corp 

profesoral al acestei instituții pentru toate 

oportunitățile oferite, pentru șansele 

acordate de a mă autodepăși, de a mă 

dezvolta ca personalitate și mai ales, pentru 

că m-a învățaț să îmi doresc întotdeauna 

ceea ce părea imposibil. 

Întodeauna mi-a plăcut să profit la 

maximum de fiecare moment și să trăiesc 

orice clipă de parca ar fi ultima de care am 

parte. Însă acum, când privesc în urmă la 

toata experiența petrecută în liceu, parcă  

mi-aș fi dorit să mă fi bucurat măcar un 

gram mai mult de cele întâmplate… Nu   

mi-aș fi imaginat vreodată că acest 

sentiment al sfârșitului poate fi atât de 

intens, răvășitor. Să las în urmă patru ani de 

zile din viața mea, e cumplit.  

Timp, nu am să te iert pentru 

sentimentele devastatoare pe care suntem 

nevoiți, cu toții, să le trăim. Noroc că mai 

exista o fărâmă de motivație: aceea că toate 

momentele petrecute le pot păstra 

imprimate în mintea și în sufletul meu; iar, 

cum îmi place mie să spun mereu, „clipele 

frumoase de azi vor deveni amintirile 

frumoase de mâine”. 
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9 Mai-Sfârșitul celui de-Al Doilea 

Război Mondial 

Tutunaru Petru Andrei 

Clasa A XI-A Filologie 

 

      Al Doilea Război Mondial a fost 

un război global care a durat din 1939 până 

în 1945, deși unele conflicte asociate lui au 

început și mai devreme. El a implicat marea 

majoritate a țărilor lumii - inclusiv 

toate marile puteri - care au format 

două alianțe militare opuse: Aliații și Axa. 

A fost cel mai întins război din istorie, și a 

implicat direct mai mult de 100 de milioane 

de oameni din peste 30 de țări. Cei mai 

importanți participanți și-au dedicat 

întreaga capabilitate economică, industrială 

și științifică efortului de război, într-o stare 

de „război total”, ștergând distincția între 

resursele civile și cele militare. Marcat de 

moartea masivă a civililor, inclusiv 

de Holocaust (în care au fost uciși 

aproximativ 11 milioane de oameni) și 

de bombardamentele strategice ale 

centrelor industriale și demografice (în care 

au murit aproximativ un milion de oameni, 

și în cadrul cărora s-au 

distins bombardamentele atomice de la 

Hiroshima și Nagasaki), el a provocat între 

50 și 85 de milioane de decese, mai mult 

decât orice alt conflict  din istoria omenirii.  

       Soldaţi ai Armatei Roșii sărbătoresc în 

Berlin capitularea celui de-Al Treilea Reich 

8 mai 1945, ora 23.01: capitularea militară 

germană în fața forțelor Aliate intra efectiv 

în vigoare pe toate câmpurile de luptă. Cu 

acest pas, Aliații obținuseră doar o parte din 

țelul lor final – capitularea necondiționată 

militară ȘI politică, așa cum o ceruse pentru 

prima dată președintele american Roosevelt 

la Conferința inter-aliată de la Casablanca 

din ianuarie 1943. 

 

Pentru puterile occidentale și 

politica formulată de ele la Casablanca, 

capitularea necondiționată reprezenta cel 

mai potrivit mijloc pentru eliminarea totală 

a statului național-socialist. Aliații 

respingeau în mod categoric posibilitatea 

negocierii cu un inamic pe care-l considerau 

criminal și refuzau să aibă în vedere orice 

condiție ar fi fost oferită sau cerută de 

conducerea germană. Spre deosebire de 

cazul sfârșitului Primului Război Mondial – 

când Antanta a adoptat ideile cuprinse în 

Cele 14 puncte ale lui Wilson, acum Aliații 

erau hotărâți să-și asigure libertatea totală 

de acțiune. Conducerii militare și politice 

germane urma să i se impună semnarea unei 

capitulări politice necondiționate, așa cum 

avea să fie ea redactată de forțele 

victorioase. 

Capitularea fără condiții era 

exclusiv un țel militar. Ea stabilea forma 

încheierii ostilităților și nu avea implicații 

asupra viitoarei păci. În contextul 

războiului, cererea pentru o astfel de 

capitulare reprezenta un scop; în relație cu 

pacea, era doar un mijloc, fără legătură cu 

caracterul înțelegerii finale. Astfel, ea era 

compatibilă cu modul – divergent, chiar 

contradictoriu – în care a fost concepută 

pacea. Atât propunerile moderate făcute de 

Secretarii de Stat Cordell Hull și Henry 
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Stimson, cât și „pacea cartagineză” cerută 

prin Planul Morgenthau (care presupunea 

transformarea Germaniei într-un stat agrar) 

porneau de la ideea unei capitulări germane 

fără condiții. Cum al treilea membru al 

triumviratului Aliat, Stalin, respinsese 

invitația de a participa la conferința de la 

Casablanca, Uniunea Sovietică nu a fost 

implicată în proclamarea cererii pentru o 

capitulare necondiționată. Însă Stalin, 

urmărindu-și propriile interese, avea să 

ceară la rândul său același lucru.  

          În ianuarie 1944, a avut loc la Londra 

o întâlnire a Comisiei Consultative 

Europene (European Advisory 

Commission, în text EAC), o instituție 

înființată la întâlnirea miniștrilor de Externe 

de la Moscova din octombrie 1943. EAC a 

fost inițial compusă din câte un reprezentant 

al fiecăreia dintre cele trei mari puteri Aliate 

(cărora li se adaugă, în noiembrie 1944, un 

reprezentant al Guvernului Provizoriu al 

Franței). Principalul său scop era 

elaborarea, la nivel inter-aliat, a unui plan 

pentru Germania. Pe 25 iulie 1944, EAC     

s-a pus de acord asupra unui act privind 

capitularea necondiționată a Germaniei.  

           Documentul își avea originile într-un 

plan gândit de Departamentul de Stat 

american, pe care Cordell Hull l-a transmis 

lui Eden și Molotov la întâlnirea miniștrilor 

de Externe de la Moscova. Documentul de 

capitulare trebuia să fie semnat de cea mai 

înaltă autoritate civilă germană. Preambulul 

includea recunoașterea deschisă a 

înfrângerii germane, sub următoarea formă: 

„recunoscut și admițând că forțele armate 

germane terestre, pe mare și în aer au fost 

complet învinse, Guvernul Imperial 

German și Înaltul Comandament German 

proclamă prin prezenta capitularea 

necondiționată a Germaniei”. Acest 

preambul era urmat de condițiile 

individuale militare și politice ale 

capitulării, iar articolul 12 al documentului 

prevedea transferul către Aliați a autorității 

politice în Germania: „Statele Unite, Marea 

Britanie și Uniunea Sovietică își vor asuma 

suprema autoritate în Germania. În 

exercițiul acestei autorități vor lua acele 

măsuri pe care le vor considera necesare 

pentru viitoarea pace și securitate, inclusiv 

dezarmarea și demilitarizarea completă a 

Germaniei.” Ulterior, a fost adăugată o 

propunere pentru destrămarea Germaniei în 

mai multe state. 

 

      Wilhelm Keitel semnează un document 

de capitulare la sediul forțelor sovietice din 

Berlin pe 9 mai 1945. Sovieticii insistaseră 

să organizeze un al doilea ceremonial de 

semnare a capitulării în Berlinul ocupat, 

după cel din 8 mai organizat de Aliații 

occidentali.      
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TURUL 

Alisia Tufiși 

Clasa a VIII-a B 

 

Am ajuns în Cracovia pe seară. 

Intrarea în oraș îmi dădea sentimentul că 

sunt într-un oraș din România. Nimic nu mă 

lăsa să anticipez experiență unică pe care 

urma să o am. Ne-am cazat într-un hotel din 

centrul istoric al orașului. La recepție am 

remarcat profesionalismul politicos al 

angajaților. Am adormit cu gândul la vizita 

din ziua următoare la lagărul de exterminare 

de la Auschwitz. Văzusem filmul „Lista lui 

Schindler” însă nu credeam că oamenii pot 

fi în stare de grozăviile pe care le văzusem 

în film. Acum aveam șansa să verific. 

 

Dimineața, am purces spre 

Auschwitz. Ajungând la porțile exterioare 

ale muzeului memorial, am remarcat o 

mulțime de autocare, mașini și oameni de 

toate națiile. Toți păreau nerăbdători și 

curioși. Am fost împărțiți în grupuri și 

preluați de diferiți ghizi. O poartă mare de 

metal s-a deschis cu un scârțâit sinistru. 

Deasupra ei, celebra inscripție „Arbeit 

Macht Frei” – „Munca te va elibera.”. Totul 

era mohorât: cerul, clădirile doar iarba 

verde parcă era ireală. 

Pereții din holul primului pavilion 

vizitat erau plini de poze cu deținuții din 

lagăr. Le-am privit cu atenție… niciun 

zâmbet nu am reușit să zăresc în multele 

figuri văzute, nicio rază de speranță nu am 

întâlnit în spatele acelor ochi triști, pierduți 

și fără scăpare… 

În spatele unor geamuri erau 

uniforme care au fost purtate de deținuți: 

dungi verticale, alb cu albastru, rupte și 

murdare. 

 

 

Ghidul ne-a povestit mult despre 

copiii din lagăr și despre chinurile la care au 

fost supuși aceștia. Am văzut și locul unde 

erau executați prizonierii, care era însă 

refăcut cu pietre noi. Jos, în acel loc, erau 

puse flori și lumânări. Impresionant! 

Paturile folosite de deținuți erau 

făcute din lemn, suprapuse. Am aflat că 

acestea se numeau „priciuri”. Camera unde 

se aflau spălătoarele și toaletele era 
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mizerabilă, pereții foarte murdari. La subsol 

erau celule pentru cei pedepsiți la carceră. 

Am văzut și panouri cu deținuții 

grupați pe naționalități și lista scrisă de 

mână cu numele lor. Am recunoscut și 

nume de români în acea listă. În spatele unor 

vitrine din sticlă, am văzut maldăre de 

ochelari de vedere confiscați de la deținuți, 

pensule, pămătufuri, castroane, farfurii, etc. 

Mi-au dat lacrimile când am văzut 

camere întregi cu încălțăminte bărbătească, 

de damă și de copii, geamantane și genți cu 

numele posesorilor pe ele. Acestea erau 

tăiate și sfâșiate pentru căutarea aurului, 

bijuteriilor și banilor. 

Toate pavilioanele erau înconjurate 

cu garduri de sârmă ghimpată electrificată 

și erau dispuse peste tot foișoare de 

supraveghere. 

După toate acestea, am luat un 

autobuz de legătură și ne-am deplasat spre 

Birkenau. Am văzut vagoanele cu care erau 

aduși deținuții în lagăr și linia de tren pe 

care soseau garniturile cu prizonieri. 

Am privit fețele celorlalți vizitatori. 

Toți erau înmărmuriți. Le părea rău. Când  

i-am întrebat ce simțeau mi-au spus că totul 

a fost copleșitor și nu înțelegeau cum și de 

ce au fost posibile toate atrocitățile de acolo. 

Nici eu nu am înțeles. De ce? 

Deși a fost o excursie tristă, am 

învățat mult. Am învățat că toleranța nu este 

doar un cuvânt abstract. Am învățat că a fi 

martor tăcut la nedreptăți, abuzuri și crime 

te face părtaș la înfăptuirea lor. 

Închei cu citatul lui George 

Santayana pe care l-am citit pe unul din 

pereții fabricii lui Schindler: „Cei care uită 

istoria sunt condamnați să o repete.” 
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Minecraft 
                                                                                               

Budurean Florian 

clasa IX M.I.                                         

 Minecraft este un joc de tipul 

sandbox (jucătorul poate face orice 

dorește), creat în anul 2009 de către  Markus 

Alexej Persson (Notch). Numele este un 

substantiv compus, format din 

„mine”=mină (eng.) și „craft”=făurire 

(eng.). În acest joc, playerul poate „crafta” 

unelte, arme, materiale, etc. 

 Versiunea alfa a jocului a fost 

lansată pentru PC în data de 17 mai 2009, 

și, după o serie de actualizări, versiunea 

întreagă a fost lansată în 18 noiembrie 2011. 

În prezent, ultima versiune de Minecraft 

este 1.18.2 (28 februarie 2022), următoarea 

versiune (1.19) urmând să fie lansată pe 

parcursul anului 2022. 

 Prețul jocului este de €23.95 pe   

site-ul oficial, minecraft.net, însă acesta 

poate fi achiziționat la un preț mai redus pe 

alte site-uri, precum g2a.com. 

Jocul este bazat pe o arhitectură 

„cubică”, player-ul interacționând cu 

„blocuri”, așa cum sunt numite, lumea este 

împărțită pe biomuri, care variază de la 

deșerturi și jungle și până la câmpii 

acoperite de zăpadă, Jucătorii pot să se 

deplaseze prin această lume, care poate 

conține câmpii, munți, păduri, peșteri și 

diverse formațiuni hidrografice. Pe măsură 

ce timpul trece, în joc este reprezentată 

succesiunea dintre zi și noapte, tot ciclul 

durând 20 de minute reale. Noaptea durează 

7 minute în viața reală. De-a lungul jocului, 

în calea jucătorului apar diferite personaje, 

printre care se numără animale, săteni sau 

creaturi ostile (monștri). Unele animale 

inofensive, precum sunt vacile, oile, porcii 

sau găinile, pot fi vânate pentru a face rost 

de materiale, iar acestea pot să se 

înmulțească în timpul zilei. Spre deosebire 

de acestea, creaturile ostile, cum sunt 

păianjenii uriași, scheletele vii sau zombii, 

se înmulțesc în timpul nopții sau în zone 

întunecoase, cum sunt peșterile. În cultura 

populară, unele creaturi din Minecraft au 

primit denumiri distincte, ca faimosul 

„Creeper”. 

 Jocul are, de asemenea, varianta  

„multiplayer”,  jucătorul putând să se 

conecteze la servere administrate de alți 

jucători. Pe acestea poți să te joci diverse 

mini-jocuri, precum „bedwars”, „skywars”, 

„build battle”, unde imaginația și 

creativitatea jucătorului ia amploare. Unele 

dintre cele mai populare servere fiind 

„Hypixel”, „Mineplex”, „Lifeboat”, etc. 

 Minecraft are și o variantă „Pocket 

Edition” (pentru dispozitive mobile), care    

are aceleași caracteristici ca versiunea de 

PC.  
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22 Aprilie, Ziua Pământului 

„Nu putem salva tot ce ne-am dori, dar, 

dacă ne implicăm, cu siguranță vom reuși 

să salvăm mult mai mult decât dacă am 

renunța.” – Sir Peter Scott 

În fiecare an, pe data de 22 aprilie, 

celebrăm Ziua Pământului pentru a ne 

reaminti că planeta Pământ și ecosistemele 

sale ne oferă condițiile necesare pentru 

întreținerea vieții. Ziua Planetei Pământ a 

fost declarată sărbătoare oficială de către 

Organizația Națiunilor Unite (ONU), în 

anul 2009. Anul acesta, se împlinesc 51 de 

ani de când celebrăm Ziua Pământului, iar 

această sărbătoare are trebui extinsă prin 

acțiuni zilnice cu scopul de a ocroti planeta 

noastră 

Elevii claselor a IX-a, a X-a și a XII-a, sub 

îndrumarea domnului profesor Florin 

ROIBAN și în colaborare cu catedra de 

geografie, reprezentată prin doamnele 

profesoare Ciobotea Petronela și Tătucu 

Angela au realizat câteva lucrări pentru a 

sărbătorii cum se cuvine Ziua Pământului. 

Elevii școlii noastre s-au implicat activ în 

marcarea „Zilei Pământului”, dând 

dovadă de creativitate și originalitate 

artistică. Lucrările lor au fost prezentate 

într-o frumoasa expoziție, organizată la 

nivelul școlii. 

• Azi, pe data de 22 aprilie, 

sărbătorim o zi importantă, Ziua 

Pământului. Este o zi în care noi îi urăm 

planetei noastre, Terra, la mulți ani! 

    În primul rând, vreau să îi spun că este 

casa mea, unde locuiesc, am crescut și am 

învățat multe lucruri.  

    În al doilea rând, vreau să mai spun că nu 

sunt mulțumită de cum tratează oamenii 

această planetă. Prin asta vreau să spun că 

trebuie să avem mare grijă de planeta 

noastră.  

    Și nu în ultimul rând, vreau să spun ,,La 

mulți ani fericiți, draga noastră planetă 

Pământ!”  

    Și pe lângă asta, vreau să mai spun că ești 

importantă pentru mine și te prețuiesc! 

Iorgovan Denisa 

 

• Așa cum orice vietate nu 

poate supraviețui fără mediul său de viață, 

nici noi nu putem conviețui fără a noastră 

planetă, Pământ. O mică planetă, într-un 

mic sistem solar, într-o galaxie ca oricare 

alta dintr-un vast Univers aproape 

cvasinecunoscut. 

    Totuși, această mică planetă este însăși 

sursa vieții noastre, ne este indispensabilă. 

Datorită ei, ne plimbăm spre amurg, 

datotrită ei ne trezim dimineața, datorită ei 

desenăm, ascultăm, cântăm, gradinărim și 

așa mai departe. Pot spune că, în simplitatea 

ei, respirăm, trăim și existăm. Ea ne oferă 

toate acestea, inclusiv viața. Noi, oamenii 

din prezent, vom părăsi Pământul,    

lăsându-l moștenire generațiilor următoare.  

Dar ce vom lasa moștenire? O planetă 

bolnavă de răutatea și ignoranța perfidă a 

lumii. Orice boală, dacă nu este tratată, duce 

la sfârșitul inevitabil al vieții.  
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În cazul Pământului, boala va duce, 

totodată, la sfârșitul nostru. Nu vedeți că 

acesta va fi sfarșitul rasei umane dacă nu 

luam măsuri? Așa că astăzi puneți piciorul 

în prag! 

Spuneți ”Nu!” poluării, spuneți ”Nu!” 

războaielor! Astăzi… 

    Dragă Planetă Albastră, îți promitem că 

te vom face să zâmbești din nou! 

Dragoș Ana-Maria 

• De ziua ta, nici măcar cuvintele 

făurite în adâncul sufletului nu ar putea 

declara recunoștința, pentru tine, planeta 

mea.  

    Datorită ție trăiesc momente euforice, în 

această locuință a comorilor, iar asta te face 

motivul pentru care privesc cum soarele 

răsare în valuri rozalii în fiecare dimineața. 

Îmi găzduiești viața zi de zi și sunt de părere 

că nu meriți doar aprecierea mea, ci a 

tuturor.  

    Dragostea pentru tine îmi electrizează 

ființa precum un fulger, dragă Terra.  

Te îmbrățișez,  

Dragomir Andra 

 

Dragă Pământ,  

 

    Aș dori să încep acest mesaj prin a-ți 

aduce la cunoștință faptul că tu ești chiar cel 

mai important lucru din viața noastră, a mea 

și a tuturor viețuitoarelor care trăiesc numai 

datorită existenței tale în acest Univers. De 

obicei, oamenii sunt mereu în grabă, nu din 

cauza ta, ci din cauza celorlalți oameni care 

fac existența pe suprafața ta ceva stresant și 

obositor. Din această cauză, oamenii tind să 

uite de lucrurile importante din viața lor, 

uită să se relaxeze și să-ți admire frumusețea 

și imaginea ta încântătoare care nu merită să 

treacă prin chinurile din zilele noastre.  

    Oamenii sunt egoiști și nu 

conștientizează consecințele acțiunilor lor 

decât atunci când este prea târziu. Sunt atât 

de egoiști și nepăsători, încât nu apreciază 

locul ce le oferă o viață, o șansă la o 

experiență minunată în aerul care nu ar 

exista fără tine, în apele răcoroase ce sunt 

binevenite în sezonul cald, în universul 

culinar ce nu ar exista fără pământurile 

fertile ale tale.  

    Fără tine, nimic nu ar exista. Este păcat 

că oamenii și-au dat seama cam târziu, după 

ce răul este deja făcut. Îmi pare rău de 

chinurile prin care ai trecut și încă o faci, 

ceva ce nu ar fi existat dacă oamenii ar fi 

observat strigătele tale de durere și ajutor 

mai devreme și nici nu-ți cer să-i ierți, nu 

merită. Vreau însă să-ți aduc la cunoștință 

faptul că oamenii încearcă să te salveze și 

cu toate că procesul va fi unul lung, sper ca 

la sfarșit totul să merite și ca tu să te fi făcut 

bine.  

Cu dragoste, admirație și respect,  

Belcotă Ionela-Izabela 
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Dragă Pământule,  

 

    Sunt un om. Un muritor. Te ating și îmi 

dau seama cât de important ești. Într-o zi, 

voi fi chiar pământ în tine. Dar până atunci, 

scuze! Scuze pentru neglijența noastră față 

de tine! Nu îți sunt cel mai bun prieten, dar 

nici dușman. Nu prea plantez flori sau 

copaci, dar nici nu te poluez. Pământule, 

dacă mă auzi, să știi că te iubesc din simplul 

fapt că exiști. Dacă nu ai fi tu, astăzi, nu mai 

eram nici eu. 

    Îți sunt recunoscător pentru tot.  

Cu drag,  

Mihăilescu Lavinia Kira 

 
 

 

 

 

 

 

Dragă planetă Pământ, 

 

    sunt unul dintre miliardele de oameni 

care dorește să-ți mulțumească mă rabzi și 

că mă lași să trăiesc în casa ta. 

    În egală măsură, doresc să îți cer iertare 

pentru micile scăpări în care nu te-am 

respectat. 

    Vreau să îți mărturisesc că eu chiar am 

încercat să te protejez și voi continua să fac 

acest gest. Este singurul mod prin care îți 

pot mulțumi pentru toate darurile prețioase 

oferite din partea ta. Sper să ne ocrotești în 

continuare! 

Cu respect,  

Un locuitor al planetei. 

Gherciu Maria Izabela 

 

Dragă Terra,  

 

În primul rând, vreau să îmi cer scuze din 

partea celor care nu au grijă de tine, iar în al 

doilea rând, vreau să îți mulțumesc pentru 

că rabzi cu noi și, mai ales, pentru că ai grijă 

de noi.  

Eu mă pot declara un mare susținător de-al 

tău și de aceea am învățat să reciclez, iar la 

rândul meu, îi învaăț și pe ceilalți să o facă. 

Respectă ce îți aparține și sper să ai în 

continuare grijă de noi.  

Cu respect,  

un elev din clasa a VIII-a și un mare 

susținător 

Beica Alexandra Ioana  
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Dragă Terra, 

 

    De mică am fost învațată să-ți iubesc 

codrii și mările, izvoarele și vietățiile. 

Acum, de ziua ta, încercăm să te prețuim 

cum ar trebui să facem în fiecare zi. Să îți 

spunem, cu părere de rău, despre aerul 

poluat, animalele pierite din apele murdare, 

pădurile sacrificate de oameni.  

    Să îți mulțumim pentru minunatele 

insule, deșerturi, munți și, cel mai 

important, că ne dai prilejul de a privi 

soarele și luna. Câteva cuvinte nu ar fi de 

ajuns să îmi exprim recunoștiința.  

    TE IUBESC, TERRA! 

 

Cu drag, Patricia Cornea. 

 

• Dragoste. Siguranță. 

Speranță. Asta oferi tu. Nu doar o simplă 

planetă și o ființă plină de viață și la propriu 

și la figurat, cu sentimente cât ea de mari.  

    Trebuie să îți mulțumesc necontenit, să 

mă înclin în fața ta și să-ți ofer scuze 

sincere, milioane și milioane, câți oameni și 

ființe sunt pe pământ. Datorită ție am o viață 

frumoasă, datorită ție respir, datorită ție 

rămân uimită și cu zâmbetul pe buze atunci 

când te dezmorțești și lași lumea să prindă 

culoare.  

    Iartă-ne pe noi, pe toți, inconștienți de 

răul făcut, de inimile frânte și de zâmbete 

pierdute.  

    La mulți ani și bucurie, îngăduitoare și 

răbdătoare casă a mea, pe vecie! 

Chereș Iustina 

 

Dragul meu Pământ, 

 

    De ziua ta îți scriu să îți spun că te iubesc 

cu fiecare bătaie a inimii mele, cu fiecare 

respirație din pieptul meu, cu fiecare 

îmbucătură hrănindu-mi trupul. Te iubesc în 
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adierea vântului, în foșnetul frunzelor, în 

cântecul păsărilor, în măreția stâncilor. 

    Iubirea mea de mine începe cu tine. Sunt 

truo din trupul tău, ești mama mea. Ești 

căminul meu, trăiesc în tine și prin tine. 

    Îți mai scriu să îți spun că suntem tot mai 

mulți cu astfel de simțăminte. Să ne unim 

inimile, gândurile, vocile și faptele să te 

apărăm, sa te prețuim, să te slujim! Astfel 

ne apărăm pe noi înșine, de dragul tău, al 

nostru și a tot ce va fi să fie după noi. 

Cu drag, Roxana! 

 

Planeta natală 

 

    Planeta Pământ este a treia planetă față de 

Soare. Ea se mai numește Planeta Albastră 

sau Terra. Pentru mine, Planeta Pământ 

reprezintă “casa”, în care am trait și trăiesc 

clipe minunate alături de cei din jurul meu. 

Fiecare colt al Pământului își are secretul și 

misterul său. Cel mai frumos loc este cel în 

care te simți împlinit, asta consider eu că 

reprezintă Pământul pentru toți locuitorii 

săi. Fiecare lucru de aici este o minunăție 

creată de Dumnezeu pentru a ne surprinde 

în fiecare moment superb al vieții. Albastrul 

cerului, al mării, verdele pădurii, maroniul  

pământului și al munților, toate acestea sunt 

culori ale Terrei care ne fac să ne 

înflorească fiecare colț al sufletului. 

Pământul este cea mai deosebită planetă, 

deoarece nu numai că se află la distanța 

potrivită de Soare: nici pe aproape ca să ne 

topim sub acțiunea căldurii, dar nici prea 

departe să nu avem suficientă lumină, dar și 

pentru generozitatea oamenilor care au 

existat și există. 

Cu stimă, un locuitor al Terrei. 

Expoziție 

Ziua internațională a apei 
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Der Osterhase 

Fontul Ecaterina 

Clasa a IV-a G 

Als die Hasenfamilie gerade schlafen gehen 

wollte, klopfte es an der Haustür. 

„Draußen ist jemand“, sagte der 

Hasenvater. 

„Wer kann das sein?“,  flüsterten die sieben 

Hasenkinder. 

Vor der Tür stand ein großer Hase. 

„Guten Abend“, sagte der Hasenvater. 

„Guten Abend“, sagte der große Hase. „Kann 

ich heute bei dir schlafen?“ 

„Leider haben wir  kein Bett frei.Wir sind 

eine große Familie.“  

„Wenn ich mich in das weiche Gras vor 

deinem Haus legen darf, bin ich zufrieden.“ 

„Ja, du darfst das machen“, antwortete  der 

Hasenvater. 

Die Hasenmutter sagte ein bisschen später 

„Ich bringe ihm mein Kopfkissen.“ 

Die Hasenkinder standen schnell  am 

Fenster und riefen: 

„Der Wind weht ! Das Gras ist eine 

schlechte Bettdecke.Wir haben drei Decken 

und können ihm eine geben.“ 

Der Vater nahm rasch eine Decke aus dem 

Schrank und brachte sie dem alten armen 

Hasen.  

„Vielen Dank“, sagte er.  

„Es regnet !“,  riefen die sieben Hasen. Die 

Regentropfen klatschten auf sein Gesicht. 

„Können wir ihm den roten großen 

Regenschirm bringen ?“ 

„Das ist eine gute Idee“, lachte die 

Hasenmutter.  

„Jetzt kann er ruhig schlafen, denn er hat ein 

Kissen, eine Bettdecke und einen 

Regenschirm“, ergänzte sie. 

Der Wind wehte immer stärker und der 

Regenschirm konnte dem Hasen nicht mehr 

helfen. 

„Dort kann er nicht mehr liegen bleiben“, 

sagte die Hasenmutter. 

„Komm doch herein! Du kannst vor dem 

Kamin schlafen, dort liegt ein dicker, 

weicher Teppich. Dort kannst du dich  

ausruhen.“ 

So legte sich der alte Hase vor den Kamin. 

„Wir wünschen dir eine gute Nacht“, riefen  

die Hasenkinder im Chor. 

Bald war es ganz still in dem kleinen Haus. 

Nur das Feuer knisterte und der Regen 

klopfte auf das Dach. Aber am anderen 

Morgen war der alte Hase nicht mehr da.  

„Warum hat er uns denn nicht auf 

Wiedersehen gesagt?“fragten die 

Hasenkinder verwundert.  

Da ruft das jüngste Hasenkind freudig :  

„Er hat etwas für uns dagelassen !“ 

Wirklich , auf dem Kamin standen  neun 

grüne Körbchen mit gelben Schleifen . 

„Kinder!“, rief der Hasenvater. „Das war 

der Osterhase!“ 

Und die Hasenmutter erzählte  ihren Kinder 

vom Osterhasen . Er bringt den Kindern 

viele bunte Ostereier. 
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Der Hasenfranz 

               Bălan Lara Maria 

clasa a V-a A 

 

 

Der Hasenfranz  wohnt mit seiner 

Osterhasenfamilie im Osterhasenland. 

Überall im Osterhasenland blühen die 

schönsten Frühlingsblumen. Die Sonne 

scheint immer da. Jede Osterhasenfamilie 

wohnt in einem riesigen Osterei. In den 

Gärten wachsen Möhren und Salat, denn 

das essen die Osterhasen am liebsten. Jeden 

Tag geht der Hasenfranz in die Schule. Dort 

lernt er  Ostereier zu färben und anzumalen. 

Überall stehen Farbtöpfe herum. Auf dem 

Regal liegen viele Pinsel und Ostereier. 

Zuerst malt er mit Wasserfarben bunte 

Punkte. Dann  malt er Streifen, Blumen und 

Schmetterlinge auf die Eier. Jetzt will er 

einen Osterstrauß schmücken. Natürlich mit 

bemalten Eiern ! Er holt einige Zweige und 

steckt sie in eine Vase. Der Hasenfranz 

bastelt auch  ein Eierhaus für seinen  Garten. 

Er zeichnet mit Filzstiften eine Tür und 

zwei Fenster. Er bastelt ein Dach aus rotem 

Papier.  

     Die Haseneltern arbeiten in der 

Osterhasenfabrik. Hier gibt es viel zu tun. 

Sie machen  Süßigkeiten für die Kinder : 

Schokoladeneier, Marzipaneier und 

Osterhasen aus Schokolade. 

     

Es ist die Woche vor Ostern. Der 

Hasenfranz ist sehr traurig. Er hat Grippe 

und muss im Bett bleiben. Sein Haus ist voll 

von roten, blauen, gelben und grünen 

Ostereiern. Jedes Jahr versteckt der 

Hasenfranz die Ostereier für die Kinder. 

Aber dieses Jahr kann der Hasenfranz nichts 

tun, weil er krank ist. Er bittet seinen Cousin 

Bert, um Hilfe. Bert will ihm helfen, aber er 

kann nicht alles machen. Er schickt einen 

Brief zu den Eichhörnchen. Sie leben auf 

den hohen Bäumen im Wald. Die 

Eichhörnchen kennen Bert  und wollen ihm 

helfen. Am Ostersonntag gehen die 

Eichhörnchen schon sehr früh am Morgen 

zum Hasenfranz. Sie nehmen die Ostereier 

und gehen in den Park. Dort verstecken sie 

die Eier für die Kinder. Bert versteckt die 

Eier in den Gärten. Er versteckt sie hinter 

den Bäumen, im Gras und neben den 

Blumen.  

 Jetzt ist der Hasenfranz sehr zufrieden . 
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       Ida, die Osterhäsin 

Lupșa Eliza 

Clasa a IV-a G 

Ida heißt die Häsin  mit dem rosa Kleid. 

Sie hat zwei Brüder : Olli und Leo. Ida 

bringt  jetzt ihren Brüdern Kakao und 

Karottenkuchen. Sie frühstücken im Garten.  

„Ich will eine Osterhäsin sein”, sagt Ida . 

    Da lachten die Brüder.  

„Du hast noch Milchzähne. Du bist klein“, 

sagte Olli. 

„Aber ich bin fleißig und mutig“, 

antwortete die Schwester. 

„Der Osterkorb ist schwer. Wir trainieren 

zwei Stunden am Tag. Wir könnten 

Osterhasen sein.” 

Am nächsten Morgen steht Ida früh auf. Sie 

kocht in der Küche frische Eier.  

Idas Freundinnen stehen vor der Tür. 

„Wir wollen dir helfen“, sagte die Igelin 

Mathilde. 

„Ich kann auch die Eier malen“, meinte das 

Vöglein Emmi. 

Ida freut sich und verteilt Pinsel und Farben 

an ihre Freundinnen. Sie malen  die Eier 

bunt wie die Frühlingsblumen: rot wie die 

Tulpen, gelb wie die Narzissen und rosa wie 

die Hyazinthen. 

„Helft ihr mir auch beim Verstecken der 

Eier?“,  fragte die Häsin. 

„Klar“, antworteten die Freundinnen 

begeistert. 

Für Emmi packt Ida einen Ostereier – 

Rucksack, mit dem sie von Baum zu Baum 

springen kann. Mathilde bekommt einen 

Koffer. Dann packt Ida noch Eier in ihr 

eigenes Körbchen. Sie haben Landkarten 

mit Osternester. 

Alle Kinder fanden im Garten Ostereier. Sie 

haben das Lied" Has, has Osterhas' 

!"gesungen . Auch die Osterhasen feiern. 

Sie essen Osterkuchen, trinken 

Karottensaft, lachen und tanzen.  

Olli sagte dann zufrieden : 

„Du bist meine  fleißige Schwester!“ 

 Und alle umarmten sich. 

 

Osterbräuche in Rumänien 

Ana Jurj 

10. Klasse 
 

Die orthodoxen Christen feiern die 

Auferstehung Jesu zu Ostern.  

Orthodoxe Ostern finden in der Regel 

einige Tage nach den Osterfeiertagen der 

westlichen Kirchen statt, da der julianische 

Kalender verwendet wird, um das Datum zu 

bestimmen. Nach orthodoxen Vorschriften 

sollte Ostern nicht vor dem jüdischen 

Passahfest stattfinden. Die Karwoche, oder 

die Woche vor Ostersonntag, enthält eine 

ganze Reihe von Traditionen.  

Ostern ist ein mobiler Feiertag, das Datum 

des Festes wird von der orthodoxen und 
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katholischen Kirche nach einer anderen 

Formel berechnet. Dieses Jahr ist eine 

Woche zwischen Ostern in der Westkirche 

und Ostern in der Ostkirche. 

Gründonnerstag und Karfreitag sind sehr 

wichtig für die Christen. 

Zunächst einmal sind dies die zwei 

wichtigsten Tage, voller ritueller 

Handlungen und Gesten, die für die 

Christen absolut obligatorisch sind. Ich 

spreche vom Gründonnerstag, wenn man 

sich zum letzten Mal an die Toten erinnert. 

Vor einiger Zeit wurden in einigen 

Regionen Süd Rumäniens Beweise 

verschiedener Dokumente aus dem 16. 

Jahrhundert aufbewahrt, die Tradition des 

Bockes und der Salbung von Gräbern. 

Große Feuer werden auch angezündet. Das 

Feuer soll hier nicht nur brennen um Holz 

zu verbrauchen, sondern Licht 

symbolisieren. Dies ist ein Ausdruck der 

göttlichen Energie, die in der 

nachfolgenden Tage freigesetzt wird. Dies 

ist die Zeit, in der jede Nacht, nach 

Sonnenuntergang, die sogenannte Denijen 

stattfindet. Am Gründonnerstag wird die 

Denija der 12 Evangelien gefeiert. Nach der 

Tradition müssen Eier bemalt werden, das 

geschlachtete Osterlamm und das Brot oder 

Osterbrot diesen Donnerstag gebacken 

werden. Alle diese häuslichen Aktivitäten 

sind bedeutsam, sie deuten allegorisch auf 

das große Ereignis der Auferstehung am 

Sonntagabend hin. Karfreitag symbolisiert 

die Wache des Grabes des Herrn. Die 

Menschen essen normalerweise wenig oder 

halten einen strengen Tag des Fastens oder 

der Enthaltsamkeit ein. Dies wird auch „das 

schwarze Fasten” genannt. 

Am Samstag Abend gehen dann die 

Christen in die Auferstehung. Jeder hält 

eine Kerze in der Hand, denn das Licht 

symbolisiert die Auferstehung, das Leben.  

Am Ostersonntag freuen sich die Kinder 

über ihre Geschenke vom Osterhasen. 

Freunde und Verwandte treffen sich, um 

Ostern zu feiern.  

Ostern ist ein wundervolles Fest.  

 
Osterbräuche in Deutschland 

und Rumänien  
 

                                                                                   

Trion Alexandra                                                                                 

10. Klasse 

 

Ostern ist der wichtigste christlische 

Feiertag des Jahres und wurde erstmals um 

1400 v. Chr. gefeiert. 

Obwohl viele heute noch Ostern feiern, hat 

es für viele nichts mit Gott zu tun, sondern 

ist nur über Essen und Trinken.  
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Trotzdem, einige Osterbräuche haben sich 

jedoch sowohl in Deutschland als auch in 

Rumänien aus der Antike erhalten.  

Es gibt viele Osterbräuche in Deutschland, 

aber ich denke dass fünf die wichigsten 

sind. Die Ostersemmel backen, Ostereier 

bemalen, Osterhasen suchen, einen 

Osterspaziergang machen und in die Kirche 

gehen.  

Die Ostersemmel wird aus einem Hefeteig 

geflochten und symbolisiert die heilige 

Dreifaltigkeit. In einigen Städten ist die 

Semmel ca. 50 cm lang und 20 cm breit.  

Gleichzeitig gibt es in Rumänien andere 

Traditionen und Bräuche als in 

Deutschland. 

Wir fangen mit ,,Pasca”an. Es ist eine 

Mischung aus Weizenmehl, Sauertig, Salz 

und Quark. Das gab den Namen des 

Feiertags, denn auf Rumänisch bedeutet 

„Paste” Ostern. 

Eine weitere wichtige Tradition in 

Zussammenhang mit diesem Feiertag in 

Rumänien ist, dass wenn an Ostern die erste 

Person, die den Hausbalt betritt, ein Mann 

ist, das Glück bringt. 

Die Ostereier werden in Zwiebelschalen 

gekocht, damit sie rot werden. Und manche 

Leute verstecken sie im Garten, die Kinder 

müssen sie dann finden.  

In Deutschland wird diese Tradition nicht 

mehr gefunden. Man kauft fertig bemalte 

Eier oder kauft die  Eierfarbe aus dem 

Supermarkt 

In die Kirche gehen die meisten Menschen, 

hier bei uns in Rumänien. Die Auferstehung 

ist sehr wichtig für die Christen.  

Zuletzt möchte ich noch sagen, dass es auch 

gemeinsame Bräuche gibt, die sowohl in 

Deutschland als auch in Rumänien üblich 

sind, aber generell sind die Bräuche in den 

beiden Ländern sehr unterschiedlich.  

 

Kultur und Bräuche zu Ostern 

Pascal Maria                                                                      

10. Klasse 

Ostern ist das wichtigste christliche Fest. 

Man feiert das Fest jedes Jahr an einem 

andreren Datum.Ostersonntag wird aber 

jedes Jahr am ersten Sonntag nach dem 

Vollmond im Frühling gefeiert. 

Zu Ostern feiern die Christen die 

Auferstehung Jesu und hiermit beginnt die 

österliche Freudezeit. Sie dauert fünfzig  

Tage bis einschließlich Pfingsten.  

 Als Symbole für Ostern gelten das Lamm, 

die Eier, das Feuer, die Kerze, der Hase und 

die Schnecke.Die meisten repräsentieren 

Fruchtbarkeit, aber auch die Hoffnung auf 

ein besseres Leben. Die Kinder suchen nach 

Ostereiern im Garten, während die 

Erwachsenen spazieren gehen und die 

milde Frühlingsluft genießen. 

Heute sieht man zu Ostern vor allem bunt 

bemalte und verzierten Eier.Diese werden 

hart gekocht und gefärbt.Eigentlich wurden 
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die Eier früher rot gefärbt, weil diese Farbe 

symbolisch für Jesu´ vergossenes Blut 

stand. 

Es gibt einige Bräuche zum Osterfest, wie 

zum Beispiel das Osterwasser holen.Die 

Frauen gehen an Ostern zum Dorfbrunnen 

um Wasser zu holen, aber sie müssen 

möglichst nicht gesehen werden, damit die 

magische Wirkung des Wassers nicht 

verloren geht. 

Meistens ist zwischen dem orthodoxen und 

dem katholischen Osterfest eine Woche. 

Am Ostersonntag trägt man auch bunte 

Eier, Fleisch, Brot und Käse in die Kirche 

und verschenkt es dort.Die Kerze darf aber 

in der Kirche und in der 

Auferstehungsmesse nicht fehlen.Sie 

symbolisiert das Licht, das Leben. 

Auch wenn es eines der beliebtesten Feste 

ist, werden langsam die traditionellen und 

christlichen Bräuche langsam ignoriert und 

wie Weihnachten wird Ostern ein 

komerzielles Fest. 

 

Osterbräuche 

Gruber Antonia 

10.Klasse 

Am Ostersonntag feiern die Christen die 

Auferstehung Jesu und den Sieg des Lebens 

über den Tod. Das Osterfest ist damit der 

höchste christliche Feiertag im Jahr.  

Wie bei jedem Fest gibt es zu Ostern auch 

Traditionen. Das Färben der Eier ist eines 

der wichtigsten Osterbräuche. Die meisten 

bemalen die Eier, färben sie in 

verschiedenen Farben, aber traditionell 

werden sie rot, weil diese Farbe das Blut 

symbolisiert das durch den Tod vergossen 

wurde.  

Die Frauen machen leckere Osterrezepte, 

und bereiten den Tisch mit Gerichten, wie 

zum Beispiel gekochte Eier, Schinken, 

Osterbrot, Osterlamm, roter Wein, der 

ebenfalls eine Bedeutung für Blut hat. 

Gründonnerstag, Karfreitag, die 

Auferstehung Jesu und Ostermontag sind 

wichtige Tage in der Osterzeit.  

Das Osterfeuer hat germanische Wurzeln. 

In der Osternacht von Karsamstag auf 

Ostersonntag versammelt sich die 

Gemeinde am Feuer. Pfarrer, oder Priester 

entzünden an den Flammen die Osterkerze. 

Die wird dann in die dunkle Kirche 

getragen. Sie symbolisiert das helle Licht 

von Jesus Christus Auferstehung.  

Das Osterlamm steht für Unschuld. Im 

heiligen Buch der Propheten Jesaja wird die 

Gestalt eines Märtyres mit einem Lamm 

verglichen, welches verstummt, bevor es 

getötet wird. Die ersten Christen haben im 

Motiv des Lamms Jesu Christus 

wiedererkannt, der für sie unschuldig am 

Kreuz starb, bevor er dem Grab wieder 

lebendig erstieg. Aus dem Opferlamm 

wurde mit dem Osterlamm ein Motiv des 

Ostersieges. Das Symbol hat sich bis heute 

als beliebtes Gebäck erhalten.  

Es gibt mehrere Osterbräuche und sind 

verschieden von Land zu Land. Die 

Osterbräuche, die ich in meinem Text 

dargestellt habe, sind die bekanntesten aus 

Rumänien. 
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Let’s be proactive 

environmentalists! 
 

Buţă Sara                                                                                                              

Cl. a VIII-a B 

   I really hadn't realised, until I researched 

it myself for a school assignment, that our 

dear home planet, Earth, was in danger. 

   It was the end of the school year , and the 

project we had to present in front of our 

Science class was worth a big part of our 

final grade. We each had to pick a theme we 

wanted to do research on and present our 

material in front of everyone. And as I was 

the last one, the only theme left was 

"Environmental problems and solutions". A 

bit disappointed, I took the piece of paper 

from my teacher's hands and I went back to 

my desk. 

 
  I was doomed. My classmates had more 

interesting and easier subjects to write on 

and I was stuck with this one. I still 

remember that afternoon. I went home, my 

mother asked me how the school day went 

and then I just locked myself in my room. 

   I knew I had to begin somewhere, so I tied 

my hair into a bun, took my laptop from the 

desk and I typed into the search engine 

"Environmental problems". I remember a 

whole list of stuff just appeared on my 

screen. I tried to understand them all but I 

couldn't, so I started doing my research on 

every one: what they meant, the most 

affected regions and how to prevent them. 

   The most common ones were the different 

types of pollution and global warming, a 

direct result of the mass air and water 

pollution. As I began to understand how 

extreme the situation already was and how 

scientists from all around the world were 

engaging in protests meant to warn 

everyone about the chaos we're causing, I 

realised I wanted to do something to help 

the cause and influence my classmates to 

protect planet Earth. 

   I started searching for different non-

governmental organizations that were 

specialised in these kind of projects, and I 

was surprised to find some near my school. 

So the next day at lunch break, I travelled 

the five minute distance to the 

organisation's headquarters and I signed my 

name onto different kind of projects that 

included: picking-up the trash from the 

local beaches, planting saplings and 

participating in the actions that were 

informing the citizens about the damage to 

the environment and how to solve it, so we 

can keep our community as non-polluted as 

possible. 

 

   I also persuaded my classmates to tag 

along and, together with the other 

volunteers, we cleaned two beaches, we 

planted hundreds of trees in a span of one 

week and we handed out flyers regarding 

global warming. 

   When the time came to present my 

Science project, I tried to be as informative 

as possible, telling the other classmates 

what we did and small ways we can help 

save the planet, at home, like turning off the 

lights on daytime and recycling more. Of 

course I covered all the major 

environmental problems, but I also 

mentioned the ones that aren't talked about 

enough in society such as deforestation, 

acid rain, waste and overfishing. 

 
  And even though at the start I wasn't too 

excited about my theme, I eventually 

realised how important it is to keep our 

planet clean, safe and sound, as it kept us 

alive for many centuries. We need to protect 

our home, we only have one! 
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Social Media: Pros and Cons 

Rareş Olariu-Vănăşilă 

XII Mate-Info 

 

Does social media improve or hurt our 

society? Is unrestricted and unfiltered 

access to information a blessing or a curse? 

Would we be better off without Facebook, 

Twitter, Instagram and the like? These are 

but a handful of questions out of the 

thousands regarding social media and its 

impact on our way of life. My personal 

opinion is that social media is neither one of 

the greatest inventions of the 21st Century 

as some might say, nor the demonic entity 

that poisons the children’s minds, as others 

claim. 

In order to solve this dilemma, we have to 

really take into account the role technology 

plays in our day-to-day interactions.  If you 

had told someone 30 years ago that you 

were able to contact someone on the other 

side of the globe in less than three seconds, 

with a simple press of a button, they would 

have called you a madman. Such ease of 

access is the standard today. Your basic UK 

teenager is able to maintain a group chat 

with acquaintances from all over the world, 

post pictures to be seen by thousands of 

people and find out the latest gossip about 

celebrity X. It has become unbelievably 

simple to interact with people from around 

the world. Want to ask your favorite movie 

actor a question or express your admiration 

towards a famous artist? Message them on 

Twitter and they just might message you 

back. This is all possible thanks to social 

media platforms.The advantages are 

impossible to ignore. In a way, our society 

is more intertwined than ever. These 

platforms have become a giant melting pot 

of information, news and culture. Word of 

mouth travels quickly and, if anything of 

importance happens, it is guaranteed that 

the network will begin buzzing about it in 

no time. 

Nothing is perfect, however. Social media 

platforms are the prime target of fake news 

and blatantly wrong information. ”Why 

so?” one might ask. The answer is simple : 

for the sake of attention and “likes”. Given 

that there are thousands upon thousands of 

companies and outlets, the competition is, 

naturally, fierce. And so, everyone tries to 

gain the upper hand by painting their 

product in the most favorable light, by 

spinning the most shocking and out-there 

story possible in order to gain attention. 

This trend of fame-hunting extends to 

people, too. It is fairly common for these so-

called “influencers” or social media 

celebrities to do the most extravagant stunts 

in order to steal the spotlight and keep their 

fans entertained. As with all things, 

however, fame quickly fades away, which 

leads to the need of increasingly daring 

feats. This sets a bad example, with young 

people starting to believe that the one 

important thing in life is popularity with the 

masses.   

 
As such, social media has, like every other 

thing imaginable, its pros and cons. 

Whether the good outweighs the bad is 

impossible to say. For a person rarely 

interested in the events around the globe, 

using social media is probably just another 

passing thought. For a product promoter or 

a journalist, social media is the one thing 

that keeps them in touch with the latest 
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trends and events. What is certain, however, 

is that social media has become such a 

significant entity in our society, that its 

outright removal it would be impossible. 

 

The attractions and perils of social 

media 

Nicola Boată 

XII Mate-Info 

As time goes on, social media expands its 

possibilities and introduces us to new ways 

of interacting with people from all around 

the world. However, few of us are aware of 

the risks we are exposed to when spending 

our time on social media. In my opinion, 

social media improves our society by giving 

us the possibility to talk to people from 

anywhere, but it can also hurt it because it 

can be addictive or unsafe, especially for 

teenagers. 

 
Firstly, social media has made it a lot easier 

for us to stay in touch with the people we 

love and has also been a great way of 

showing others the world we live in from 

our perspective. Popular apps like 

Instragram and Facebook allow us to post 

photos from our daily lives and give others 

the possibility to interact with us by reacting 

and texting in the comments section. On the 

other hand, apps like WhatsApp and 

Messenger are an improved version of the 

basic Messages app we use to text people 

we have phone numbers of. With these 

apps, apart from texts, we can also send 

pictures, videos and other types of files.  

 
Secondly, as social media grows it also 

becomes more dangerous. Teenagers 

become more and more attracted to it and 

forget to live the best of their lives. In other 

words, they live their lives online. Besides, 

most of them do not pay enough attention to 

how they spend their time online and put 

themselves at risk by exposing their private 

life in detail. There are a lot of strangers 

online who often seek to obtain various 

things by blackmailing or getting in touch 

with them. 

In conclusion, social media offers us an 

infinite amount of ways to be kept up to date 

with everything that happens around us. 

However, it also leads us into a world full 

of dangers we may not be aware of. 

 

Social media and its impact on our 

everyday lives 

Simina Bojin 

XII Mate-Info 

Does social media improve or hurt our 

society? The answer is simple:  social media 

hurts our society. Even though it seems like 

an improvement, it is not. 

Social media is a way of keeping in touch 

with our friends and of keeping up with the 

news around the world.  It seems more like 

an aid than a danger but it is not. There are 

hours wasted; instead of reading or 

practising a sport, we look at our little 

screens and scroll. We want to ”keep up 

with the world” but we are wasting our 

time.Where is our childhood? It is nowhere 
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to be found, because we spent too much 

time looking at our screens. Where are our 

teenage years? In the same place as our 

childhood. 

We destroy our appearance too. We look at 

our smartphones on social media and we 

compare ourselves to others. As a teenager 

I see girls that look prettier than me or are 

smarter and make me think I am not enough. 

I think the same thing happens to the adults. 

You see that friend that has done ”so much” 

with his/her life and you want it because it 

looks so real and so good. Does that look 

like improvement to you? 

 
We destroy each other because of our 

insecurities and we blame others in case 

something does not go as planned. I am too 

plump, I need to starve myself or I would 

never look like that girl. Eating disorders, 

depression, anxiety, OCD all of them can be 

created by the world, but mostly by social 

media.These are just some of the disorders 

that can develop. Plus, social media is a 

waste of energy; we argue with strangers 

over some things that we do not actually 

know. We have not read over a hundred of 

books about that, just some news that are 

probably fake, but we are smart and we 

know so much about it. 

These are just a few reasons why I think 

social media hurts our society.  Disorders, 

insecurities, waste of time, waste of energy 

and many others should be enough to keep 

you away.  

 

Olimpiadele Comunicării- 

ediția a VI-a 
                                                                                   

Amalia Vanessa Bândiu                                                                                   

clasa a XI-a Filologie 

  

În cadrul evenimentului  

Politehnica- un pas spre viitorul tău, au 

avut loc în data de 8 aprilie 2022 

Olimpiadele Comunicării. 

 Olimpiadele Comunicării s-au 

desfășurat sub forma unui concurs on-line, 

la care au putut participa elevii claselor a 

XI-a și a XII-a. Prin participarea la acest 

concurs și prin prezența noastră la 

evenimentul  on-line din 8 aprilie 2022, am 

avut ocazia să înțelegem ce înseamnă 

universul comunicării și al limbilor străine, 

Totodată, am aflat mai multe informații 

despre programele de studii ale Facultății de 

Științe ale Comunicării, despre oferta 

educațională, despre programele de licență 

și de master, despre perspectivele 

absolvenților etc. Nu în ultimul rând, ne-au 

fost prezentate și facilitățile oferite de 

Universitatea Politehnica (biblioteca, 

bazele sportive, bazinele de înot, cămine, 

cantine etc.), precum și punctele de atracție 

și obiective culturale ale Timișoarei. 

Probele de concurs au fost: 

Proba 1. Limba română, compoziție: 

redactarea unui eseu între 300 și 500 de 

cuvinte. 

Proba 2. Limba engleză (eseu și traducere): 

redactarea unui eseu în limba engleză (între 

300 și 500 de cuvinte) și traducerea unui 

text din limba engleză în limba română. 

Proba 3. Limba franceză (eseu și 

traducere): redactarea unui eseu în limba 

franceză (între 300 și 500 de cuvinte) și 

traducerea unui text din limba franceză în 

limba română. 

Proba 4. Limba germană (eseu și 

traducere): redactarea unui eseu în limba 

germană (între 300 și 500 de cuvinte) și 
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traducerea unui text din limba germană în 

limba română. 

Eu am participat la proba 4, obținând 

premiul mențiune. Tema eseului a fost la 

alegere, tema 1 fiind Da verstehe ich die 

Welt nicht mehr (Nu mai înțeleg  lumea), iar 

tema 2 Der schlimmste/schönste Tag in 

meinem Leben (Cea mai groaznică/ 

frumoasă zi din viața mea). La partea de 

traducere am avut de tradus următorul text: 

Museumsbesuch – ganz entspannt! 

Im Museum muss man leise sein, 

fotografieren ist meistens verboten. Kunst 

ist sowieso ziemlich kompliziert und 

angreifen darf man auch nichts. Rund um 

die Institution Museum ranken sich viele 

Klischees, die man am besten selbst 

überprüft. Unsere Tipps helfen dabei, einen 

Museumsbesuch zu einem angenehmen 

Erlebnis zu machen. Was habe ich schon 

gesehen, was interessiert mich und wie 

kann ich mehr dazu erfahren? Schon im 

Vorfeld kann man abklären, was man von 

einem Museumsbesuch überhaupt erwartet. 

Die Webseiten von Museen geben in der 

Regel viel Auskunft über ihr Programm. 

Man kann sich also schon vor dem Besuch 

bequem zu Hause informieren: Welche 

Ausstellungen laufen gerade? Wann 

finden Führungen oder Workshops statt? 

Wie lauten die Öffnungszeiten und was 

kostet der Eintritt? Wenn man diese Basics 

schon im Vorfeld klärt, kommt man bereits 

gut vorbereitet ins Museum. Erst die halbe 

Ausstellung gesehen und noch 10 Minuten, 

bis das Museum schließt? Zeit zählt zu den 

wichtigsten Faktoren beim 

Museumsbesuch.  

Alle  Ausstellungen eines Museums in 

möglichst wenig Zeit zu besuchen, ist 

meistens kein guter Vorsatz. Wir raten: 

Nicht stressen lassen, weniger ist oft mehr. 

Man muss im Museum nicht ehrfürchtig 

von Objekt zu Objekt wandern, bis man von 

vorne bis hinten alles 

gesehen und gelesen hat. Es ist manchmal 

schöner, sich auf ein paar Stücke zu 

konzentrieren und sich mit ihnen intensiver 

auseinanderzusetzen. 

 

Astfel, am rezolvat cele două subiecte :  

 

Subiectul 1 

 

Da verstehe ich die Welt nicht mehr 

Das 21. Jahrhundert, eine Periode der 

Entwicklung, des Fortschritts...So ist es 

immer, wenn wir an die Zukunft denken. 

Wir denken daran, dass alles besser wird, 

das es keine Probleme geben wird, das es 

keine Trauer und keine unheilbaren 

Krankheiten mehr geben wird und dann 

kommt die Pandemie, der Krieg, 

menschliche Ambitionen, die alles 

schlimmer machen. 

Wir leben nun in einer Zeit, wo man alles 

kaufen kann, wo man alles findet, es ist 

nicht mehr wie in Mamas Jugendzeit, man 

musste sparen, die kommunistische Periode 

war negativ, denn man konnte viele 

Lebensmittel nicht finden. Heute hat man 

alles zum Leben, was man braucht, doch 

trotzdem  gibt es Krankheiten, es gibt 

Kriege, es gibt andere Probleme.Woran 

fehlt es uns nun? 

Heutzutage haben alle meine Kollegen die 

neuesten Handys, wir haben immer neue 

Kleidung und die meisten können sich auch 

einen Urlaub leisten. Doch meistens 

sprechen wir gar nicht mehr miteinander, 
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wir simsen uns, texten uns, wir haben 

vergessen miteinander zu sprechen und zu 

kommunizieren. In der Pause spielen wir 

auf den Handys oder posten veränderte 

Selfies in den sozialen Netzwerken. Und 

dann fragen wir uns, warum eine Beziehung 

nicht hält, warum so viele Ehen in die 

Brüche gehen. Woran fehlt es uns ? 

Es gibt auch immer mehr Kinder und 

Jugendliche, die Drogen und Alkohol 

konsumieren, die vielleicht betrunken sich 

ans Steuer setzen und dann auch noch 

andere töten, indem sie einen Unfall 

verursachen. Ich kenne solche Jugendliche, 

die schon mit 10 Alkohol getrunken und 

auch Zigaretten geraucht haben. Manche 

stehlen das Geld von zu Hause, damit sie 

sich diese Sachen kaufen. Und ihre Eltern 

merken das gar nicht, weil sie fast nie zu 

Hause sind. Sie haben ihre eigene Firma 

und arbeiten immer bis spät in die Nacht. 

Woran fehlt es ihnen nun? Warum sind sie 

in dieser Situation? 

Ich denke viele Werte sind in diesem 

entwickelten Jahrhundert verloren 

gegangen. Menschlichkeit, Güte, Empathie, 

Zeit füreinander zu haben. Es ist so schön 

Zeit miteinander zu verbringen, Zeit mit 

Freunden und Familie ist das Schönste, das 

es gibt. Denn es kommt der Zeitpunkt, wo 

man nichts mehr machen kann, wo alles 

verloren ist. 

 

Subiectul 2 

 

Vizita la muzeu – fără stres! 

În muzeu trebuie să păstrezi liniștea, 

fotografierea este, de obicei, interzisă. 

Oricum, arta este complicată și în plus nici 

nu aveți voie să atingeți nimic. Există multe 

clișee legate de instituția muzeului, care 

sunt cel mai bine verificate de 

dumneavoastră. Sfaturile noastre vă ajută să 

faceți din vizita d-voastră la muzeu, o 

experiență plăcută.  

Ce am văzut deja, ce mă interesează și 

cum pot afla mai multe despre asta? În 

avans, puteți clarifica ceea ce vă așteptați de 

la o vizită la muzeu.  

Site-urile muzeelor oferă, de obicei, o 

mulțime de informații despre programul lor. 

Informați-vă acasă înainte de vizită: Ce 

expoziții se desfășoară în prezent? Când au 

loc tururi ghidate sau ateliere de lucru? Care 

sunt orele de deschidere și care este prețul 

biletului. Dacă clarificați aceste informații 

de bază în prealabil, veți ajunge la muzeu 

bine pregătit.  

Ați văzut doar jumătate din expoziție și 

mai sunt 10 minute până la închiderea 

muzeului? Timpul este unul dintre cei mai 

importanți factori atunci când vizitați 

muzeul. Vizitarea tuturor expozițiilor unui 

muzeu în cât mai puțin timp posibil nu este, 

de obicei, o rezoluție bună.Vă sfătuim: Nu 

vă stresați, mai puțin e adesea mai mult. Nu 

trebuie să goniți prin muzeu de la obiect la 

obiect, până ați văzut și ați citit totul. 

Câteodată este mai frumos, să vă 

concentrați mai mult asupra anumitor 

obiecte de artă și să le analizați intens. 

Doresc să recomand Olimpiadele 

comunicării tuturor elevilor de liceu, 

deoarece este un concurs care ne dezvoltă 

imaginația și ne inițiază în arta 

traductologiei. 
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Fărâmituri de lectură cu ceai 

În 7.05.2022, grupul de lectură 

,,Fărâmituri de lectură cu ceai" s-a  întâlnit 

cu marii scriitori  Adriana Babeți și Borco 

Ilin. 

Dumnealor au abordat diverse teme, 

precum termenul de acasă, unde Borco Ilin 

a spus  „Întoarcerea acasă sau acasă este în 

primul rând siguranță, sentimentul de 

siguranță,de cunoscut", iar acesta a  adăugat 

„În timp descoperi și sentimentul de 

nesiguranță". 

Autoarea, Adriana Babeți, ne-a sugerat 

să ne bucurăm de fiecare moment și să nu 

ne fie frică de ceea ce urmează, deoarece așa 

este viața. 

Cei doi ne-au bucurat și ne-au încântat 

cu prezența lor. 

 

 

În 07.04.2022, membrii clubului de 

lectură ,,Fărâmituri de lectură cu ceai" s-au 

adunat pentru a participa la lansarea cărții 

,,Poezie pe creier" de Liubița Raichici. 

Autoarea a fost lăsată fără cuvinte de 

programul artistic planificat de tinerii 

iubitori de artă. 

De-a lungul programului, tinerii au 

recitat poezii și au cântat. 

 

Autoarea ne-a îndemnat să ne găsim pe 

noi înșine, „Vă îndemn cu toată dragostea 

pe care o am să căutați foarte adânc cine 

sunteți".  

Prezența dumneai ne-a bucurat și ne-a 

lăsat cu un sentiment mai adânc de 

admirație 

pentru 

eforturile 

depuse 

pentru 

munca 

dumneaei 

și pentru 

felul 

dumneai 

de a fi. 
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ATELIER… 

Poiana din mijlocul pădurii 

  Peștean Adriana 

clasa a VII-a 

La bunici, într-o zi însorită de vară, 

am decis să dau curs unei curiozități: 

vizitarea unei anume poieni aflat în mijlocul 

pădurii, despre care oamenii spuneau că este 

desprinsă din povești. 

Având muuult timp liber, eu și 

prietena mea am plecat să explorăm această 

poiană. După o oră parcursă prin pădure, a 

apărut și soarele  cu razele sale blânde de 

lumină, care parcă ne-au indicat drumul 

spre poiană. Pentru a ajunge în poiană a 

trebuit să mergem printr-un tunel format din 

copacii verzi ca smaraldul. Drumul nu a fost 

chiar ușor de parcurs, dar a meritat. Nu ne 

așteptam la un asemenea peisaj. Cerul era 

de un alabastru strălucitor, iar prin unele 

părți erau niște nori albi ca spuma laptelui. 

Coborând privirea, am observat fluturași de 

diferite culori, albine zburând din floare-n 

floare și am auzit multe păsări ciripind în 

coruri fermecate. În jurul poienii erau și 

copaci asemănători cu cei din tunel, iar pe 

jos puteam observa cum razele soarelui se 

răsfrâng pe petalele floricelelor și pe iarba 

moale și pufoasă.  

Totul a fost minunat, dar cel mai 

mult ne-a surprins tunelul copacilor verzi ca 

smaraldul. Voi păstra pentru mult timp de 

acum înainte, în suflet, spectacolul oferit de 

acest 

colț de 

rai.  

Zâmbet de copil în zbor de fluturi 

Macovei Antonia 

clasa a V-a A 

 

 A fost odată un zâmbet de copil, o 

bucurie, o poveste. A fost odată o lume a 

veseliei și a imaginației fără limite, o lume 

în care totul era posibil, o lume în care jocul 

era pretutindeni. A fost ... și este! 

 Și prin această lume am trecut și eu. 

Și am luat din ea totul! M-am bucurat cu tot 

sufletul de fiecare clipă, conștient sau 

inconștient. Râdeam și zâmbeam mereu, 

ochii îmi străluceau de bucurie și corpul era 

într-o continuă mișcare. Zâmbeam când o 

vedeam pe mama, pe buni, când îl vedeam 

pe tata, pe fratele sau pe unchiul meu. 

Zâmbeam când vedeam câte o jucărie nouă. 

 Treptat, au apărut și alte zâmbete. 

Zâmbeam în fața aparatului foto, când 

auzeam melodia preferată, când primeam o 

ciocolată, când mă jucam în parc cu alți 

copii. Adesea, mama îmi spunea că 

zâmbeam și în somn. Probabil visam lucruri 

frumoase sau primeam vizita tuturor 

personajelor din desenele animate pe care 

le-am îndrăgit. Grijile mă ocoleau și în 

somn. 

 Singura mea preocupare era să 

descopăr lumea, cu mintea, cu mâinile, dar 

mai ales cu ochii. Descopeream mirosuri 

noi. Preferatul meu era parfumul 

sărbătorilor. Atunci, mai mult ca oricând, 

eram în centrul atenției. Mirosea a familie, 
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a MARE familie! Nimic nu îmi scăpa din 

ochi! Vedeam soarele și mă bucuram de o zi 

în aer liber, la joacă ... și ploaia mă bucura 

uneori. Atunci mă jucam cu familia mea în 

casă. Câteodată ieșeam afară după ploaie și 

nu ocoleam nici măcar o baltă. De multe ori, 

bucuriile mele erau și bucuriile mamei. Ne 

plăcea să ne trântim în nămeții de zăpadă, să 

alergăm prin ploaie, să zâmbim la soare, să 

cuprindem universul. Adoram să stau în 

brațele ei și să ascult poveștile de seară, 

povești cu zâne și prințese. 

 Și azi sunt tot un copil, un copil mare 

la exterior, dar neschimbat pe interior. 

Acum am amintiri, multe amintiri ... 

Tocmai acestea îmi mențin copilăria vie în 

sufletul meu și în mintea mea. 

 Copilăria mi-a dat aripi să zbor și să 

visez la tot ce este frumos. Mi-a dat bucurii, 

împliniri, visuri și speranțe, mi-a dat 

încrederea și puterea de a merge înainte, cu 

capul sus și cu zâmbetul pe buze. 

 Te iubesc, COPILĂRIE! 

 

IUBIREA ÎN POEZIA 

EMINESCIANĂ 

Toth Melisa 

Clasa a XI-a Voc 

 

Potrivit dex-ului, iubirea reprezintă o 

afecțiune puternică, un sentiment puternic 

de simpatie și admirație pentru cineva sau 

ceva, o atracție față de cineva.  

Iubirea nu poate fi definită în cuvinte, dar cu 

toate acestea putem găsi multe definiții, 

răspunsuri și povești din care sa reiasă că ea 

există. Iubirea este sentimentul cel mai 

profund și unic pe care îl poate simți o 

persoană, indiferent de vârstă. Atunci când 

apare iubirea, în sufletul tău se dă o 

adevărată luptă, deoarece cunoașterea 

sufletului celuilalt înseamnă, mai întâi de 

toate, să te deschizi, să fi vulnerabil și să 

renunți la scutul protector din viața ta. 

Iubirea este nebunia rațiunii, este un buchet 

de trăiri, este unul dintre cele mai de preț 

sentimente pe care le poate trăi o ființă 

umană. Iubirea este cel mai puternic 

sentiment, cea mai intensă trăire pe care o 

cunoaște omul și experiența care îl 

transformă total. Iubirii i s-au închinat mii 

de pagini în literatură și este sentimentul cel 

mai cântat în toată muzica lumii. Consider 

că nu putem trăi fără iubire. Să fim doar un 

amalgam de rațiune și de gândire, judecând 

lucrurile fără a ține cont de emoții și 

sentimente, am fi seci și lipsiți de 

profunzime. Iubirea nu se cumpără, iubirea 

se simte. Iubești o persoană pentru că așa 

simți, nu pentru că ești condiționat de ceva, 

o iubești pentru ceea ce este și pentru ceea 

ce devii tu în preajma ei. 

Iubirea se simte, se trăiește, iar atunci când 

are cea mai mare intensitate, și anume 

atunci când îți apar așa zișii „fluturi în 

stomac”, când gândul și dorul îți fac inima 

să tresară, când dorința de a fi lângă 

persoana iubită nu-ți dă pace, știi că este 

adevărată. 

Filozofii lumii au încercat din cele mai 

vechi timpuri să înțeleagă și să descrie 

iubirea cât mai profund. Potrivit lui Roque 

Schneider, iubirea este „cea mai frumoasă 

muzică din partitura vieții. Fără ea ai fi un 

etern afon în corul imens al omenirii”, iar 

Octavian Paler definește iubirea ca fiind 

„Un sărut furat, un zâmbet inocent, o 

îmbrățișare pătimașă… și un suflet smuls 

din piept…” 

Marele poet Mihai Eminescu abordează 

iubirea sub toate aspectele ei. El percepe 

iubirea ca un sentiment întemeietor, ca 

fundament al poeziei. 

Poezia „Pe lângă plopii fără soț…” apărută 

în volumul „Poesii”, în 1884, este construită 

pe tema iubirii și proiectată pe un fundal al 
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naturii. Este redat un cadru natural sărac, 

reprezentat prin străzi pustii, ferestre 

închise, plopi singuratici, iar scenariul 

erotic lipsește, dragostea fiind rațiunea 

vieții. Poezia capătă o tonalitate tristă, eul 

liric fiind neînțeles și cuprins de o flacără. 

Primele două strofe au în centru iubirea 

neînțeleasă a îndrăgostitului și reproșul 

adresat iubitei: „Mă cunoșteau vecinii toți/ 

Tu nu m-ai cunoscut” 

Strofele III-VIII reprezintă elogiul iubirii 

ideale și al iubitei. Repetițiile „o zi” și „o 

oră” evidențiază dorința omului capabil de 

sacrificiu: „O zi din viață să-mi fi dat,/O zi 

mi-era de-ajuns”; „O oră să fi fost amici/ Să 

ne iubim cu dor… O oră, și să mor.” 

Portretul iubitei este realizat cu ajutorul 

epitetelor „glasul gurii mici”, „ochiul tău 

senin”, „ale tale brațe reci” care descriu o 

senzație de răceală, exprimând respingerea 

iubitei. 

Strofele IX-X evidențiază atitudinea de 

indiferență, detașarea specifică geniului, 

lucru care reiese din imaginile vizuale: „Te 

privesc nepăsător” și verbele la prezent: 

„trec”, „privesc”. Verbul „trebuia” 

sugerează condiția necesară pentru ca 

iubirea să se fi împlinit. 

O altă operă care ilustrează tema iubirii este 

poezia „De-or trece anii” scrisă de Mihai 

Eminescu în anul 1883, în care este 

evidențiaăa strânsa legătură dintre titlul și 

tema acesteia. 

Titlul operei face referire la trecerea 

ireversibilă a timpului, iar tema arată 

sentimentele eului liric pentru persoana 

iubită, emoții ce par a depăși limitele 

impuse de timp. Poezia arată imaginea 

iubitei, neschimbată și parcă neatinsă de 

trecerea vremii. 

În poezia „De-or trece anii”, simbolul 

gingășiei, al fericirii pământești, inocenței, 

reapărut iar în viața eului care a continuat să 

nutrească în taină sentimente profunde 

pentru ființa iubită, readuce continuarea 

iubirii, a dragostei care rezistă în timp.  

În versurile „De-or trece anii cum trecură/ 

Ea tot mai mult îmi va plăce” ne sunt 

prezentate profunzimea sentimentelor de 

iubire, farmecul feminin, trăsăturile ei 

misterioase care îi provoacă vibrații 

puternice poetului: „M-a fermecat cu vro 

scânteie/ Din clipa-n care ne văzum?/ Deși 

nu e decât femeie/ E totuși altfel, nu știu 

cum”. 

În ultima stroăa, poetul prezintă „drumul” 

ca fiind parcursul vieții, simbolul spațiului 

terestru specific unui ideal superior: „Astfel 

robit de-aceeași jale/ Petrec mereu același 

drum…/ În taina farmecelor sale/ E-un „nu 

știu ce” ș-un „nu știu cum”.” 

„Luceafărul” (1883), publicat pentru prima 

dată în Almanahul Societății Academice 

Social-Literare, este unul dintre cele mai 

ample poeme eminesciene (98 de strofe) 

care dezvoltă tema romantică a condiției 

geniului într-o societate incapabilă să-l 

înțeleagă și să-l accepte. Condiția omului de 

geniu apare în relație cu tema iubirii, care 

accentuează izolarea și imposibilitatea de a 

găsi împlinirea sufletească a omului 

superior. Titlul evidențiază simbolul central 

al poemului, Luceafărul, și susține alegoria 

omului de geniu în lume, văzut ca ființa 

solitară și nefericită, opusă omului comun. 

Titlul unește cele două mituri: cel românesc 

al stelei călăuzitoare și cel grecesc, 

sugerând prin acestea natura duală a 

personajului de tip romantic. 

În această operă, este ilustrată tema iubirii 

imposibile dintre o ființă pământeană și o 

entitate eternă, sub semnul cosmosului: 

„Dar cum ai vrea să mă cobor?/           Au 

nu-nțelegi tu oare,/ Cum că eu sunt 

nemuritor,/ Și tu ești muritoare?”; 

principalele motive fiind: visul („Căci o 

urma adânc în vis/ De suflet să se prindă”), 

marea („Iar cerul este tatăl meu/ Și mumă-
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mea e marea.”), zborul cosmic („Un cer de 

stele dedesupt,/ Deasupra-i cer de stele-/ 

Părea un fulger nentrerupt/ Rătăcitor prin 

ele.”), cuplul adamic („Dar ce frumoasă se 

făcu/ Și mândră, arz-o focul;/ Ei Cătalin, 

acu-i acu/ Ca șă-ți încerci norocul.”). 

În concluzie, toate cele trei poezii: „Pe 

lângă plopii fără soț…”, „De-or trece anii” 

și „Luceafărul” au ca temă principală 

iubirea, demonstrând că este un sentiment 

unic și înălțător care poate fi surprins în 

diferite ipostaze. Astfel, întreaga operă 

eminesciană ilustrează romantismul în cele 

mai nuanțate forme ale sale.  

Mihai Eminescu a fost și va rămâne pentru 

totdeauna „poetul nepereche” așa cum avea 

să îl numească George Călinescu, 

influențând literatura română prin 

capodoperele sale literare. 

 

Praf de Lună 

                  Albai Alexandra, 

 IX Mate-Info 

Plină zi, mai plină noapte, 

Stelele n-ar vrea să plece. 

Uite, cea de-acolo parcă, 

Parc-ar fi regina lor! 

Uneori, nu-s bazaconii, 

Chiar o văd prin zori, să ştii, 

Lângă raza arzătoare, 

La un ceai te-ar mai pofti. 

Vântul a împins-o, nu-i, 

De răcoare m-am cuprins 

Şi mi-am amintit deodată, 

Locul unde ea m-aşteaptă. 

Îmi şoptea şi mă ruga 

A mă-ntoarce către lacul, 

Unde ea, prietena mea, 

Va veni din nou la mal, 

Reflectându-se în apă, 

Strălucind şi dându-mi dorul 

De-a purta focul în mâini:  

Praf de stele, praf de...Lună . 

 

CRONICĂ… 

Blogul Paulei   

Romanul lui Alexandre Dumas-

fiul,Dama cu camelii 
 

Paula Drăgulescu 

Clasa a XI-a Filologie 

 

Există trei tipuri de oameni: cei ce văd 

scriitorul drept ceea ce este el de fapt, cei 

care îl cred nebun, și cei care îl văd drept o 

ființă ideală, căreia greșelile nu îi sunt 

permise. De fapt, scriitorul este un om. Un 

om, într-adevăr deosebit prin talentul său de 

a putea crea la infinit lumi imaginare, al 

căror stăpân devine el însuși, dar a cărui 

viață este compusă din episoade pentru care 

poate ajunge câteodată să fie judecat, sau 

chiar desconsiderat de către societate, fiind, 

la urma urmei, asemenea tuturor oamenilor, 

supus greșelii. Dar tocmai greșelile sunt 

cele care dau naștere unor capodopere, 

devenind o infinită sursă de inspirație. 

Acest lucru se întâmplă și în cazul 

romanului Dama cu camelii, scris de 

Alexandre Dumas-fiul, poveste ce are la 

bază idila dintre faimoasa curtezană Marie 

Duplessis și autor. 

„Eu sunt de părere că nu poți crea 

personaje decât dacă ai studiat îndelung 

oamenii, după cum nu poți vorbi o altă 

limbă decât cu condiția să o fi învățat 

temeinic.” 

Într-adevăr, Dumas-fiul are un talent 

aparte atunci când vine vorba de realizarea 

unui personaj, lucru evident în „Dama cu 

camelii”, datorat, poate, impactului pe care 

această poveste l-a avut asupra propriului 

său destin. 

Romanul prezintă, așadar, povestea 

ultimilor ani de viață a unei curtezane foarte 

cunoscute din Paris, ce se numea 

Marguerite Gautier. Începutul este atipic, 

fiindcă nu mi se întâmplă foarte des să 

întâlnesc cărți care să înceapă cu sfârșitul. 

În primul capitol, ne este prezentată o 

licitație ce are loc după moartea 

protagonistei. Deși naratorul-personaj nu o 

cunoscuse în adevăratul sens al cuvântului 

pe Marguerite, acesta este sensibilizat de 
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vestea morții acesteia și decide să participe 

și el la licitație, chiar ajungând să cumpere 

o carte ce îi aparținuse fetei. Peste ceva 

timp, în pragul casei sale se prezintă un 

tânăr trist și bolnav, căutând cartea pe care 

i-o făcuse cadou femeii iubite, adică lui 

Marguerite. De aici începe acțiunea 

propriu-zisă a romanului, fiindcă cei doi 

bărbați se împrietenesc prin prisma 

protagonistei, naratorul-personaj fiind 

consumat de curiozitate în ceea ce privește 

viața tumultoasă a acestei curtezane, iar 

tânărul, care este de altfel și protagonistul 

romanului, numit Armand Duval, pentru    

a-și ușura existența măcinată de remușcări, 

este dispus și chiar dornic să-i povestească 

naratorului nostru idila dintre el și 

neînțeleasa, enigmatica și aspru-judecata 

Marguerite Gautier. 

Acum nu o să vă povestesc ce se 

întâmplă mai departe în roman, deoarece nu 

doresc să-i răpesc din farmec, totuși, înainte 

de a termina această prezentare, aș dori să 

mai evidențiez câteva lucruri. 

În primul rând, îmi exprim 

aprecierea față de modul în care autorul 

percepe și vorbește despre aceste femei, 

descriindu-le nu ca pe niște obiecte – cum le 

văd majoritatea oamenilor care beneficiază 

de pe urma serviciilor lor, și nu numai –, ci 

ca ceea ce sunt de fapt: niște ființe umane, 

cu un suflet atât de chinuit și de îndurerat, 

pe care oamenii ori nu le înțeleg, ori pretind 

că nu o fac. 

„Dacă cele care o apucă pe drumul 

rușinoasei noastre meserii ar ști ce 

înseamnă asta, s-ar face mai degrabă 

cameriste. Dar nu, deșertăciunea de a avea 

rochii, trăsuri, diamante nu ne dă pace şi ne 

atrage; dai crezare la tot ce ți se spune, 

deoarece prostituția își are legea ei, şi 

încetul cu încetul îți distrugi sufletul, trupul, 

frumusețea; lumea se ferește de tine ca de o 

fiară, ești disprețuită ca un paria, nu ești 

înconjurată decât de oameni care îți iau 

întotdeauna mai mult, decât îți dau, şi     

într-o bună zi mori ca un câine, după ce-ai 

nenorocit pe alții şi te-ai nenorocit şi pe 

tine.” 

Pentru mine una, aceste femei mereu 

au reprezentat o enigmă sau, mai precis, 

mereu m-am întrebat motivul pentru care au 

ales să meargă pe această cale. Deseori, văd 

cum curtezanele (voi folosi acest termen, 

deoarece cei pe care îi folosim în zilele 

noastre mi se par prea înjositori pentru a fi 

atribuiți unei ființe) sunt desconsiderate, 

batjocorite și obiectivate de către oameni și 

nu mă pot abține să nu le compătimesc. De 

mici copii, privim cum sunt tratate cu 

inferioritate, iar eu, la rândul meu, am 

primit aceeași educație ca multe alte fete 

probabil, cu privire la așa zisele „scursuri 

umane ce trăiesc în păcat”. Cu toate acestea, 

mă cuprinde un sentiment de nemăsurabilă 

milă de fiecare dată când trec pe lângă o 

femeie ca aceasta, văzându-i privirea goală 

și expresia tristă a feței, pe care toți ceilalți, 

se pare, sunt pregătiți să o ignore. 

Așadar, pentru a nu mă abate de la 

subiect, văzând modul în care sunt descrise 

în roman aceste femei, mai ales dacă luăm 

în calcul faptul că autorul este bărbat și 

acțiunea se petrece în secolul al XIX-lea – 

când societatea avea, poate, și mai multe 

prejudecăți ca în zilele noastre –, pot spune 

că sunt profund impresionată.  

Marguerite Gautier mi s-a părut un 

personaj extrem de realist, deoarece nu a 

fost conturată de către autor doar în alb sau 

negru, ci într-o multitudine de nuanțe de gri, 

asta aducând acest personaj și mai aproape 

de inima mea în care deja reușise să 
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pătrundă. Am putut înțelege suferința 

profundă pe care o simțea zi de zi. La 

începutul romanului, era extrem de rece și 

de nepăsătoare față de afecțiunile pe care le 

primea de la diverși bărbați, dar am ajuns să 

înțeleg că asta se datora faptului că aceasta 

conștientiza motivele ascunse și 

complexitatea egoismului celor ce doreau 

să-i devină amanți. Marguerite, deși 

considerată o cocotă oarecare, apreciată 

doar pentru frumusețea ei, era totuși o 

femeie foarte inteligentă și intuitivă când 

venea vorba de intențiile celor din jur.  

Pot spune că s-a resimțit de-a lungul 

întregii narațiuni implicarea directă a 

autorului-personaj, deoarece numai un 

îndrăgostit putea face dintr-o întâmplare, 

care din păcate era destul de des întâlnită în 

Franța acelor vremuri, ceva atât de tragic. 

Moartea eroinei noastre pare a fi pusă mai 

degrabă pe seama iubirii destrămate, și nu a 

bolii de care suferea, un element ce denotă 

implicarea sufletească a autorului. Un 

scriitor detașat nu ar fi pus în umbră faptul 

că femeile mureau pe capete din cauza 

acelei boli în secolul respectiv și că 

supraviețuirea era de-a dreptul imposibilă. 

Însă poate tocmai în aceste detalii constă 

frumusețea operei, în punctul de vedere 

subiectiv al îndrăgostitului care scrie 

exagerat, în speranța de a putea reda o 

imagine nobilă a femeii pe care a iubit-o. 

Acestea fiind spuse, tot ce îmi mai 

rămâne de făcut este să recomand, la rândul 

meu, această carte. Este o lectură clasică, 

care, pe cât de ușoară, pe atât de captivantă, 

și la care pot spune cu sinceritate că m-aș 

întoarce cu plăcere. 

 

Imaginea virtuală… 

Barboni Florina 

Clasa a X-a Vocațional 
Imaginea conturează, de fapt, ceea ce 

expui din propria inițiativă spre vizibilitatea 

celorlalți. Nu doar fotografia propriu-zisă îți 

sugerează anumite aspecte despre o 

persoană, ci și mesajele, descrierile care 

adesea o însoțesc, îți imprimă un anume 

sentiment: curiozitate sau poate chiar 

dezinteres. 

În opinia mea, formarea unei astfel de 

imagini pe rețelele de socializare adesea te 

face să te întrebi: este sau nu reală? 

Nesiguranța pe care o conferă și teama de a 

nu cădea cumva pradă unei pure minciuni 

sunt sentiment ce ar trebui să te pună pe 

gânduri și să te facă mult maiatent cu privire 

la persoana în care alegi să te încrezi. 

Pe de o parte, nu toate persoanele 

prezente pe rețelele de socializare doresc să 

își ascundă adevărata identitate, ci pur și 

simplu aleg să prezinte o imagine reală. 

Tratează rețeaua exact în modul în care 

aceasta a fost 

concepută și 

se mulțumesc 

cu cine sunt 

cu adevărat, 

fără să se 

ascundă în 

spatele 

aparențelor. 

Comunică și 

se simt în 

largul lor.Pe 

de altă parte, 

există și 

persoane care aleg să își ascundă propria 

identitate în spatele unei fotografii false și a 

unor cuvinte înșiruite spre a ascunde 

adevărata personalit. „Fata de pe Facebook" 

este cartea în care ne este bine prezentat un 

exemplu de minciună și de formare a unei 

imagini ireale. Încrederea pe care Giulie o 

avea în Finn, ce s-a dovedit a fi un personaj 

fals, este una mult prea orbitoare, iar morala 

ar trebui să fie perfect vizibilă pentru noi 

toți. 

În concluzie, oricât de minunată pare 

imaginea afișată pe o rețea de socializare, 

nesiguranța în ceea ce privește adevărata 

identitate a persoanei respective, o va însoți 

mereu precum un accesoriu, însă unul mai 

puțin demn de a fi purtat. 
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Death note  

(benzi desenate) 

Bachmați Denisa 

IX Vocațional 

 

„Death note” este o serie de 12 volume 

manga, scrisă de Tsugumi Ohba și ilustrată 

de Takeshi Obata, publicată în anul 2003.  

 

 
  

Atenția se întreaptă spre viața 

complet obișnuită a adolescentului Light 

Yagami, care într-o zi găsește caietul 

pierdut al unui Shinigami, un zeu al morții, 

pe nume Ryuk. Caietul morții are puterea de 

a lua viata oricărei persoane al cărui nume 

este scris în el.  

Light decide să folosească aceasta 

putere pentru a reface lumea stricată în care 

trăim, creând o nouă lume în care el putea fi 

Dumnezeu. Omorând numeroși criminali, 

Light atrage atenția poliției, care mai apoi 

primeste ajutorul unui celebru detective, 

cunoscut sub pseudonim-ul “L”.  

Cine va reuși să își demaște primul 

Dușmanul? Va deveni Light un criminal el 

însuși?  

Un joc psihologic începe, iar 

suspansul rămâne prezent până la ultima 

pagină.  

Seriile manga sunt benzi desenate 

de origine japoneză. Takeshi Obata este un 

artist manga japonez care adesea 

colaborează cu scriitori. Seria “Death Note” 

a fost creată prin colaborarea acestuia cu 

scriitorul Tsugumi Ohba. Numele 

misteriosului scriitor se speculează a fi un 

pseudonim, identitatea lui rămânând un 

secret. Alte serii cunoscute ale acestuia sunt 

Bakuman și Platinum End. 

  Seria Death Note pe mine m-a 

cucerit prin complexitatea jocului 

psihologic dintre Light și L, prin suspansul 

întâlnit la fiecare capitol și prin tema unică 

abordată.  

Recomand această serie iubitorilor 

de mister, romane polițiste și ai genului 

psihologic. Și chiar și celor ce vor să încerce 

ceva nou și diferit, aceasta serie nu te va 

putea plictisi și nici dezamăgi. 
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Consiliul Școlar al Elevilor 

Din activitățile noastre… 

Ziua lecturii - Colegiul Național 

"C. D. Loga" 

V-ați pus vreodată întrebarea "De ce 

citim?". Dacă da, probabil v-ați gândit că 

din pasiune, din curiozitate, poate că din 

plictiseală.... 

Plini de emoții, sfioşi, dar cu o pasiune mare 

pentru lectură, copiii şi-au împărtăşit 

gândurile şi impresiile legate de conținutul 

romanelor prezentate. 

Alături de profesorii de la clasă, elevii au 

avut ocazia să descopere şi cărți cu teme 

specifice materiei predate, care i-au ajutat să 

descopere informații nu doar interesante, ci 

şi unele care le vor folosi de-a lungul 

parcursului academic. 

Astfel, copiii au avut parte de câteva ore 

deosebite alături de cadrele didactice de la 

clase, unde şi-au învins frici, au împărtăşit 

gânduri, au recomandat diverse romane şi s-

au cunoscut mai bine, prin intermediul 

lecturii. 

🖋: Buță Sara 

 

Valentine's Day... una dintre cele mai 

romantice zile ale anului, o zi în care 

dragostea a plutit în aer la Colegiul Național 

"C. D. Loga". 

Pregătirile pentru această zi minunată au 

început încă de luni, când echipa noastră a 

realizat un stand la etajul 1 al colegiului. 

Standul a fost prezent în perioada 14-18 

Februarie, iar în tot acest timp colegii noștri 

s-au putut bucura de produsele specifice, de 

la trandafiri, la dulciuri, și chiar de 

„poțiunea dragostei". 

Astfel, ca în fiecare an, am sărbătorit 

împreună într-un mod inedit ziua de 

Valentine's Day, cum numai noi, elevii din 

"C. D. Loga", știm să o facem. 

🖋: Paula Drăgulescu 
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Dragobetele❤...o zi în care s-a iubit 

românește la Colegiul Național „C. D. 

Loga". 

Pentru că deseori ne este mult mai ușor să 

ne exprimăm sentimentele în scris, ca în 

fiecare an, așa cum e tradiția, colegii noștri 

au avut ocazia să scrie un bilețel destinat 

persoanei iubite. Pe bilețele trebuiau scrise 

numele și clasa destinatarului, ca mai apoi 

să fie puse în cutia destinată pentru 

colectarea bilețelelor, urmând să fie 

expediate de către „Cupidon". Fiecare 

trăire, fiecare sentiment și gând au putut fi 

așternute pe hârtie, urmând a fi transformate 

într-o scrisoare de dragoste anonimă. Elevii, 

emoționați, și plini de speranță au așteptat 

cu sufletul la gură să primească o mică 

atenție de la o persoană importantă pentru 

ei. 

🖋: Paula Drăgulescu 

 

Cupa de baschet „C. D. Loga”! 

Consiliul Școlar al Elevilor „C. D. Loga” vă 

invită să participați alături de prieteni sau 

colegi la un eveniment cu vechime în școala 

noastră! 

1 MARTIE, la Colegiul Național "C. D. 

Loga" 🍀 

Consiliul Școlar al Elevilor vă urează o 

primăvară frumoasă, cu sănătate și pace! 

💐🕊 

🖋: Ana Jurj 

 

8 martie 

Deși fiecare zi este specială și merită 

celebrată, ziua de 8 Martie are o 

semnificație aparte, deoarece astăzi este 

ziua în care sărbătorim femeia. 

Mame, surori, soţii, prietene... ce ne-am 

face fără ele? Ziua internaţională a femeii 

este despre celebrarea femeilor din viaţa 

noastră, despre a le arăta cât de mult le 

iubim, respectăm şi preţuim, pentru că, nu-i 
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așa, nimeni nu poate spune cu sinceritate că 

nu le datorăm enorm de mult. 

În acest an, echipa noastră a realizat un 

stand la primul etaj al colegiului, de unde 

colegii noștri au putut cumpăra o mică 

atenție pentru femeile importante din viața 

lor. 

Astfel, noi, elevii Colegiului Național "C.D. 

Loga", am reușit și de această dată să ne 

bucurăm și să sărbătorim această zi 

minunată, într-un mod inedit, așa cum ne 

este obiceiul. 

🖋: Paula Drăgulescu 

 

Tineri pentru tineri! 

Consiliul Școlar al Elevilor de la Colegiul 

Național „C. D. Loga” vă învită să fiți 

solidari! 

Haideți să 

arătăm ce 

înseamnă să fii 

prieten! 

Colegiul 

Național „C. D. 

Loga” deschide 

mâine, 02. 

martie, punctul 

de colectare al 

donațiilor pentru 

refugiații și 

cetățenii 

Ucrainei, în sala de sport a colegiului 

(strada „C. D. Loga”, nr. 16). 🖋: Ana Jurj 

 

D’ale adolescenților 

F-R-I-E-N-D 

Dănuț Domăneanțu 

Clasa a VIII-a B 

 

Îi priveam ochii... Triști, nu doreau 

să se ridice spre cineva. Pare că și tăcerea 

avea muzica ei, iar acum dansul părea 

frenetic. Numai cele două priviri au rămas 

împietrite, una spre pământ, iar cealaltă 

căutând cu disperare o salvare. Ritmul era 

susținut de oamenii ce treceau grăbiți și 

nepăsători, căutând fiecare salvare pentru 

propria-i persoană. 

I-am observat și băgăjelul mic, 

adunat într-un fel de sacoșă. Îl srângea cu 

mâinile amândouă la piept. De acolo, iese 

un capușor de ursuleț. Era jucăria ei. Ochii  

ca murele au lăsat să se rostogolească pe 

fața măslinie cristale ce se înnoadă în 

bărbie.  

Am întins mâna spre mâna lui. S-a 

ferit..., dar și-a ridicat privirea spre mine. 

Am înclinat capul într-o parte de parcă 

vroiam să-i iau cu mine privirea. A ezitat 

puțin, apoi a prins curaj. M-a atins temător 

cu vârful degetelor, iar apoi, eu i-am prins 

într-o atingere ușoară câteva degete. 

Am zâmbit. A încercat și el. Era în 

continuare neîncrezător. Cuvintele mele în 

engleză nu au schimbat cu nimic situația. 

Mă privea curios, eu continuam să vorbesc. 

Cred că i-a plăcut vocea mea, căci mă 
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asculta cu atenție în cele din urmă. De-o 

dată mi-a apucat mâna și nu știam de ce... 

Dar a rostit rar: F-R-I-E-N-D? Mi-am dat 

seama. Rostisem acest cuvânt și a înțeles. 

M-am oprit. M-am întors spre el și l-am luat 

de umeri și am rostit tare de tot: Yes, F-R-I-

E-N-D! Apoi, l-am strâns cu putere în brațe. 

Nu i s-a mai întâmplat asta de mult, aveam 

să aflu mult mai târziu. După ce mama și 

tata au hotărât că poate veni la noi în țară, 

după ce a trecut printr-o tabăra de refugiați 

a ajuns în Banat, ajutat de oameni inimoși. 

Trece cu greu peste tragedia în care 

războiul, fără voia lui, i-a atras familia și 

prietenii. E speriat! Dar oare cum ai putea 

fi? 

Stăm în bancă împreună. Îl ajut să 

învețe limba română. Va da și examenul 

pentru cetățenie așa că învățăm și geografie 

împreună.  

Am aflat de ce în miez de noapte a 

trebuit să străbată zeci de kilometrii pe jos. 

Înfiorător?! Puțin spus! Sub orice formă ar 

fi războiul este terifiant!... 

 

 

 

Gânduri postolimpiadă… 

Mara Răbușanu 

clasa a VII-a A 

 

Personal, consider că experiența la 

olimpiadă a fost unică. M-a scos din rutină 

și mi-a demonstrat că su nt mai mult decât 

ceea ce cred. Până anul acesta, nu credeam 

că sunt în stare de performanță. Nu mă 

așteptam să iau locul I pe județ, și nici nu 

mă consideram la fel de bună ca ceilalți 

copii. Inițial, am vrut să particip la 

olimpiadă doar pentru a acumula experiență 

și pentru 

a lucra în 

plus. Am 

fost 

plăcut 

surprinsă 

să aflu că 

am ajuns 

la etapa 

națională, 

iar acest 

lucru m-a 

motivat să lucrez și mai mult. Vestea a fost 

ca un șoc pentru mine, totodată aceasta m-a 

făcut să simt o bucurie imensă. Pregătirea 

pentru olimpiadă mi-a arătat frumusețea și 

complexitatea limbii române, făcându-mă 

să îmi placă tot mai mult. 

 Le sunt recunoscătoare profesoarei 

mele de limba și literatura română pentru 

încrederea acordată, pentru susținere și 
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pentru încurajare, dar și celorlalți profesori 

pentru suport, ajutor și pentru simplul fapt 

că au crezut în mine. 

  Cât despre organizarea olimpiadei, 

mi-aș fi dorit ca aceasta să fie mai ordonată 

deoarece s-a întâmplat de mai multe ori ca 

programul să fie decalat. Proba scrisă a fost   

într-adevăr dificilă, timpul fiindu-ne cel mai 

mare dușman. În schimb, proba orală a fost 

interesantă, mai ales pentru că nu am mai 

avut șansa de a experimenta ceva 

asemănător, dar a fost bine. Voluntarii au 

fost foarte deschiși și gata să ne ajute și să 

ne încurajeze, făcându-ne șederea mai 

frumoasă. Cu ei am vizitat diferite muzee, 

cum ar fi Muzeul de Istorie din Târgoviște, 

dar am făcut și alte activități, precum 

vizionarea unui film. Am avut ocazia să 

cunosc și mulți copii cumsecade, inclusiv 

colegele mele de lot, cu care m-am distrat 

pe parcursul drumului. Mi-a făcut plăcere să 

merg cu trenul, a fost frumos. Condițiile 

hotelului Valahia au fost decente, mă 

așteptam ce-i drept la puțin mai mult, dar nu 

a fost chiar așa rău. 

Cu siguranță, aceasta experiență mi-

a arătat frumusețea concurenței, cât și 

suspansul acesteia. Mă bucur că am avut 

parte de așa momente deosebite! Târgoviște 

este un oraș frumos! În viitor, dacă voi mai 

avea șansa de a mă califica, mi-ar plăcea să 

retrăiesc aceste momente speciale. Le urez 

succes și viitorilor participanți la 

olimpiadelor școlare.  

Cel mai important lucru, nu uitați!, 

este încrederea, așa că…. 

 Aveți încredere în voi, deoarece nu 

știți când se poate ivi o șansă! 

 

 

Poți face imposibilul posibil 

Boboc Marius 

Clasa a VI-a germană 

 

Timi este colegul meu de când mă 

știu la școală, mai exact din clasa întâi. El 

este un coleg foarte silitor şi atent la ore. De 

fiecare dată îşi face temele şi nu vine 

niciodată la şcoală cu lecţia neînvăţată. 

Câţiva ani la rând a luat premiul întâi, iar la 

şedinţele cu părinţii, de fiecare dată este 

menționat ca exemplu de elev model. Balint 

Timotei, căci acesta este numele său, elev în 

clasa a VI-a germană, este foarte respectuos 

cu profesorii. Atunci când îi întâlneşte pe 

holurile școlii sau în oraș, pe stradă, salută 

respectuos. Spre deosebire de alții, el nu s-a 

schimbat mult, e la fel de copilăros și 

jucăuș, dar serios atunci când e vorba de 

școală. 

          Timi este foarte talentat în multe 

domenii, de la muzică, unde cântă la pian, 

vioară și alte două instrumente, până la a 

manevra cubul rubic și nu, în ultimul rând, 

la română. Tocmai despre acest lucru vreau 

să spun: în această primăvară a participat la 

Olimpiada de Limba și Literatura Română, 

faza județeană, iar acum merge la Concursul 

Național ,,Ionel Teodoreanu”, care se va 

desfășura la Iași în perioada 12-15 mai 

2022. 

           Timi este un exemplu în ceea ce face 

și ne inspiră și pe noi, colegii săi, să gândim 

pozitiv și să fim mai eficienți, să încercăm 

să ne autodepășim limitele, cum a făcut și el 

la limba și literatura română. El e bun cu 

oamenii, găsind calități la fiecare, iar 

dezavantajele sunt date la o parte. Așa face 

și cu mine, arătâdu-mi în față punctele forte 

și tocmai pe acestea le pune în valoare. El 

chiar și după această reușită a rămas același 

copil modest și sper că așa va rămâne. 
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Interviu 

Bachmați Denisa, Boț Dalila 

Clasa a IX-a Voc 

Boț Dalila, elevă în clasa a 9 a vocațional, 

la Colegiul Național C. D. Loga, a participat 

recent la olimpiada de Cultură și 

spiritualitate, etapa națională. Astăzi, a 

decis să ne împărtășească câte puțin din 

experiența ei de la olimpiadă, dar și despre 

trecerea în clasa a IX-a. 

Cum ți s-a părut trecerea de la gimnaziu 

la liceu și cum ai descrie noul colectiv în 

care te afli? 

La început, m-am păcălit că n-am emoții 

pentru ceea ce va urma, însă în toamnă, 

când a început cu adevărat școala, m-am 

speriat puțin. Consider că trecerea de la 

gimnaziu la liceu m-a făcut o persoană 

extrovertită, ceea ce a dus la integrarea mea 

în colectivul în care mă aflu și despre care 

pot spune că este unul interesant, plin de 

persoane total diferite care fac mai 

amuzante și mai interesante orele pe care le 

petrecem la școală. 

Ce te-a determinat să mergi la olimpiada 

de Cultură și spiritualitate? 

Pasiunea pentru literatură a jucat un rol 

esențial în decizia de a participa la o „altfel” 

de olimpiadă, dar și curiozitatea 

interdisciplinarității și dorința de a-mi 

exprima ideile atât pe foaie, cât și oral. 

Care sunt impresiile cu care ai rămas în 

urma acestei experiențe?  

Această experiență m-a ajutat să socializez 

cu diferite tipologii de oameni de la care am 

auzit adevărate povești de viață, cât și să mă 

destind, am învățat că te poți distra și să îți 

faci treaba bine, cât și să mă întreb mai 

des ,,Sunt fericită?’’ 

Dacă ai mai putea susține încă o dată 

olimpiada, ce ai schimba?  

Nu aș vrea să schimb ceva, totul a decurs 

bine datorită colegilor mei cu care au format 

un colectiv minunat, în care m-am integrat 

repede, fără a mă simți în plus, cât și a 

doamnei profesoare care ne-a însoțit și care 

a transformat acest „examen” într-o 

excursie plină de activități interesante. 

 

Care a fost diferența de dificultate dintre 

subiectele de la etapa județeană și cele de 

la etapa națională? 

În mod evident, subiectele au fost mult mai 

grele, lucru pe care l-am anticipat, dar toată 

ideea e să ai încredere în tine și să nu te 

panichezi. 
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Materialele pot fi trimise pe platforma google classroom: Instantanee – Revista școlii  

 

Precizări: 

Textele vor fi culese în Times New Roman, corp 12, cu semne diacritice, atent 

corectate. 

Revista poate fi vizualizată pe următoarea adresă: www.cncdloga.ro  
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