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O linie poate avea curbe, urcuşuri şi coborâşuri, puncte de întrerupere, în aşa fel, 

încât nu vezi nici armonie, nici raţiune dacă priveşti doar o parte din linie. Dacă ne 

plângem de detaliu, o facem pentru că nu putem distinge întregul, iar vederea 

noastră e prea îngustă, pentru a judeca ansamblul. 



 
 

 

 

,,Toate lUcRURile care sUNt pline de amintiri degajă o visare 

care te îmbată și care te face să mergi rătăcind MULt timp.” 

Victor HUgo 
 

Din momentul în care ne naștem și până în ziua în care încercăm să mai existăm, 

viața nu este nimic altceva decât o luptă și o cale pe care o străbatem, lăsând în urmă 

amintiri și amprentele a ceea ce vrem ca ceilalți să cunoască. 

Liceul reprezintă pentru fiecare dintre noi perioada în care ne dezvoltăm, învățăm 

să creăm, învățăm să visăm la lucruri mărețe și niciodată să ne oprim din a spera. 

Identitatea și caracterul se conturează din ce în ce mai puternic, iar emoțiile ne lovesc, 

copleșindu-ne. Având în vedere toate transformările care au loc în viața unui adolescent, 

avem nevoie de identitate, acel ,,ceva” care să vorbească de la sine despre idealuri, idei, 

realizări, împliniri și vise. 

Ce este mai potrivit să însumeze toate aceste valori, decât o revistă școlară, a 

liceului din care faci parte? Dați-mi voie să vă răspund. Nimic. 

O revistă reprezintă o dovadă eternă, necontestabilă, a activității fiecăruia dintre 

noi, transpunerea în scris a conștiinței și valorii unui elev, creație care vorbește în sine 

despre creație, amintire pentru totdeauna. În ochii lumii, câteva rânduri scrise pe o foaie 

de hârtie pot părea oarecum nesemnificative, dar pentru noi, aceste rânduri sunt „totul”, 

sunt acel ceva de care aparținem și cu care ne mândrim. Esența gândurilor unui 

adolescent se regăsește aici, în aceste foi care redau începutul, drumul, experiența și 

extazul. 

,,A visa înseamnă a crea. O dorință este o chemare. Să consTRUIEști o himeră 

înseamnă să provoci realitatea.” Victor HUGo 
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Bun venit într-o lume în care tot ce citiţi e SF, unde “ce ar fi dacă” 

sunt la ordinea zilei...o lume în care dăm frâu liber imaginaţiei.. Reminder: 

”Acesta este un pamflet şi trebuie tratat ca atare. Orice asemănare cu 

persoane sau fapte reale este pur întâmplătoare. Acest medicament se 

eliberează fără prescripţie medicală, dacă apar manifestări neplăcute, 

adresaţi-vă medicului sau farmacistului”. 

Şi acum, dacă tot am “spart gheaţa” să discutăm despre un subiect pe 

care cu toţii îl iubim: şcoala. Ce este şcoala acum? O clădire mare, văruită 

aproape numai în alb – ca în poeziile simboliste - cu destul de multe geamuri, 

garduri în jur, camere de filmat, o mulţime de oameni hipnotizaţi, care se 

trezesc dimineaţa la 7 să vină aici, după care pleacă pe la 2-3 acasă. Ce face 

mai exact şcoala asta? Te modelează - îţi spun ei - te educă, te face să 

gândeşti, să te dezvolţi, bla, bla, bla. Cum te modelează mai exact? Să fii 

obedient, cuvântul tău nu valorează nimic. Te educă? Cum? Prin ecuaţii 

trigonometrice, fizică cuantică? Te face să gândeşti? În momentul în care 

tu începi să gândeşti de capul tău o să fi pus la perete de către profesor 

pentru că nu rezolvi problema cum vrea el, deci cam până aici cu gânditul... 

De fapt, ce face şcoala este să te facă să memorezi o grămadă de organe, 

muşchi, formule, înalţimi de munţi, ani; nu spun că aceste lucruri nu ar fi 

necesare să le ştii, mai ales pentru viitor, dar singurul lucru care mă 

deranjează este cuvântul „memorezi”. 

Dacă scoţi acest „memorezi“ din ecuaţie 

totul devine mai roz. 

Imaginaţi-vă pentru o 

secundă că aţi putea să 

învăţaţi orice la fel cum aţi 

învăţat să mergeţi pe 

bicicletă, odată ce aţi 

învăţat nu mai uitaţi. 
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SIMPLU 



 
 

De ce nu face şcoala asta? Pentru că sistemul în primul rând este 

unul foarte putred şi pus în practică de nişte oameni care nu au chef să 

se complice şi aplică acelaşi sistem putred. Marele lucru pe care se pune 

accentul în momentul de faţă sunt notele; nici nu ajungi bine acasă, că deja 

părinţii te întreabă, ce notă ai luat. Dacă ai luat o notă slabă eşti prost, 

dacă ai luat o notă bună eşti deştept, pe langă faptul că aceste note 

cataloghează enorm elevii între ei şi îi frustrează foarte tare, mai sunt 

nişte efecte adverse, apar aşa numiţii “vânători de note”, un fel de 

“vânători de recompense”, numai că fără cai şi pistoale. 

Această categorie de vânători de note sunt acei elevi care 

memorează cu o zi înainte de test tot, iau o notă bună, pentru ca părinţii 

să fie bucuroşi şi după aceea nici nu mai ştiu la ce au învăţat. Ajungi să 

vezi copii care se sinucid că au luat un 5, copii care încearcă să cumpere 

note, să mituiască profesori, corupţie, toate aceste lucruri doar pentru o 

cifră trecută într-o cărticică sau pe o diplomă. De ce are nevoie societatea 

de astăzi? De un elev care e fericit că merge la şcoală, căruia să-i placă 

şcoala, care nu învaţă pentru note, ci pentru el, asta trebuie să facă şcoala 

din ziua de astăzi, să modeleze copiii, în aşa fel încât ei să realizeze că “să 

înveţi” e pentru ei şi nu pentru note, nu pentru profesori. 

 

Aşadar, dragi profesori, elevi, respectaţi-vă reciproc şi munciţi 

împreună, pentru că faceţi asta pentru voi şi nu pentru altcineva. 

SIMPLU 
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ZEUL DE NEON 
 

 

 
 

Sunt sigur că ați observat evenimentele din lumea politică din ultimele 

săptămâni. Atâta dramă și intrigă se difuzează pe ecranele televizoarelor 

noastre, de parcă ar fi un episod prost regizat din Game of Thrones. 

Nu vă faceți griji, acesta nu este un articol cu temă politică. Ce am vrut să 

evidențiez prin afirmațiile de mai sus este faptul că toate aceste drame sunt 

difuzate la televizor mai ales de către canalele specializate în difuzarea știrilor. 

În timp ce urmăream un reportaj care prezenta un grup de oameni ce protestau 

împotriva unui om politic, mi-am amintit versurile unui cântec mai vechi, numit “The 

sound of silence”, mai precis mi-am amintit următoarele versuri “and then the 

people bowed and prayed to the neon god they made”, în traducere “apoi oamenii 

s-au rugat și s-au închinat la zeul de neon, pe care l-au creat”. Am rămas surprins 

când am realizat cât de bine descriu aceste cuvinte societatea din ziua de astăzi. 

Încercăm să ne păcălim spunându-ne că avem propriile noastre idei și gânduri, când 

în realitate tot ce facem este influențat de acest zeu de neon. Stăm în fiecare zi 

și urmărim cu sufletul la gură drame politice și reality show-uri. Ascultăm cum 

anumite persoane ne spun că avem dreptul la libera exprimare și la alegere liberă, 

după care ne îndeamnă să ieșim în stradă, să scandăm împotriva lucrurilor cu care 

ei nu sunt de acord. 

Realizez că masele au fost controlate încă de la începutul civilizației prin 

cărți, mai târziu prin ziare, iar acum prin televizor, dar trăim într-o societate care 

se mândrește cu așa zisele persoane independente și unice când în realitate marea 

majoritate a oamenilor fac parte dintr-o minte colectivă, unde stăpânul suprem 

este zeul de neon, iar oamenii sunt doar o unealtă, numită audiență, în războiul 

continuu al posturilor tv. 

Eu vă îndemn să închideți televizorul și să faceți un pic de sport, poate 

mergeți la o plimbare în parc sau să vă petreceți timpul cu persoana iubită. Orice 

a-ți face o să fie mult mai constructiv, decât statul în fața televizorului. 
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ZEUL DE NEON 
 

 

 

Cum tot veni vorba de persoana iubită (schimbăm macazul brusc), cu toții 

știm că ne aflăm în luna Februarie descrisă de romanticii dintre noi ca și luna 

dragostei. Pe 14 februarie se sărbătorește ziua Sfântului Valentin sau ziua 

îndrăgostiților. O zi în care îndrăgostiții își declară dragoste unul față de 

celălalt......, ah, mănâncă ciocolată și cred că se distrează împreună? (cel puțin, 

asta am înțeles eu). În orice caz ziua îndrăgostiților a eclipsat o tradiție veche 

românească, numită “Dragobete”. 

Pentru cei care nu știu Dragobetele este o sărbătoare de origine dacică 

sărbătorită de români pe 24 februarie. Sărbătoarea de Dragobete este 

considerată în popor echivalentul sărbătorii Valentine's Day (ziua Sfântului 

Valentin), sărbătoare a iubirii. Această sărbătoare vine cu un pachet interesant 

de tradiții, cea mai interesantă sau deranjantă (depinde de persoană) este 

tradiția zburătorului, în care un zburător (un băiat) aleargă după fata de care îi 

place cel mai mult (ținem cont că aceasta fuge de băiat). Dacă băiatul prinde fata 

și o sărută aceștia sunt “logodiți” timp de un an. 

Lăsând la o parte alergatul după fete, dacă aveți o persoană iubită nu ar fi 

rău să îi dați un pic de atenție de dragobete, cumpărați-i un cadou, nu trebuie să 

fie ceva ce o să vă lase cu buzunarele goale, dar să-i oferiți acel cadou din suflet. 

Ca să fiu sincer dacă este nevoie de o zi anume pentru a te simți bine cu persoana 

iubită, atunci cred că ar trebui să fie ceva schimbat în relația aceea. Nu ai nevoie 

de Valentine’s day sau Dragobete pentru a-ți arăta afecțiunea față de persoana 

iubită. Faceți în așa fel încât diecare zi să fie una specială. 
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''Eminescu n-a existat''-a 

rasărit un luceafăr în vremea 

aducerilor aminte—’’ un domn frumos 

cu ochii vii’’, ’’mari, minunaţi, care 

’’luceau adânc, himeric’’. 

 

''Eminescu n-a existat'', a 

existat o ţară frumoasă şi bogată şi 

un tânar a cărui poveste incepe cu 

"A fost odată ca-n poveşti, / A fost 

ca niciodată un basm despre tristul 

şi singuraticul Luceafăr, care "De 

dragul unei copile/ S-a rupt din locul 

lui de sus/ Pierind mai multe zile"... 

şi o "crăiasă din poveşti", cu ochii 

mari, umbriţi de gene lungi, cu păr 

de spice blonde -VERONICA. Şi noi 

avem in suflet câte o floare 

albastră, care între petale ascunde 

fericire, care ne face să fim mai 

buni... 

 

- Şi mai era un codru, al cărui 

freamăt se topea într-o chemare: 

’’O rămâi, rămâi la mine, /Te iubesc 

atât de mult ...’’. 

- Şi mai era un lac de cleştar 

"încărcat cu flori de nufăr"... un 

înger între oameni pe care-l tot 

aştepta, întrebându-l: ’’ De ce nu 

vii?’’ 

 

Când razele lunii bat în lac, 

răsună-n sară jalnic al buciumului 

împletit cu lacrimile doinei, care 

ireal, ca de pe o altă lume, se înalţă 

pe scară nevăzută a văzduhului spre 

hotarul dintre fiinţă şi nefiinţă... . 

Este locul unde ajung de atâtea ori 

gândurile mele, ale noastre... 

 

- Şi astfel, toate, de la 

zbuciumul " mişcătoarelor cărări", la 

teiul sfânt, la mireasa blândă din 

poveşti şi până la nemuritorul 

Luceafăr poartă un nume: un nume 

care are în el ceva din şoaptele 

îndrăgostiţilor, ceva din lumina 

făcliilor cerului, ceva din murmurul 

mării, din freamătul codrului, din 

gingăşia şi candoarea florilor, din 

vraja teiului înmiresmat. 

-Mihai Eminescu 

 

 

 

 

 LARISA ȘERBAN, 

ALEXANDRA MUNTEANU 

CLASA A IX-a A 
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CULTURĂ 

 
IA, adevărat icon identitar, arhetip vestimentar al 

femeii acestor locuri, înseamnă conectare cu trecutul, 
cu viitorul şi, totodată, prin limbajul universal al 

semnelor ei, cu comunităţile tradiţionale ale lumii. 
Pentru a ramâne vie, IA trebuie purtată iar odată 

purtată, devine poartă spre infinit. IA a fost veşmânt 
ritualic, sacru, IA este magică, IA a fost şi este EA. 

IA are viaţă. IA eşti TU! 

Cunoscută și sub denumirea de ”cămașă cu altiță”, IA 

reprezintă mult mai mult decât un obiect vestimentar 

reinventat de către designerii actuali, ea a rămas un simbol, 

o poveste, o carte de istorie. 

Nu se poate preciza exact data apariţiei iei, dar se 

presupune că ar fi fost prima oară purtată de populaţia din 

cultura Cucuteni. 

Cea care a transformat ia în stilul vestimentar personal a 

fost Majestatea Sa Maria, regină a României, principesă a 

României, principesă de Edinburg şi de Saxa Coburg şi Gotha. 

 

 
„Purtăm ii ca să ne 

identificăm cu etalonul 
frumuseții, bunătății și 

fericirii populare” 
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Visul unor liceeni de a da frâu liber 

imaginației pe scenă s-a concretizat în 

înființarea unei trupe de teatru. 

Trupa MINICINIS s-a înființat în toamna 

anului 2013, în urma unui proiect inițiat de 

Asociația Cultural Creștină „Justinian Teculescu” 

din orașul Covasna. Acest proiect început în vara 

anului 2013 a avut ca scop desfășurarea unor 

ateliere de teatru, public speaking si clownerie în 

Covasna. Atelierele au fost ținute de tinerii 

actori bucureșteni: Mihai Costache, Alice 

Nicolae, Aida Avieriței, Ștefana Ionescu, Liviu 

Chițu, Andreea Șovan și Cristiana Ioniță. În final, acest proiect a dus la formarea trupei 

MINICINIS. 

Trupa MINICINIS a debutat la 20 decembrie 2013, cu piesa „Moftangiii”, 

adaptare după schițele lui Ion Luca Caragiale. Debutul a fost unul fantastic, după 

aproximativ 3 luni de muncă pentru cei 14 membrii ai trupei, dar mai ales pentru regizorul 

și coordonatorul Mihai Costache. 

Pe parcursul anului 2014, trupa MINICINIS a participat la o serie de festivale 

naționale de teatru, care i-au adus premii frumoase. 

Trupa Minicinis 

TEATRU 
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Festivaluri-Premii 
 

 

 

o Festivalul Național de Teatru pentru liceeni „Jos pălăria”, 9-11 mai 

2014, ediția a XVII-a, București –Marele preMIU al fESTIVALUlUI- Premiul 

FestCO pentru cel mai bun spectacol. 

 
o Festivalul Național de arte pentru 

liceeni „Florian Pittiș”, ediția a VII-a, 12-13 

mai 2014, București –PremIUl Special al 

JURIULUi; Ioana Uță- PREMIUL pentRU cea mai 

bUNĂ actriță. 

 
o Festivalul de teatru liceal și studențesc 

„I. L. Caragiale”, ediția a XI-a, 7 iunie, Ploiești –PreMIUl I pentRU cel mai bUN 

spectacol; PremiUL special pentrU scenografie și light-design. 

 
o Festivalul Național de teatru pentru liceeni 

„Histrioniada Liceenilor”, ediția a XII-a, 8-12 

septembrie, Cluj-Napoca –PremiUL II pentRU cel mai bUN 

spectacol; PremiUL pentRU cel mai original scenarIU. 

o Festivalul Național de teatru „Stage”, 

6-9 noiembrie 2014, Cluj-Napoca –Premiul 

prentru regie; PREMIUL III pentrU rol 

principal feminin -Popa Bianca și Drăghici 

Andreea. 

 

 

 
 

 IOANA UȚĂ 

CLASA A XI-a A 

TEATRU 
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Orele de religie 

Probabil că mulţi dintre voi aţi auzit noutăţile în ceea ce priveşte orele 

de religie. Mai marii ţării, care în loc să îşi bată capul cu ceva util s-au 

gândit ei să facă orele de religie opţionale. Poate se plictiseau sau poate 

s-au gândit că la religie ne învaţă de bine şi ei nu au cui să lase mai 

departe tradiţia de a fura ţara. Dar cam ajunge despre ei. Ne 

aflăm într-o instituţie în care nu este permisă politica şi cum 

ironic ne învaţă la religie, oamenii nu au dreptul să judece alţi 

oameni. 

Cu toate acestea, să revenim la subiect. Cu ce ne afectează dacă facem sau 

nu religie? Teoretic nu a scos nimeni această oră definitiv din orarul elevilor şi cine ţine 

morţiş poate depune o cerere să facă religie la începutul anului şcolar. Această tema 

este sensibilă şi cu mai multe tăişuri. 

 
Spre exemplu, trebuie să luăm in calcul faptul că ora de religie nu ţine doar de a 

învăţa toţi sfinţii din calendar, toate sărbătorile sau nu mai ştiu câte rugăciuni. Ce 

contează este educaţia morală care se desprinde din orele de religie. Dar cum au spus 

mai mulţi părinţi, această educaţie morală o pot primi şi acasă. Există elevi români, chiar 

în şcoala noastră, care nu ţin ora de religie din pricina faptului că nu sunt ortodocşi şi au 

ales că nu doresc să urmeze această materie. Cu toate acestea ei sunt foarte bine 

educaţi şi uneori se comportă chiar mai bine decât un elev care a frecventat orele de 

religie. 

 
O altă problematică a orei de religie este că nu toţi cei care predau 

religie sunt capete bisericeşti, cum este spre exemplu domnul Măciucă la 

noi în liceu, ci sunt profesori de religie de profesie, iar în cazul în care mai 

multe clase nu vor urma religia ca materie ei riscă sa rămână fără loc de 

muncă. Au existat însă cazuri în care părinţi au făcut sesizări în care se menţiona faptul 

că elevii, în special cei de ciclu primar, au venit terifiaţi acasă sau au adresat părinţilor 

întrebări stupefiante din pricina a ce le-a spus dascălul de religie. Pentru asta nu trebuie 

sancţionaţi toţi cei care predau religie, ci profesorul respectiv, cum este în ultimul timp 

la modă. Sincer, nici eu nu sunt de acord cu întreaga dogmatică şi Dumnezeu să mă 

pedepsească pentru asta dar chiar nu pot percepe unele lucruri menţionate în biblie. 

RELIGIE 
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În final, o ultimă ţintă pe care doresc să o ating este faptul că unii părinţi au bătut 

cu pumnii în piept că aşa ceva este inadmisibil. Cum se poate ca noi, popor creştin ortodox, 

să nu avem ca materie obligatoire religia? Pentru asta am mai multe răspunsuri: 

o Noi ca „popor creştin ortodox” ar TREBUI să ne RUGĂm din SUflet, când simţim noi, 

nU la o oră plantată în orar că aşa s-a nimerit.(lăsată la voia întâmplării sAU a 

DomnULUI) 

o Noi ca „popor creştin ortodox” nU ne dovedim credinţa prin a ne trimite copiii la 

ora de religie.* 

o Pe copiii voştri i-aţi întrebat ce-şi doresc? Sincer am vĂZUT războIUL părinţinlor şi 

nU al elevilor. Noi ca „popor creştin ortodox” trăim democratic,iar pe langă asta 

elevUL este cel care merge la şcoală. 

 

 
Ca o părere personală, consider că orele de religie ar trebui să devină obligatorii 

pentru ciclul primar şi gimnazial şi materie opţională pentru liceeni. 

*NOTĂ: Nu vreau să se înţeleagă din asta că ora de religie nu este importantă sau 

că sunt împotriva acesteia. 
 

 

 

DIANA TIMARU 

CLASA A X-a A 

RELIGIE 
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Sărbătorile sunt întotdeauna un 

prilej de manifestare a bucuriei. 

Poporul român a știut mereu să guste 

sărbătoarea prin obiceiuri şi tradiții 

de o deosebită frumusețe, una dintre 

acestea fiind sărbătoarea iubirii, 

manifestată la noi de Dragobete. 

Pe 24 februarie, în ziua când 

Biserica Ortodoxă sărbătorește 

Aflarea Capului Sfântului Ioan 

Botezătorul, spiritualitatea populară 

consemnează ziua lui Dragobete, zeu 

al tinereții în Panteonul autohton, 

patron al dragostei și al bunei 

dispoziții. La noi, Dragobete era ziua 

când fetele și băieții se imbrăcau în 

haine de sărbătoare și daca timpul era 

frumos, porneau în grupuri prin lunci 

și păduri, cântând și căutând primele 

flori de primăvară. 

În dimineața zilei de Dragobete 

fetele și femeile tinere strângeau 

zăpada proaspătă, o topeau și se 

spălau cu apa astfel obținută pe 

cap, crezând că vor avea 

părul și tenul plăcute 

admiratorilor. 

De obicei, tinerii, fete 

și băieti, 

se 

adunau mai mulți la o casă, pentru a-și 

"face de Dragobete", fiind convinși 

că, în felul acesta, vor fi indrăgostiți 

întregul an, până la viitorul 

Dragobete. Aceasta întâlnire se 

transforma, adesea, într-o adevarată 

petrecere, cu mâncare și băutură. De 

multe ori băieții mergeau în satele 

vecine, chiuind și cântând peste 

dealuri, pentru a participa acolo la 

sărbătoarea Dragobetelui. Uneori, 

fetele se acuzau unele pe altele 

pentru farmecele de urăciune făcute 

împotriva adversarelor, dar de cele 

mai multe ori tinerii se întâlneau 

pentru a-și face jurăminte de 

prietenie. 

Modernizarea,schimbarea sunt 

procese normale ce se desfasoară în 

orice societate umană. Generațiile 

tinere au tendința de a uita tot ceea 

ce este vechi, iar prin acest articol 

mi-am propus să fac cunoscut această 

sărbătoare cu rădăcini vechi, astfel 

încât  sper că am stimulat 

interesul elevilor spre a 

păstra tot ce este 

folositor   şi   frumos  din 

acest “ vechi ”. 

 

TEODORA RUSU 

RELIGIE 

http://www.crestinortodox.ro/rugaciuni/rugaciune-impotriva-farmecelor-bantuirii-duhurilor-rele-72518.html
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Acestea sunt cuvintele pe care 

Adrian Cioroianu, istoric român, ține să 

ni le reamintească de fiecare dată. Și 

într-adevăr, de ce să nu o facă? 

Majoritatea dintre voi priviți 

istoria ca o povară, așa-i? Doar o 

materie, un șir de ani fără pic de 

semnificație și vă spuneți că nimeni nu o 

să vă oprească pe drum să vă întrebe 

între ce ani a domnit X sau Y. Este un 

punct de vedere. Nu se poate contesta, 

însă, merită încercată varianta de a lupta 

ca acesta să se schimbe măcar un pic. 

Să facem abstracție de programa 

școlară. Sunt de acord că nu poți învăța 

ceva impus la un timp impus, însă asta 

este de fapt greșeala! Istoria nu trebuie 

nici pe departe „învățată”. Istoria chiar 

este în ansamblu o poveste. Auzi că i se 

spune „fapt istoric” sau „eveniment” și 

deja asemenea denumiri aduc ideea de 

plictisitor. Acest așa numit eveniment, 

pe vremea lui a fost doar o întâmplare, 

mai mult sau mai puțin importantă, care a 

trecut și a devenit istorie, iar din 

această istorie a rămas esența, adică 

povestea. Lăsați ceea ce vă spune 

profesorul sau profesoara că „trebuie să 

știți aia și cealaltă…”. Anii sunt cifre și 

mai important e că ceva s-a întâmplat la 

un moment dat, ceva ce a adus o 

schimbare de ținut minte. Ajunge să vă 

raportați la un secol, dar să trecem la 

subiectul principal. 

Nu degeaba istoria este o poveste. V-ați 

întrebat vreodată cum de reușiți să 

țineți minte lucruri din copilărie, ce s-a 

întâmplat în vreun film sau serial, ce scria 

în ultimul articol dintr-o revistă sau chiar 

să memorați acțiunea unei cărți întregi 

cu lux de amănunte? Este pentru că v-ați 

concentrat pe acțiunea în sine și ați 

înregistrat-o ca pe o poveste. Dacă o 

mulțime de lucruri le puteți memora doar 

privind în ansamblu, ce v-ar opri să faceți 

asta și în ceea ce privește istoria? 

Mai mult, tot ceea ce regăsim noi în 

istorie este ceva care s-a întâmplat cu 

adevărat, deci satisfacția e mai mare 

decât în a vedea un film sau a citi o carte 

bazate pe ficțiunea unei persoane. 

Totodată, asta nu înseamnă că nu trebuie 

să mai citiți sau să nu vă mai uitați la 

nimic. Putem regăsi istorie și în aceste 

plăceri, mai ales în cărțile autorilor 

consacrați din toate timpurile. 

Următoarea voastră întrebare 

poate fi: „De ce aș vrea să știu și la ce 

îmi trebuie istoria oricum?”, iar eu, în loc 

de n motive, în sute de cuvinte, doresc să 

vă răspund cu un citat, vorbele altcuiva: 
 

 

DIANA TIMARU 

CLASA A X-a A 

5 MINUTE DE ISTORIE 

” 

ESTE CEA MAI FRUMOASĂ POVESTE.” 



 

 

 

 

 

 

Eroii de lânga noi 

 
Din momentul în care ne naştem şi 

până la apogeul vieţii noastre, suntem 

încercaţi de soartă. Testul vieţii nu este 

tocmai uşor pentru niciunul dintre noi, iar 

obstacolele se ivesc la tot pasul. Pentru a 

putea răzbate prin labirintul vieţii şi a nu 

renunţa, avem nevoie de exemple, de modele, 

de oameni deosebiţi care s-au luptat cu 

soarta şi au câştigat răsunător. Aceşti 

oameni speciali sunt o binecuvântare pentru 

noi, cei ce căutăm răspunsuri, pentru cei care 

se simt singuri, pentru cei ce şi-au pierdut 

puterea de a spera. Pe aceşti oameni îi numim 

EROI. 

Câţi dintre noi nu ne-am dorit să 

devenim eroi? Însă unde putem găsi 

adevăraţii eroi? Poate nici nu trebuie să 

căutăm prea departe, căci aceştia se află 

chiar lângă noi, aşteptând să fie scoşi la 

lumină. Pentru a fi un erou, pentru a-ţi putea 

atinge ţelul, cel mai important lucru este 

voinţa de a merge înainte. Astăzi o să vă 

povestesc despre un astfel de erou, pe care 

mă simt onorată că am avut ocazia să-lcunosc 

şi a cărui poveste este plină de învăţătură, o 

adevărată lecţie de viaţă. 

Este o persoană uimitoare, cu o 

personalitate şi un caracter puternic, cu o 

încredere în sine de nebiruit. Ea este pentru 

mine un erou, este cea care mi-a oferit 

speranţă şi m-a făcut să văd dincolo de 

limite; ea este cea care a luptat cu greutăţile 

vieţii şi a ieşit învingătoare. Pentru mine, 

povestea ei reprezintă dovada de 

necontestat că determinarea, curajul şi 

dorinţa de a merge mai departe pot schimba 

destine. Toate aceste calităţi, însoţite de 

răbdare, o voinţă de fier şi speranţă 

nemărginită au ajutat-o să depăşească una 

dintre marile încercări ale vieţii sale. Nu cu 

mult timp în urmă, ea a trecut printr-o serie 

de operaţii riscante, pentru îndreptarea unei 

deformaţii a coloanei vertebrale. Toate 

acestea însă nu au determinat-o să-şi piardă 

încrederea într-un viitor mai bun, ci 

dimpotrivă au ajutat-o să-şi construiască 

viaţa cărămidă cu cărămidă şi să ajungă acolo 

unde este astăzi. 

Ea este pentru liceul nostru o 

adevărată valoare, este persoana care ne 

învaţă cum să ne împlinim idealurile, cum să 

nu ne dăm bătuţi şi să credem cu tărie în 

puterile noastre. Oricât de mult aş vorbi, 

cuvintele sunt prea sărace pentru a descrie 

personalitatea ei plină de farmec; nu 

încetează să ne uimească, deoarece, de 

curând a trecut cu brio un examen pentru 

admiterea la facultate. O felicităm şi îi 

dorim un succes răsunător în viitor şi îi 

mulţumim pentru toţi anii în care a fost 

alături de noi, 

o prietenă de 

nădejde, la 

bine şi la rău. 

Cu siguranţă 

vom auzi 

peste timp de 

numele ei: 

PAULA 

PĂVĂLUCĂ 

 

 

 

 

RAMONA OLTEANU 
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Cine sunt? Are mult prea puţină 

importanţă! 

Am fost și eu acolo, am inspirat 

același aer și praf și miros de cărţi mult 

prea răsfoite. Nimic nu se compară cu 

sentimentele care încă mă încercă atunci 

când arunc o privire în spate spre o 

tânără introvertită dar ambiţioasă. 

Hai să o luăm de la început! Poate că 

ar trebui să menţionez faptul că, pentru 

mine, școala nu a fost niciodată locul care 

m-a făcut să mă simt izolată sau de parcă 

aș pierde vremea. Dimpotrivă, am 

încercat să fiu mereu deschisă ideilor, 

am făcut tot de mi-a stat în putinţă spre 

a sorbi cuvintele profesorilor în speranţa 

că, într-una dintre zile și eu voi avea 

darul vorbirii cursive fără trac sau fără 

a mă bâlbâi... Astăzi, 14 ani mai târziu, 

tot nu sunt sigură pe mine, dar am învăţat 

să observ ce se petrece în jurul meu, iar 

mai presus de toate am găsit calea 

succesului: încercă, încearcă, încearcă! 

Sub această deviză toate visele pot 

deveni realitate, trebuie doar să știi spre 

ce anume să-ţi îndrepţi ţinta. În clasele 

primare ţinta ar trebui să fie jocul, 

lectura și desigur desenele animate. Nu 

căuta a fi matur prea devreme. Știu, 

toate astea sunt acolo, și te așteaptă 

oricât, dar nu vei regăsi niciodată 

plăcerea unui joc sau de a te uita la 

„desene” din copilărie. Lectura?! 

Privește-o tot ca pe un joc, odată ce 

descoperi că universul este atât de 

compact încât îl poţi ţine cu două mâini, 

nu vrei mai pofti să îl arunci pe birou sau 

înapoi pe un raft uitat de vreme. Mai 

târziu, gimnaziul este o perioadă într- 

adevăr stranie. Să fiu sinceră, gimnaziul 

pentru mine a fost o perioadă atât de 

bulversantă încât și acum încerc să îmi 

amintesc ce am făcut în acei 4 ani. O 

perioadă înceţoșată în care școala era 

mult mai mult decât îmi imaginasem eu. 

Trebuia să pot percepe ce trebuie să știu 

și în ce fel, trebuia să înţeleg că fiecare 

materie era complet diferită de cealaltă, 

deși în mintea mea toate ar fi trebuit să 

comunice un mesaj imens – viaţa. În 

concluzie, gimnaziul reprezinta momentul 

în care te auto-descoperi, iar asta nu 

este o sarcină ușoară. Încearcă să îţi lași 

mintea liberă, citește tot ce îţi cade în 

mână și nu uita să spui cuiva. Spune-i 

colegului sau colegei de bancă că ai rămas 

profund marcant de un sentiment ce ţi-a 

fost insuflat. Poate te-ai simţit 

ameninţat, sau furios sau incert, leagă 

sentimentele și încearcă să le explici. 

Doar așa vei putea înţelege cine ești și 

cine îţi dorești să devii. 

Apoi a fost liceul. În primul rând nu 

încerca să te prefaci că ești cineva nou. 

Nu crede că acesta este momentul în 

care trebuie să arăţi tot ce poţi, deși 

trebuie să devii cea mai bună versiune a 

ta posibilă. Este necesar să încerci să îţi 

îmbunătăţești fiecare abilitate într-un 

mod care să nu îngrădească posibilitatea 
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de acumulare a unor noi cunoștinţe. Prin 

urmare, liceul este momentul ideal de a 

îţi testa curajul. Fie că vorbim de o 

competiţie școlară, ori de un flirt 

adolescentin sau poate că îţi deschizi un 

canal pe YouTube, toate sunt modalităţi 

de experimentare și toate vor fi parte 

din ceea ce va deveni maturitate. Cel mai 

înfricoșător moment, a fost cu siguranţă 

clasa a XII-a. Nu pentru acel examen de 

Bacalaureat, de care sunt convinsă că 

sunteţi deja plictisiţi la cât îl simulaţi, ci 

pentru întregul an școlar în sine. Îmi 

doream să am parte de cursuri obișnuite 

în urma cărora să acumulez cunoștinţe 

noi care să nu fie direct legate de 

subiectul II al examenului de bacalaureat 

la Matematică, sau proba de ascultare a 

competenţelor lingvistice. Ajunsesem să 

iubesc orice materie care nu avea 

legătura cu celebrul examen, 

dezvoltasem cea mai avidă poftă de 

lectură din gimnaziu până în prezent, 

pentru că un personaj ce își târăște 

existenţa de pe o zi pe alta părea să aibă 

un trai mult mai palpitant decât discuţiile 

despre Maturandum sau banchet. 

Sfatul meu ar fi să îţi urmezi 

planurile cu intensitate. Știu că poate nu 

îţi dorești să te gândești la o anume 

facultate și că este posibil să ai în plan 

doar orașul în care îţi dorești să mergi. 

Poate decizia ta se bazează strict pe 

câteva povești despre cât de bine e să fii 

student în București sau în Brașov. Știu 

că părinţii te presează și îţi dau 

argumente care ţie îţi pot părea 

irelevante și câte alte probleme se vor ivi 

pe viitor. Revenind la ce spuneam mai 

devreme, eu nu am fost și nu voi fi 

niciodată cea mai încrezătoare fiinţă în 

propriile-mi forţe și aptitudini. Încă 

zâmbesc când îmi amintesc cum am ajuns 

unde sunt astăzi. O vagă rememorare a 

unei fetiţe de 4-5 ani spunea că își 

dorește să devină poliţistă, ca și tatăl ei, 

apoi gimnaziul mi-a fost marcat de vise 

ce se împărţeau în mod egal între actorie 

și drept, iar în liceu eram convinsă că voi 

da la medicină dar și la geografie. Totuși, 

jurnalismul este calea mea, și nu am știut 

asta decât atunci când mi-am cunoscut 

profesorii și am ascultat primele cursuri. 

Sentimentul pe care l-am încercat atunci 

este greu de descris, chiar dacă îl simt în 

fiecare zi când pășesc în sala de curs. 

Știu că poate suna greșit sau ridicol, dar 

căldura și atmosfera primitoare care mă 

învăluie în fiecare zi sunt greu de întâlnit 

oriunde altundeva decât acasă, chiar 

dacă sunt la sute de kilometri distanţă de 

casă. Fii convins că și tu vei găsi acel loc 

al tău. Poate că deja îl știi de când erai 

mic, poate vei ajunge acolo din întâmplare 

sau pură curiozitate, însă nu privi nimic 

drept o problemă pentru că sunt mult 

prea puţine lucruri care să poată fi 

privite astfel în această perioadă. . 

Ce urmează după 12 ani de copilărie 

prelungită într-un oraș precum Covasna 

ar putea părea alarmant și puţin 

milităresc dar sunt cele mai bune sfaturi 

pe care ţi le pot oferi: mergi la facultate; 

mergi la cursuri; distrează-te; fii 

obosit/ă; cafeaua se poate bea la orice 

oră din zi! Facultatea este momentul 

perfect să nu ai timp de nimic dar să 

reușești prin forţe supranaturale și în 

moduri mistice să le faci pe toate și să fii 

peste tot la momentul ideal. 
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Îţi amintești filmele acelea cu 

adolescenţi rebeli, la care se uitau 

întotdeauna fetiţe de 12 ani, aspirante 

spre o trecere cât mai abruptă de la 

copilărie la pubertate? Ei bine, unul 

dintre mesajele transmise de aceste 

forme de media, și singurul mesaj care a 

trecut pe lângă urechile tuturor acestor 

tinere domnișoare a fost acesta – a nu te 

lăsa descurajat de nimic și mai ales de 

nimeni. 

Rebel nu înseamnă să nu îţi asculţi 

părinţii și să ieși în fiecare seară în club. 

Timp este pentru orice, și crede-mă că 

vei regreta mai târziu orele și banii 

cheltuiţi în diverse localuri doar pentru 

a-ţi satisface un moft. Un rebel, privește 

lumea în adevăratul ei spectru de culori, 

și își propune să o muleze pe dorinţele și 

nevoile lui deopotrivă cu cele ale întregii 

societăţi. 

Non-conformism; neconvenţional: aceste 

cuvinte sună atât de negativ rostite de o 

gură nepotrivită ori pe o intona ţie 

menită să rușineze. 

 

Ceea ce încerc să îţi explic, în fraze 

destul de anecdotice este următorul 

lucru: trebuie să fii informată și să 

folosești toate aceste utilităţi care ţi-au 

fost oferite pe un platou, ca atare. De 

exemplu internetul nu este universul 

virtual al Facebook-ului, iar Google nu 

sefolosește doar atunci când trebuie să 

îţi faci tema la limba română sau la 

istorie. 

Acestea fiind spuse te provoc drag 

fost coleg și nou elev al fostului meu 

liceu, ca în fiecare zi să descoperi un nou 

mod de a folosi internetul. Poate fi un 

site de existenţa căruia nu aveai habar, 

sau un video extrem de amuzant ori 

educaţional... Judecă conţinutul lor și 

observă cum mintea ta gândește pe mult 

mai multe planuri, cum întotdeauna vei 

avea ceva nou de adăugat într-o 

conversaţie, iar dacă ai o imaginaţie 

bogată, vei putea vedea cum orizonturile 

ţi se lărgesc pas cu pas, cum șanţurile 

craniene despre care vorbeai la biologie 

se adâncesc îmbogăţite de informaţie, 

îmbogăţite de opinii. 
 

 

 

 
. 

 Narcisa Moroșanu, 

fostă elevă a Liceului 

“Kőrösi Csoma Sándor” 
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CNE meets Condeiul 

Educaţia este cea mai puternică armă pe care o putem folosi ca să 

schimbăm lumea. 

-Nelson Mandela- 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Când vorbim despre şcoală automat vorbim, într-o anumită măsură, şi despre educaţie. Spun într- 

o anumită măsură deoarece şcoala nu este tot ce ar trebui să fie. Desigur soluţia nu este să stăm nepăsători 

să aşteptăm ca problemele să se rezolve de la sine pentru că riscăm să nu se întâmple nimic. 

Pare că suntem mici în comparaţie cu schimbările care le dorim, dar vestea bună este că nu suntem singuri. 

Consiliul Elevilor este acea structură care ne reprezintă pe noi, elevii, şi care ne apără drepturile şi 

interesele. 

 
 

Campanii - Proiecte 
 

 

 

O campanie de importanţă 

majoră derulată de Consiliul Naţional al Elevilor în parteneriat cu alte 

organizaţii este „6% pentru educaţie”, prin care se cere 6% din 

bugetul de stat pentru finanţarea educaţiei. 

Efectele subfinanțării sistemului de învățământ sunt demonstrate de 

rata crescută a analfabetismului funcțional, de numărul mare al 

elevilor care renunță la învățământul preuniversitar, România 

clasându-se printre țările cu cea mai mare rată a abandonului școlar 

din Europa, și de rezultatele slabe ale elevilor români la testele 

standardizate precum Examenul de Bacalaureat, respectiv la 

Evaluarea Națională. 

Consiliul Elevilor cere Guvernului și Parlamentului României să respecte legea, precum și obiectivele 

trasate de către țara noastră în contextul strategiei Uniunii Europene „Europa 2020”, astfel încât 

elevii și studenții să beneficieze de o educație gratuită, așa cum Constituția României prevede, 

precum și de o educație de calitate. 

 
Unde? – La Baru Mare, în complexul 

Universităţii Babeş-Bolyai 

Ce? – O săptămână de workshop-uri 

interactive pe teme precum principii 

democratice, public speaking, etc 

Pentru cine? – Elevi din clasele IX-XII 

cu spirit civic şi dorinţă de implicare în 

societate. 



CLASA A XI-a A 20  

 

 

 

 

ANDREA BECSEK 

CNE meets Condeiul 

Urmează în liceul nostru 
Campanie de informare cu 

privire la drepturile elevilor 

Cutie pentru sugestii 

şi reclamaţii 
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Subfiliala Covasna 

 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este o organizaţie umanitară 

membră a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semiluna Roşie, auxiliară autorităţii 

publice şi abilitată prin lege să asigure asistenţa umanitară în caz de dezastre şi să vină 

în sprijinul persoanelor vulnerabile. 

Subfiliala de Cruce Roşie din oraşul Covasna a luat naştere datorită iniţiativei 

elevei Şerban Teodora, care totodată a fost coordonatoarea subfilialei pe o perioadă de 

aproximativ un an, iar pe această cale ţin să o felicit pentru activitatea depusă care a 

adus laude şi aprecieri în rândul voluntarilor şi nu numai. De-a lungul timpului în care 

Teodora a coordonat subfiliala din oraşul nostru s-au desfăşurat mai multe activităţi 

deosebit de interesante. Una dintre activităţi a fost intitulată: 

 

Primăvara începe cu Crucea Roşie. 

Pentru marcarea Zilei Internaţionale a Femeii, odată cu venirea primăverii, noi, 

voluntarii Crucii Roşii-Subfiliala Covasna, am dăruit mărţişoare cu simbolul Crucii Roşii 

femeilor din staţiunea Covasna. 

 

Cea de-a doua activitate s-a numit: 

Mami! Tati! Vreau să fiu voluntar! 

Activitatea cu pricina s-a desfăşurat la Şcoala Generală ,,Orban Balazs”, iar aici 

au fost organizate ateliere de creaţie şi de instruire, în vederea acordării primului 

ajutor. În cadrul acestei activităţi ne-am bucurat de un succes răsunător, colegii noştri 

mai micuţi, fiind foarte încântaţi de cele întâmplate. 

 

Odată cu trecerea timpului, Teodora din proprie iniţiativă a înmânat conducerea 

Subfilialei de Crucea Roşie subsemnatei, Zaharia Ana Maria, acum în clasa a X-a A.Prima 

activitate organizata după această schimbare a fost: 

 

Combaterea virusurilor HIV/SIDA 

Astfel, pentru a marca Ziua Internaţională pentru combaterea virusurilor 

HIV/SIDA, aceasta fiind sărbătorită pe data de 1 decembrie, voluntarii Crucii Roşii din 

Filiala Covasna au realizat prezentări şi planşe despre virusurile aduse în discuţie, 

materilalele au fost prezentate în cadrul Liceului Korosi Csoma Sandor. Tot aici am 

împărţit pliante care conţineau informaţii despre cele două virusuri, iar auditoriul a 

completat un chestionar cu privire la tema prezentărilor. 

CRUCEA ROȘIE 
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Strângere de fonDURI 

Combaterea vIRUSURILor 

HIV/SIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am plecat să colinăm! 
Mami! Tati! VreaU să 

fIU VOLUNTar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăvara începe CU CRUcea Roşie Să ne facem CUnOSCUŢI 



23  

 

 

 

 

 

 

Am plecat să colinăm! 

Sărbătorile creştine ale Naşterii Domului nostru Iisus Hristos prezintă o 

încărcătură emoţională deosebit de importantă, iar în cadrul celei de a doua activități, 

voluntarii Subfilialei de Crucea Roşie din Covasna au adus un zâmbet pe chipurile 

pacienţilor de la Spitalul de Cardiologie ,,Benedek Géza –Covasna. Activitatea s-a 

desfăşurat pe data de 24.12.2014, volutarii păstrând în mare măsură tradiţia veche şi 

scumpă a colindelor, care conferă evenimentului o extraordinară importanţă. 

 

Strângere de fonduri 

Pe data de 17.01.2015, voluntarii subfilialei de Crucea Roşie din oraşul nostru au 

organizat o activitate de strângere de fonduri pentru această organizaţie. Este deosebit 

de mulţumitor faptul că această activitate s-a bucurat de succes, motiv pentru care vom 

mai organiza astfel de activităţi şi nu numai. Pe această cale doresc să le mulţumesc celor 

care au făcut posibilă desfăşurarea tuturor activităților. 

 

Să ne facem cunoscuţi 

Pe data de 31.01.2015 s-a derulat o altă activitate care a constat în aplicarea unui 

chestionar cu întrebări despre Crucea Roşie. Chestionarul a fost adresat locuitorilor 

oraşului Covasna. Atât noi, voluntarii, cât şi locuitorii intervievaţi ne arătăm încântarea 

cu privire la acest gen de activitate, iar pe viitor vom lua în considerare o repetare a 

acestei activităţi. 
 

 

 
 

ZAHARIA ANA MARIA 

CLASA A X-a A 

CRUCEA ROȘIE 
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Cartea "Limbajul trupului" este scrisă de James Borg, acesta 

este faimosul autor al bestseller-ului Persuasiunea. Limbajul 

trupului conține șapte lecții importante care au scopul de a ne 

prezenta și de a ne ajuta să stăpânim limbajul non-verbal. Lectura 

aceasta a reușit să câștige premiul BAA (British Airports 

Authority), la categoria cea mai bună lectură non-fiction. 

Limbajul trupului va fi întotdeauna indicatorul cel mai de 

încredere în transmiterea sentimentelor, atitudinilor și emoțiilor. 

Are peste 200 de pagini care cu siguranță vă vor capta toată 

atenția, descrierea simplă a acestui limbaj, a gesturilor pe care 

le întâlniti zi de zi. 

V-ați întrebat vreodată ce gândește cel de lângă dumneavoastră? Cu ajutorul acestei 

cărți puteți descifra semnalele pe care interlocutorii vi le transmit. Corpul uman este 

alcătuit dintr-o multitudine de molecule care se exprimă printr-o explozie de diverse 

gesturi, o mare parte din ele fiind total ignorate. Putem identifica rapid dacă cel cu care 

vorbești este stresat, fericit, nerăbdător sau chiar dacă te minte. Știați că noi 

comunicăm zilnic prin intermediul vocii, aici mă refer la tonul cu care vă exprimați, ritmul 

și inflexiunea, contactul vizual, atitudinea, postura, atingeri și chiar și prin 

îmbrăcăminte? James a încercat să ne explice cum putem crea o bună comunicare și multe 

alte trucuri care te ajută în relațiile sociale. De exemplu lăsarea privirii în jos afectează 

formalismul sau seriozitatea discuției. În ziua de azi psihologia are un rol foarte 

important, după cum spunea un amic de-al meu aceasta poate fi comparată cu o haină, 

adică ne trebuie în permanență. Unii oameni au învățat să se ascundă dupa vorbe însa alții 

nu știu că unele gesturi le trădează gândirea. În acele momente noi observăm 

contrazicerile, avem o intuiție, mesaje pe care le primim de la subconștient, pentru a 

produce acea senzație de falsitate pe care o emană persoana de alături. Fiecare mișcare 

a corpului este expresia unei reacții emotionale, ne dăm prea ușor de gol..tocmai din 

această cauză ar trebui să învățăm ce înseamnă acest limbaj non-verbal. Sunt reguli 

simple, ușor de reținut care în anumite momente vă permit să vă amuzați decodând 

semnele. Din păcate nu mereu avem o postură și o atitudine corectă, care să ne 

avantajeze, așadar în această lectură avem destule sfaturi pentru corectarea acestor 

mici  defecte.  Este  o  carte  educativă  și  folositoare,  care  reușește  să  mențină 

curiozitatea cititorului. Este una dintre preferatele mele și 

consider că nu mi-am pierdut deloc timpul cu ea, ba chiar m-a 

ajutat foarte mult. Aceasta este descrierea generală a cărții, 

restul veți descoperi când o veți citi. Sper să vă placă și vouă! 

NARCISA TUDOR 

CLASA A X-a A 

BOOKAHOLIC 

"LIMBAJUL TRUPULUI" 
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 Remediul în frumuseţe şi sănătate 

Întotdeauna ne dorim să arătăm cât mai tineri, să fim mai inteligenţi, 

să scăpăm de ochelarii ăia plictisitori care ne fac să părem nişte tocilari. 

Soluţia? Flavonoizii. 
 

ACUM ne pUNEM întrebări: 

o Ce SUNT flavonoizii? AU efect sUPernATURAL? DAU SUperpUTEri? 

o CU ce ne AJUTĂ? Slăbim? Unde îi găsim? În SUpermarket? 
 

 

 
De fapt Flavonoizii nu dau puteri, nu au efecte supranaturale, nu ne fac cu 

5 ani mai tineri. Flavonoizii sunt o sursă de antioxidanţi, având o mulţime 

de beneficii pentru sănătate . 

Pentru chimiştii noştri avem şi ceva interesant, clasificarea lor din punct 

de vedere IUPAC: 

CHIMIA VIEȚII 
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Dar ce este foarte important şi trebuie menţionat: 
 

 Flavonoizii sunt indispensabili pentru sănătate! 

 

Putem spune de fapt că ei sunt colacul nostru de salvare, 

injecţia pe care nu o simţim când ne este administrată. Odată ce 

ştim ce consumăm, ştim să ne protejăm organismul, creem un scut 

pentru tot ce afectează şi ne pune în pericol sănătatea în fiecare 

zi. 

CHIMIA VIEȚII 
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✓  De fapt Flavonoidele nu ne ajută să slăbim într-un ritm alert 

sau nu ne vom transforma într-un supermodel peste noapte. 

 
✓  Rolul lor este de a ne înfrumuseţa oragnismul, modul în care 

acţionează sunt de fapt efectele vizibile la suprafaţă, tenul 

nostru, structura corpului nostru. 

CHIMIA VIEȚII 
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UNDE GĂSIM FLAVONOIZII? 

CUM TRĂIM O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ? 
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CHIMIA VIEȚII 
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 Uneori frumuseţea are un preţ, preţul unei alimentaţii sănătoase bazate pe o dietă 

 corespunzătoare, bogată în legume şi fructe. 

,,Frumosul este simbolul binelui moral.” 

-Immanuel Kant 

CHIMIA VIEȚII 
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DIVERSITATE 

 

Știați că...? 

...în ziua în care îți sărbătorești ziua alte 9 

milioane de oameni o sărbătoresc și ei? 

...în limba engleză, toate numele continentelor încep și se termină 

cu aceași literă? 

...majoritatea rujurilor conțin solzi de pește? 

...Ludwig vam Beethoven, unul dintre cei mai faimoși compozitori, 

a fost surd în cea mai mare parte a vieții? 

...țânțarii au 47 de dinți? 
 

CRISTINA ENEA 

CLASA a VII-a A 
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Internetul a fost împărțit în două tabere! 
 

Culoarea unei rochii împarte internetul în două tabere: Albastru cu negru sau alb 

cu auriu. Tu ce culoare vezi? 

O fotografie pe cât de simplă pe atât de controversată a stârnit o isterie generală 

printre internauți. Motivul: culoarea unei rochii. Fără voia ei, Caitlin McNeill a devenit 

faimoasă în doar 48 de ore. 

Ea a fotografiat o rochie într-un magazin, deoarece voia să o arate prietenilor. 

Când amicii fetei au văzut-o au fost șocați deoarece fiecare percepea culoarea diferit. 

Unii spuneau că văd albastru și negru, iar alții alb cu auriu. 

Un site specializat în fotografie a încercat să lămurească misterul. Diferitele 

lungimi de unda de lumină, care corespund diferitelor culori, sunt captate de ochiul 

nostru prin iris. Ele lovesc retina, unde diferiții pigmenți activează conexiunile nervoase 

care transmit semnale către creier. Sistemul nervos central filtrează, însă, intuitiv 

informația atunci când stabilește culoarea unui obiect. Problema este tenta albăstruie 

a pozei care afectează percepția vizuală. Ochiul încearcă să înlăture prejudecata 

cromatică a luminii naturale. Astfel, unii încearcă fie să înlăture partea albastră, și 

astfel ajung să vadă alb și auriu, fie să înlăture partea aurie și văd albastru și negru. 

Este o chestiune legată strict de percepția fiecărui om. 

Pentru a înlătura total orice teamă, în realitate, rochia este albastru cu negru. 

Totuși cei care o văd alb cu auriu nu au nicio problemă de vedere. Creierul lor doar a 

corectat altfel lumina din fotografie. 
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Dorim să îi 

mulțumim d-lui  

profesor Gal 

Norbert pentru 

ajutorul acordat. 

PROFESOR 

COORDONATOR: 

 
SERBAN DANIELA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHIPA 

 REDACȚIONALĂ: 
 

 
MULȚUMIM 

SPONSORILOR: 

o HOTEL CLERMONT; 

o Dl. FRITZ MÜLLER; 

o Dl. BÎRLĂ DAN VALERIU; 

o SC TRANSGAT SRL; 

o SC COMPUTECH SRL; 

o GABRY'S HAND MADE. 

 

o BUTU ELENA 

o MAIORU DENISA 

NOTĂ:Așteptăm cu nerăbdare 

creația și ideea ta pentru a o 

publica în revista noastră. 

Așa că nu mai ezita și trimite 

pe adresa noastră de e-mail: 

revista.condeiul@yahoo.com 

TOMBOLĂ! 
*Completează acest bilet și depune-l în locul special 

amenajat la CDI, ca să poți fi câștigătorul unui voucher de 

intrare la piscina hotelului Clermont! 

Nume:                                                                                                       

Prenume: 

Clasa: 

mailto:revista.condeiul@yahoo.com
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