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Editorial
Conceperea unei reviste școlare necesită timp, talent și devotament
din partea tuturor celor implicați, indiferent că sunt cadre didactice sau
elevi, iar recompensele, în general, cu greu pot egala eforturile depuse.
Credem că întocmirea unei reviste școlare valoroase pornește, mai întâi,
de la simțul răspunderii celor ce acceptă să scrie în paginile sale.
Suntem de părere că nu ar trebui să se scrie orice și despre orice, că
demersul jurnalistic ar trebui să reflecte specificul școlii și tot ceea ce are
ea mai bun de oferit. De ce să scriem? Ca să arătăm că și noi suntem
capabili de producții valoroase!
Adevărul e că un colegiu tehnic trebuie să lupte permanent spre ași demonstra buna reputație, iar o revistă a sa ar putea contribui la
demolarea unor prejudecăți. Nu se poate contesta faptul că educabilii
noștri au, cu precădere, abilități tehnice, cele care i-au orientat către un
liceu de profil, dar aceasta nu înseamnă că printre ei nu se găsesc și
persoane înclinate spre literatură sau stilul jurnalistic. În plus, fiecare
dintre subiecții educației ar trebui să-și poată prezenta creațiile într-o
manieră cât mai atractivă pentru potențialii clienți, deoarece nimeni nu
lucrează doar pentru sine, ci pentru a obține și avantaje materiale, pe
lângă beneficiile spirituale. Apoi m-am gândit că poate această revistă ne
va ajuta pe toți să descoperim că întâlnirea noastră la ,,Baiulescu” nu
este întâmplătoare și că există, în noi și în această școală, nenumărate
aspecte agreabile, inedite, care așteaptă să fie scoase la lumină. Sper că
se vor reuni, între coperțile publicației pe care vă pregătiți să o răsfoiți,
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toate lucrurile pozitive ale unei unități de învățământ care instruiește, și
la propriu, și la figurat, pentru viață.
Îi îndemn pe adolescenți să scrie (cu condiția să aibă ceva bun de
spus!), să-și asume răspunderea pentru ceea ce aștern pe hârtie, să aibă
curajul de a releva adevărul propriei ființe sau realitatea în care trăim! Îi
sfătuiesc să ia atitudine, prin intermediul acestei publicații, față de toate
nedreptățile unui trai derulat în maximă viteză, pentru a se forma,
ulterior, ca indivizi greu manipulabili. Mi-aș dori ca ei să-și exprime și
să-și argumenteze un punct de vedere, chiar dacă acesta ar putea
deranja uneori, și să-i lase pe ceilalți să tragă cu ochiul și urechea la
situațiile neobișnuite sau haioase, inerente unei vieți de licean.
Obiectivul meu este ca ei să demonstreze că sunt altfel decât alții, dar în
sensul bun al cuvântului, că se poartă altfel și sunt configurați sufletește
diferit de ideile preconcepute despre ei și colegiul în care învață.
Dragi elevi, ce vi se întâmplă în pauza mare? Ce se petrece cu voi
până la pauza mare sau după ea? Dezvăluiți-le și celor din exterior cum
arată, în cazul vostru, aceste intervale de timp!
Stimați

profesori,

o

imagine

veridică

asupra

existenței

la

,,Baiulescu”, o imagine amplă și interesantă a colegiului, nu se poate
obține decât prin intervenția dumneavoastră obiectivă și avizată, așa că
sunteți rugați să vă implicați! Poate doriți să ne împărtășiți impresii
legate de activitatea dumneavoastră în această școală, nu întotdeauna
ușoară, dar cu părțile sale bune, poate vreți să ne prezentați aspecte mai
puțin știute (de ceilalți) ale disciplinelor pe care le predați.
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Totuși, Pauza mare va rămâne o revistă cu și despre elevii
Colegiului Tehnic ,,Maria Baiulescu”, iar ei trebuie să se implice activ în
derularea acestui proiect, care le va reflecta aspirațiile, interesele și
talentul. Sper că, peste ani, ei vor răsfoi din nou paginile acestei reviste
și îl vor redescoperi, cu uimire și bucurie, pe adolescentul de odinioară,
plin de contradicții și așteptări. Și vor putea atunci să recupereze o parte
din ,,timpul pierdut”, să retrăiască împlinirile și deziluziile unei vârste ce
a marcat intrarea lor în existență. Dar pentru toate acestea este nevoie
de implicare, de efort creator, așa că adolescenții liceului nu ar trebui să
ezite să-și construiască istoria, să vorbească despre preocupările lor.
Revista le oferă posibilitatea de a lăsa ceva în urmă, la care să revină mai
târziu cu mândrie. Fiecare are ceva special de oferit, totul este ca
individul să depășească limitele propriei comodități și să-și înfrângă
timiditatea, pentru a scoate la iveală ceea ce îl distinge de mulțime.
În final, le atrag atenția elevilor că responsabilitatea și truda
alcătuirii unei astfel de publicații stau la baza unui oportun exercițiu de
maturizare, așa că...de ce n-ar încerca?...

Prof. Nicoleta Tatis Checo
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ACTUALITATE ŞCOLARĂ
Dăruire pentru fericire
Elevii voluntari de la clasele de estetică ale Colegiului Tehnic "Maria Baiulescu" din
Braşov, sub îndrumarea doamnei maistre instructor Manuela Coman, au participat la o acţiune de
voluntariat, organizată în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.
Persoanele vârstnice şi fără adăpost au beneficiat gratuit de servicii de frizerie şi/ sau
coafură, în baza unui protocol de colaborare încheiat între colegiul nostru şi oficialii Direcţiei de
Asistenţă Socială din Braşov.
Atât beneficiarii, cât şi elevii au aşteptat cu nerăbdare întâlnirea, fiecare dintre ei având de
câştigat din această activitate comună: unii dintre ei au fost "răsfăţaţi ca la salon", iar elevii au
plecat cu învăţături, poveşti de viaţă şi cu mulţumirile celor cărora le-au oferit serviciile lor.
Elevii voluntari ai Colegiului Tehnic "Maria Baiulescu" sunt foarte mândri de ceea ce au
realizat şi au promis că vor participa, cu inima deschisă, şi la alte activităţi de voluntariat.
Prof. coordonator Popa Tatiana
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Ȋn cadrul campaniei sociale „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate", elevii voluntari
ai Colegiului Tehnic „Maria Baiulescu" din Braşov, au colectat legume şi fructe cu scopul de a
le dona familiilor aflate în dificultate, beneficiarilor Fundaţiei „Bucuria Darului" din Braşov.
Prin această acţiune de voluntariat, elevii s-au implicat personal în găsirea şi aplicarea de
soluţii la problemele comunităţii, şi-au dezvoltat abilităţile antreprenoriale şi sentimentul de
cetăţeni responsabili.
Prof. coordonator Popa Tatiana
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Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare

Concursurile francofone... o experienţă din care putem învăţa

În scopul stimulării interesului pentru limba franceză, i-am încurajat pe elevi să participe la
două concursuri, prin intermediul cărora ne-am propus să ilustrăm acte de cultură francofonă şi să
realizăm că a vorbi o limbă străină înseamnă să te adaptezi mai uşor la noi condiţii de viaţă, având
posibilitatea de a cunoaşte şi alte dimensiuni ale existenţei.
Primul concurs de limba franceză, intitulat Francophones en Roumanie, ediţia I, organizat
de Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, a fost gândit ca o
competiţie de prezentări Power Point, pe tema La France et ses merveilles. Juriul a decis: locul al
III-lea pentru eleva Viziteu Anna-Maria (clasa a XI-a D), care a realizat o prezentare coerentă,
corectă din punct de vedere ştiinţific, originală, enumerând cele mai importante obiective turistice
din Franţa.
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Al doilea concurs, intitulat Les Voyageurs Francophones, ediţia a VII-a, cu un grad de
dificultate puţin mai ridicat, organizat de Liceul Teoretic „Constantin Noica” din Sibiu, în
parteneriat cu Lectoratul francez al ULBS şi cu Asociaţia Francezilor din Sibiu, s-a derulat ca o
competiţie între echipe de câte patru elevi şi a constat în desfăşurarea a două probe.
Proba I – Qui sommes-nous? a presupus prezentarea echipei noastre de elevi în format
Power Point, iar proba II – La cuisine des pays et régions francophones, a constat în realizarea
unei înregistrări video, cuprinzând prezentarea unei ţări/regiuni francofone din punct de vedere
socio-cultural, istoric, geografic, turistic şi culinar. Echipa a fost formată din elevii: Alexandra
Teodorescu (clasa a IX-a C), Anna-Maria Viziteu (clasa a XI-a D), Paul Antohi (clasa a XI-a Fp)
şi Claudiu Roată (clasa a XI-a Fp). Fetele au ales să prezinte Principatul Monaco, iar băieţii ne-au
încântat cu produse gastronomice cu specific monegasc : „bar à la monégasque” (biban cu legume
la cuptor) şi „tomates à la monégasque” (roşii umplute cu orez şi ton). În final, efortul lor a fost
răsplătit cu premiul al III-lea pentru originalitate, creativitate, simţ estetic, implicarea individuală
a fiecărui membru şi pentru varietatea informaţiilor despre Monaco şi gastronomia sa. Felicitări
acestor tineri pentru reuşită, implicare, muncă, seriozitate şi perseverenţă !
Cu siguranţă, această competiție îi va determina pe elevi să-şi dorească să cunoască mult
mai multe despre limba franceză, iar participând la astfel de concursuri, vor mai adăuga un
argument în favoarea studiului acestei limbi.

prof. Nan Roxana
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DE LA ELEVI PENTRU ELEVI

Școala online
Semestrul al doilea al anului școlar
2019-2020 a fost o provocare atât
pentru noi, ca elevi, cât și pentru
profesori. Ceea ce la început părea a fi
o

minivacanță,

de

care

marea

majoritatea dintre noi s-a bucurat, avea
să se transforme în datoria noastră de a
ne

proteja

nu

numai

sănătatea

personală, ci și pe a celor dragi.
După cum bine știți, din cauza situației
neobișnuite cu care ne-am confruntat
cu toții pentru prima oară, am avut
ocazia de a experimenta și cursurile
efectuate online.
Personal, cursurile online au devenit
din vis realitate. Mereu mi-am dorit să
pot învăța din confortul casei mele, să
îmi organizez timpul după bunul plac
și, de ce să vă mint, să mă bucur de
libertatea care venea la pachet cu
acestea. Ei bine, vă spun că, și cred că
majoritatea dintre voi mă veți aproba,
școala online nu a fost întocmai cum
mi-am imaginat.
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La început, totul mi se părea a fi exact cum îmi închipuisem, ba chiar începuse să îmi placă
și să îmi doresc să continuăm orele în felul acesta. Din experiența mea, când vine vorba
strict de cursuri, totul a fost făcut ca la carte, deși a fost dificil pentru toată lumea.
Din punctul meu de vedere, modul acesta de învățare, deși straniu, a fost eficient. De
exemplu, feedback-ul primit de la profesori, imediat după ce trimiteam lucrările și temele
cerute, m-a ajutat mult în ceea ce privește modul în care efectuam aceste teme, dar mai mult
decât atât, mă ajutau să mă simt ca la orele făcute în clasa mea. Ceea ce a devenit
problematic, în timpul acestor cursuri, a fost nivelul de concentrare la ore, care scădea de la
o zi la alta. Nu era vorba de dezinteres față de ore, ci de faptul că orice lucru infim ajungea
să fie suficient de interesant cât să distragă atenția.
Bineînțeles că pe lângă dorul de a merge la liceu în fiecare zi, dor despre care n-aș fi crezut
în veci că mă va afecta, a apărut și dorul față de colegii mei de clasă. Din acest punct de
vedere, în urma acestei distanţări sociale, am început să apreciez mai mult colectivul de care
eram înconjurată în fiecare zi. Chiar dacă ne auzeam în fiecare zi online, tot nu se compara
cu orele și pauzele petrecute împreună.
Consider că în urma acestei experiențe, de la mari la mici, am învățat să apreciem mai mult
persoanele de lângă noi.
Acum, spre finalul primului an școlar terminat în asemenea condiții vitrege, nu pot decât să
îmi doresc ca în septembrie să ne întoarcem cu toții în curtea școlii, să ne revedem colegii și
diriginții, să ne întoarcem în clasele și băncile noastre.
Pitiş Anamaria, clasa a X- a C
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Mulți spun că școala online a fost una dintre cele mai neplăcute experiențe din viața lor.
Însă eu am ales să privesc partea bună a acestei perioade și pot spune că a fost o experiență
frumoasă. Am avut mult mai mult timp pentru a învăța! Într-un fel, mă bucur că am trecut prin
această experiență, deoarece am înțeles unele lucruri pe care nu le înțelegeam înainte.
De exemplu, am înțeles faptul că dacă vrei să înveți, poți face asta oriunde, trebuie doar să ai
ambiție și motivație. Toți suntem atrași în mod special de tehnologie şi noi am privit școala online
ca pe o experiență unică, chiar dacă nu este sănătos să stăm atât de mult timp în faţa calculatorului.
Chirciu Maria, clasa a IX-a B
Această perioadă a fost una grea atât pentru mine, cât și pentru oamenii din jurul meu.
În primul rând, cu toții am renunțat la diferite obiceiuri, spre exemplu, mie îmi lipsesc
plimbările în natură, îmi lipsesc oamenii cu care obișnuiam să mă văd zilnic fie în incinta școlii, fie
când timpul îmi permitea. Această perioadă a adus tristețe, însă și momente frumoase, pe care leam putut petrece alături de familia mea, momente pe care înainte nu știam să le preţuiesc, fiindcă
eram prea ocupată cu mediul extern și nu mă preocupau gătitul împreună cu mama și multitudinea
de activități pe care le-am fi putut desfășura și înainte.
În al doilea rând, am învățat să am răbdare și am încercat să văd partea pozitivă a situaţiei,
am început să îi încurajez și pe cei din jurul meu, spunându-le că va fi bine! Cred că tuturor ne este
și ne-a fost greu, fiindcă cu toții am fost influențați pozitiv sau negativ, eu, una, deși m-am bucurat
mult mai mult de momentele plăcute trăite în familie, am fost influențată şi negativ. Simt dorul
vechilor obiceiuri și știu că, de acum, o să pun mult mai mult preț pe ceea ce am, cum ar fi
momentele cu colegii de clasă, orele acelea pline de emoții în care știm că urmează o ascultare sau
un test, pauzele când încercăm să mai învățăm sau pur și simplu ieșim pe coridorul liceului și
povestim. Acestea sunt câteva lucruri ce îmi lipsesc, fiindcă acum orele online nu ne mai permit
multe obiceiuri ce înainte ni se păreau banale. La început, ideea școlii online era chiar interesantă,
însă, cu timpul, mi-am dat seama cât de importanți sunt indivizii din viața unui om și cât de
important e să apreciezi până și bătaia vântului.
Așadar, această perioadă a fost una plină de noutăți și plină de lucruri ce, după părerea mea,
au avut un impact mare asupra tuturor, fie că suntem conştienţi de acest lucru, fie că nu.
Sănduleac Teodora, clasa a IX-a D
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Carantina urbană vs carantina rurală

Lunile acestea am experimentat viața în carantină, unii dintre noi am stat între patru
pereți, iar alții, mai norocoși, la casă. Eu am fost în tabăra mai puțin prietenoasă cu firea umană
și mă bucur că nu ați fost în locul meu!
Pentru a sesiza mai bine diferența, trebuie sa înțelegem viața oamenilor care trăiesc în
mediul urban sau în mediul rural.
Diferențele dintre cele două medii sunt foarte mari, ambele medii au avantaje și
dezavantaje.

.
În mediul rural, viața este mai ieftină, deoarece nu există tentații costisitoare, iar
mâncarea este făcută de fiecare persoană în propria gospodărie, în mare parte.
Mediul rural are o componentă care poate fi obţinută în mediul urban doar în camerele
silențioase din studiourile muzicale, această componentă, indispensabilă pentru unii, este
liniștea, care se găsește în exces în mediul rural.
14

Numai gândul că scap de vecinu’, care dă cu bormaşina la ora 21.00, mă face să
reconsider mediul în care trăiesc.
Pe lângă liniște, un alt mare avantaj al mediului rural este aerul curat, bucuria
plămânilor unui orăşean cu masca pe faţă…
Acest mediu rural pare un rai, dar are dezavantajele sale, unul dintre ele este munca
grea, care trebuie depusă, munca asiduă, care îţi omoară cheful de viață şi fără de care nu poţi
să îţi asiguri strictul necesar.
În mediul urban, viața este mai bogată în activități, deoarece oportunitățile profesionale
și sociale sunt mai variate și confortul este mai mare decât în mediul rural.
Mediul urban găzduiește marile instituții, grădiniţe, școli, licee, universități, biblioteci
judeţene, teatre și săli de concerte, care contribuie la dinamismul vieţii urbane şi la un stil de
viaţă cu foarte multe implicații sociale.
Pe scurt, alegi o viaţă liniştită și plictisită sau o viaţă gălăgioasă şi activă social, totul
depinde de preferințele tale.
Cu toate acestea, în această perioadă, cred cu tărie că am suferit toţi, deopotrivă orăşeni
şi săteni, însă mai afectaţi am fost noi, cei de la oraş, deoarece nu am avut nici măcar propria
curte la dispoziţie, pe unde să ne putem plimba în voie, să ne bucurăm de copacii şi florile
înflorite, de cântecul păsărilor.
Am trecut prin izolare socială timp de aproape trei luni și un lucru e sigur pentru mine,
nu aş da niciodată viața urbană pe viaţa rurală, chiar de ar mai veni o pandemie.

Dragomir Alexandru, clasa a X-a C
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Impactul dezbaterilor academice asupra dezvoltării elevilor
În cadrul Colegiului Tehnic „Maria Baiulescu”- Brașov, s-a înființat în toamna anului 2019 sub coordonarea doamnelor profesoare Anamaria Leonte și Claudia Goja - clubul de dezbateri
"Impact". Prin desfășurarea activităților în cadrul clubului, ne propunem dezvoltarea competenței de
comunicare și argumentare pentru elevii de liceu, promovarea toleranței și respectului față de părerile
celorlalți, implicarea acestora în diferite competiții de dezbatere și argumentare.
Ideea înființării clubului a luat naștere în urma participării la Olimpiada Națională "Tinerii
Dezbat". În ultimii trei ani, elevii noștri au reușit să se califice în sferturile de finală (2017, 2018), iar
în anul 2019, echipa începătorilor a reușit să obțină mențiune. Interesul crescut al elevilor față de acest
tip de activitate, implicarea și participarea lor și la alte competiții de dezbateri, precum "Braşovul
Dezbate", ne încurajează să punem bazele acestui club. Vom pregăti elevii pe formatul de dezbateri
World Schools și vom discuta teme variate - pretext pentru dezvoltarea gândirii critice, a persuasiunii,
capacității de structurare eficientă a informației și pentru dezvoltarea spiritului de echipă. Întâlnirile au
avut loc după orele de curs, vinerea, de la ora 14.00. Din cauza pandemiei, am fost nevoiţi să
suspendăm aceste întâlniri, dar sperăm că din toamnă vom relua activitatea clubului de dezbateri. La
aceste întâlniri pot participa toți elevii colegiului, interesați de arta oratoriei.
Prof. Leonte Anamaria
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Cum m-au schimbat dezbaterile?

Probabil mulți dintre voi sunteți familiarizați cu termenul de „debate” sau mai pe românește:
„dezbateri academice”.
Și totuși ce este debate-ul? O dezbatere academică presupune o moțiune (tema de discuție), o
echipă care să susțină moțiunea respectivă, o altă echipă care să o respingă și, bineînțeles, un arbitru
care să analizeze spusele celor două echipe și să dea câștig de cauză aceleia care a fost mai
convingătoare.
În dezbateri, lucrurile sunt simple, fiecare persoană are rolul său într-o echipă, toți membrii
echipei își pun gândurile și ideile într-un singur loc, iar rezultatele sunt de cele mai multe ori grozave.
Munca în echipă este extraordinar de importantă, dacă nu chiar indispensabilă. Nimeni nu poate face
munca altcuiva, însă mereu ne putem ajuta reciproc cu idei și sugestii.
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Ca debater, vă pot spune exact ce beneficii apar în urma practicării acestui sport, bazându-mă
pe experiențele trăite.
Odată ce intrați în această lume a dezbaterilor, aveți șansa de a vă descoperi sau, de ce nu,
redescoperi din punct de vedere psihic. Meciurile sunt antrenante, generatoare de tot felul de emoții, iar
asta nu se aplică doar la primele confruntări de idei. De exemplu, din experiența mea, în urma
participării la meciuri, am învățat cum să îmi gestionez mai bine emoțiile, atât în cadrul concursurilor,
cât și în viața de zi cu zi. Mai mult decât atât, debate-ul vă poate ajuta să acumulaţi informaţii
importante din toate domeniile, să scăpați de teama de a vorbi în public, dar și să căpătați încredere în
voi și în ceea ce credeți și susțineți. Încrederea în sine, dar și în ideile voastre, vă poate ajuta mult în
viitor, la interviul pentru un job, de exemplu. Bineînțeles că sunt mult mai multe beneficii decât cele
enumerate fugitiv de mine, interesant ar fi să le descoperiţi şi să le experimentaţi „pe pielea voastră”!
Din fericire, în liceul nostru există un astfel de club de debate: IMPACT. Aici jucăm meciuri
amicale, învățăm diferite tehnici de atac (pașnic) față de adversari, ne pregătim intens pentru
concursuri, ne ajutăm reciproc și petrecem un timp plăcut împreună.
Dacă v-am făcut curioși, nu ezitați să vizitați pagina de Facebook a clubului sau să participați la
orele dedicate dezbaterilor academice!
Pitiş Ana Maria, clasa a 10-a C
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Debate sau acest "sport al minții", cum îl mai numesc eu, a apărut în viața mea la începutul
anului școlar 2019. Eram la ora de limba și literatura română, iar doamna profesoară ne-a vorbit
despre dezbateri, a întrebat cine vrea să participe, iar eu și câteva colege ne-am decis să participăm.
Nu aveam informaţii despre debate, însă fiind ceva nou și știind că va ajuta la dezvoltarea
mea, am zis să încerc. La început, mi-a fost puțin frică, fiindcă după primul meci de debate văzut de
mine, deși am rămas plăcut impresionată, mi-am zis că nu ar fi locul meu aici, că sigur m-aș pierde în
emoţii şi nu aş reuşi să îmi exprim părerile. Curiozitatea m-a făcut să merg mai departe și să întâlnesc
echipa liceului. Deși aveam multe temeri, am dat de oameni minunați și deschiși, ce nici măcar o dată
nu au râs sau judecat când cineva și-a spus părerea, mereu echipa și doamnele profesoare ne-au
susținut pe toți în egală măsură, iar acest lucru pe mine m-a încântat, fiindcă mi-a dat puțin mai multă
încredere în mine și mi-a arătat că nu există o limită de cunoaștere. Totul stă în a vrea să faci ceva cu
prezentul și viitorul tău și poate și cu al celor din jur. Nu vreau să vă mint, este vorba despre muncă,
dedicație și plăcerea să descoperi şi să te descoperi! Dacă ajungi să faci ceea ce îți place, nu mai ții
cont de oboseala acumulată atunci când îți pregătești cazurile în ultimul moment, ajungi cu ele la
meci, îți expui argumentele, iar mai apoi parcă simți că ai progresat! Chiar dacă pierzi sau câștigi un
meci, tu oricum afli mai multe lucruri noi ce, după părerea mea, sunt adevăratul trofeu, fiindcă în
viață ești câștigat atunci când ajungi să cunoști și să cultivi orice lucru nou în existența ta. Nu trebuie
să-ți fie frică să fii văzut și auzit, nu trebuie să-ți fie rușine cu tine sau de tine, de ideile în care crezi,
trebuie doar să vrei o schimbare spre bine în viața ta. Eu am găsit schimbarea spre bine în existența
mea prin debate, aşa cum oricine o poate face prin debate, unde, "dacă nu riști, nu câștigi!"
Sănduleac Teodora, clasa a IX-a D
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Prin participarea la Olimpiada Națională Tinerii Dezbat, am învățat, în primul
rând, cât de importantă este o bună comunicare între oameni, cum să vorbesc liber şi sămi exprim ideile pe o anumită temă într-un mod cât mai plăcut pentru restul indivizilor. În
al doilea rând, am avut ocazia să cunosc mulţi oameni noi, să îmi dezvolt spiritul critic
prin intervenţiile din timpul meciurilor şi, nu în ultimul rând, am reuşit să îmi înving
emoțiile şi teama de a vorbi în public. Recomandarea mea pentru începători ar fi să încerce
să vorbească liber pe moţiunea dată, fără acele foi, pe care noi nu am vrut să le lăsăm din
mână, şi sunt sigur că dezbaterile îi vor ajuta şi pe ei, măcar la fel de mult cât m-au ajutat
pe mine.
Paraschiv Radu, clasa a XI-a D

Dezbaterile pentru mine au însemnat mult. Ȋn primul rând, m-au ajutat să vorbesc
liber, să îmi susțin punctul de vedere şi să îi fac pe ceilalți să asculte ceea ce am de spus.
M-au ajutat să scap de emoții și să fiu în stare să vorbesc în fața multor persoane. Datorită
dezbaterilor, am învățat că pot fi foarte convingătoare în privinţa unui subiect, dacă îmi
aleg cu atenţie cuvintele pe care le folosesc, impactul asupra celor din jur fiind foarte
puternic.
Din toată această experienţă, am avut doar de învățat, construirea cazurilor
ajutându-mă să îmi dezvolt gândirea critică și să îmi schimb percepția despre diferite
subiecte, care nu prezentau un interes pentru mine înainte de dezbateri.
Marin Andreea Nicole, clasa a XI-a D
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Cum îmi petrec timpul liber

Wrestling-ul

Wrestling-ul este un sport american care pe mine mă pasionează de mic copil. Wrestling-ul este
un sport riscant, dar în același timp, și unul frumos, unde poți întâmpina provocări.

Imaginea de mai sus este logo-ul semnificativ al celei mai cunoscute companii de wrestling din
toată lumea. În wrestling putem găsi diferite tipuri de meciuri și diferite tipuri de wreslteri ca:
meciuri pentru centurile de campioni, meciuri ,,tag team”, adică cu un coechipier sau cu mult mai
mulți, meciuri fără descalificare, etc. Toți luptătorii se bat într-un ring de wrestling care are forma
unui dreptunghi. Tipurile de wrestleri reprezintă ce fel de wrestler eşti, iar acest lucru îl poți
deduce din abilitățile obținute sau cele avute deja și mărimea respectivului luptător, ca:
,,Cruiserweight”, un wrestler care este super priceput la sărituri, la acrobații în aer. ,,Striker” este
acel wrestler care este priceput în combinații cu pumni și multe mișcări care presupun lupta la sol.
,,Heavyweight” sunt cei care se bazează pe puterile mâinilor şi ei sunt reprezentați ca cei
puternici. ,,Giants” sunt cei care au o dimensiune foarte mare și sunt foarte buni la ridicarea
oponenților și distrugerea lor, ei de obicei sunt foarte grași, dar acest lucru îi face speciali. In
WWE (World Wrestling Entertainment) există diferite branduri din care Luptătorii fac parte, ca de
exemplu, RAW (echipa roșie), SMACKDOWN (echipa albastră) și începătorii (NXT echipa
galbenă). Acum revenind la pasiunea mea, Wreslterii mei preferați sunt: din divizia masculină,
ROMAN REIGNS, iar din divizia feminină, SASHA BANKS.
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În fiecare dimineață de luni și vineri, mă uit cu nerăbdare la aceste show-uri săptămânale. Pentru
mine, Wrestling-ul este un sport unic, prin care poți să ajungi să îți descoperi limitele. Compania de
wrestling s-a extins foarte mult, oferindu-ne nouă, fanilor acestui sport, și jocuri video care sunt
create după realitatea pură, și diferite haine sau diferite bijuterii și multe alte lucruri care reprezintă
acest sport. Din păcate, în România există doar o școală de wrestling la București. Ce mai pot spune
este că, în anumite țări, în special România, acest sport nu este deloc răspândit sau practicat într-un
mod constant.

Mai pot adăuga că acest sport necesită foarte multă putere fizică, dar și psihică, pentru a ști cum să îți
abordezi adversarul spre a câștiga meciul respectiv. Cu timpul, cu cât evoluezi mai mult, cu atât pe
viitor vei fi mai răsplătit de companie și de cei din jur. Sfârșitul unei cariere de wrestling se face prin
a deveni un ,,hall of famer”, adică o legendă respectată pentru munca depusă atât pentru ea, cât și
pentru companie.
Acesta este Wrestling-ul.
Sergiu Mihai Ifrim, clasa a IX –a D
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Pasiunea pentru dulce

Dacă sunteți ca mine, un băiat sentimental și
cheesy,

probabil

că

sunteți

pasionați

de

cofetărie.
Fiind băiat, pentru persoanele din jurul meu
nu era comun să fiu atras de partea aceasta a
cofetăriei, care, pânā la urmă, este o artă.
Niciodată nu am fost fanul gătitului de supe,
fripturi etc. Cu toate acestea, a existat mereu o
parte a bucătăriei de care am fost atras, partea
dulce.
Crescând, îmi plăceau foarte mult prăjiturile
făcute în casă. Mă rugam de mama şi câteva ore,
până când reuşeam să o conving să-mi facă ceva
dulce. Eram dependent de tortul cu cocos și
mama a decis să folosească această dependenţă
în avantajul ei. Mă punea să o ajut la treburile
gospodăreşti şi să stau pe lângă ea în bucătărie,
iar ca răsplată, mă delectam cu o felie de paradis
prin acel tort.
Ȋmplineam cu bucurie toate sarcinile și
multe altele, pentru a-mi obține bucata de tort,
iar mama mea, experimentată cum este ea în a
face prăjituri, făcea întotdeauna tortul aproape
perfect. Privind-o cum pregăteşte delicatese la
ocazii speciale, precum Crăciunul, zile de
naștere și anumite evenimente, îmi aducea foarte
multă fericire. Eram lipit de mama mea de
fiecare dată când pregătea ceva bun și i-am pus
multe întrebări cu privire la acest proces, deși
unele dintre ele erau enervante.
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Ca un băiețel de șapte ani, doritor de a
face prăjituri, puteam încerca să pregătesc un tort
simplu, cu mama lângă mine. Dragostea mea
pentru tortul de morcovi a început în momentul
în care l-am pregătit de ziua tatălui meu, după o
rețetă luată de pe internet. La zece ani, am gătit
primul meu cheesecake cu cocos, făcut la rece,
pentru familie, și am primit o mulțime de laude
din partea ei.
Pe măsură ce am progresat, interesul meu
pentru decorarea prăjiturilor şi a torturilor a
crescut. Mergeam la petreceri și observam cu
atenție decorațiunile de pe prăjituri. Apoi, mă
întorceam acasă și o întrebam pe mama ce părere
avea despre ele. Pe măsură ce pasiunea mea a
crescut, familia mea a adoptat ideea că sunt șeful
patiser. Am ocupat acea poziție cu atâta bucurie,
încât abia aşteptam să o surprind cu ceva nou.
Am copt tot felul de prăjituri ușoare pentru
deserturi. Am cumpărat cărți de bucate și am
învățat noi modalități de a face o prăjitură
grozavă fără foarte mult efort, ci doar cu multă
pasiune şi bucurie.
De la prăjituri la torturi și fursecuri,
dragostea mea pentru partea de cofetărie a
crescut, odată cu mine, până la adolescență, iar
progresul pe care l-am făcut şi susținerea primită
mă motivează să devin din ce în ce mai bun, iar
pe viitor, de ce nu, să-mi urmez această pasiune
până la deschiderea unei cofetării proprii.
Maicu Rareş, clasa a XI-a A
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Handbalul în viața mea
Fiind în postura de sportivă, m-am decis să spun câteva cuvinte despre acest
minunat sport și despre experiență și lucrurile dobândite pe parcurs.
Voi începe prin a afirma că a fi sportiv nu este doar o joacă, o distracție și atât, aici
și categoric în toate sporturile, e nevoie de muncă, mult mai multă decât se vede din
tribune, televizoare si așa mai departe.
Am început să practic acest sport la o vârstă destul de fragedă, undeva la șapte-opt
ani, vârsta care nu mă lăsa să privesc handbalul decât ca pe un loc unde mergeam doar să
alerg, să mă joc și să îmi fac prieteni noi, căci aici se leagă prietenii pe viață.
Fiind mică, nu aveam capacitatea de a înțelege ce spun cei mari, nu mă gândeam
nici măcar o clipă că o să ajung la vârsta asta și am să pot spune cu atâta dragoste în suflet,
,,Da, sunt sportivă!".
Cu trecerea anilor, mă vedeam crescând, și fetița aceea care adora să se uite la cei
mari, acum a devenit chiar ea cea care e privită cu aceiași ochișori plăpânzi și atât de
uimiți, de cei care, după ce au urmărit-o, vor merge la antrenament și vor încerca să facă
exact ce au observat la ea. E frumos să îi văd pe acei copilași și să mă regăsesc pe mine,
atunci când nici eu nu știam nimic despre handbal, doar că îmi plăcea ceea ce făceam,
exact ca ei.
Ca să ajungi să te mândrești cu ceea ce faci, în afară de munca personală, trebuie
amintită și implicarea antrenorilor, eu, cel puțin, datorită dumnealor am ajuns azi aici.
Prima mea emoție adevărată a fost provocată de anunțul antrenorului despre
cooptarea mea la întâia selecție pentru lotul național de handbal ,,TRIAL".
Parcă și acum mă văd cum săteam cu mâinile încrucișate și cu urechile ,,ciulite" la
antrenorul meu, a început să enumere câte o fată, căci în total am fost șase selectate, le
anunțase pe prima, a doua, a treia și așa mai departe, până la ultima strigare, iar în
secundele următoare, mi-am auzit numele, inima aproape că îmi sărea din piept de fericire
și atunci am înțeles pentru prima dată cât înseamnă handbalul pentru mine.
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Nu voi intra în amănunte, însă tot ce pot spune e că prima mea experiență la un
asemenea concurs a fost fantastică. Evident că antrenorii de acolo nu ne spuneau ce am
făcut bine sau rău, însă după o lună, aveau să vină rezultatele pentru a doua selecție.
Normal că și în ziua în care au venit rezultatele aveam emoții, ba chiar mai mari.
Încă îl aud pe antrenorul meu cum spunea că îi pare rău, dar că din cele șase, au
rămas doar două, dintre care una era portărița, deci emoțiile începuseră să mă copleșească.
La prima selecție am fost o sută de fete, dintre care urmau să rămână numai treizeci.
Antrenorul a luat plicul de pe masă și a citit numele în gând, ca să ne țină în suspans... iar
tot ce îmi aduc aminte e că am izbucnit în plâns, pentru că pe plicul acela era numele meu.
La a doua selecție, categoric a fost mult mai greu, pentru că miza creștea, au rămas
cele mai bune și îmi era puțin greu să le ajung, majoritatea fiind și la centre de excelență.
Din păcate, dar cum mă așteptam, nu am trecut până la formarea lotului, însă un
lucru e sigur, să ajungi până în primele treizeci din țară, să lupți cot la cot cu cele mai
bune și să te antreneze cei mai cunoscuți și apreciați antrenori, acesta categoric e un plus
imens în viața unui sportiv, cel puțin în a mea a fost.
Un ultim lucru important, realizat în viața mea de sportivă până în momentul de
față, cred că a fost și cel care m-a copleștit atât fizic în unele momente, cât și emoțional.
A început anul trecut pe vremea aceasta, eu și echipa mea la partea feminină eram
o echipă modestă, aș putea spune, căci nu figuram tocmai printre cele mai bune, însă un
lucru e cert, ne doream mult să ne ridicăm și valoarea, și numele echipei. Așa că
antrenorul meu ne-a adus una dintre cele mai bune handbaliste la vremea ei, să ne
antreneze, și anume, Mihaela Tivadar. Era o plăcere și o emoție de nedescris, că ea urma
să ne antreneze. Aceasta nu a venit singură, a fost însoțită și de cinci fete, unele din cele
douăzeci pe care le antrena la centrul de excelență. A fost o experiență minunată să ne
antrenăm alături de ele, deși eu le cunoșteam deja de la ,,TRIAL”.
Pe parcursul campionatului, alături de ele a fost puțin mai greu, însă am muncit
zilnic de ne-au căzut picioarele.
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Trecuserăm de tur, unde emoțiile erau imense, fiind prima dată înscrise într-o asemenea
competiție, dar cât am clipit, a trecut și returul și așa, din douăsprezece echipe câte au fost, au
rămas doar patru, dar cu multă, foarte multă muncă, noi am ieșit pe locul întâi, bucuria era de
nedescris, însă categoric am câștigat pe spatele nostru.
Din nou, nu voi intra în detalii, pentru că nu m-aș opri din povestit. Cu multe lacrimi,
nervi, poate chiar unele certuri, dar categoric cu multă dragoste și muncă de echipă, am ajuns
până la lupta cu cele mai bune două echipe din țară, pentru locurile unu, doi și trei.
Din cauza unor deficiențe și, normal, și din cauza noastră, am luat locul trei, dar un lucru
e de menționat... CS SPORTING GHIMAV, echipa de care toți s-au îndoit la început, a lăsat pe
toată lumea cu gura căscată, evident că asta se datorează și minunatelor fete care ne-au ajutat
enorm de mult, și antrenorilor care au avut încredere în noi, și așa orășelul nostru se poate simți
mândru, căci în vitrina sălii de sport din Ghimbav, e așezat trofeul binemeritat, alături de
diplome, medalii și, mai mult decât atât, chipuri ce la început erau noi, acum și-au lăsat amprenta
asupra vieții noastre .
Așa că nu contează de unde vii sau ce zic oamenii despre tine, tu doar luptă pentru visul
tău!
Ana Lipoveanu – cls. a IX – a D
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Baschetul - pasiunea mea

Pasiunile noastre ne definesc ca oameni și prin ele ne îndeplinim visurile. Pasiunea
mea este baschetul.
Am ajuns să cunosc și să practic acest sport în urma cu șase ani, printr-o simplă
coincidență. La prima vedere, m-a captivat atât de tare, încât am continuat până în
momentul de față și așa îmi doresc și de acum înainte. Ȋn toți acești ani, baschetul mi-a
oferit cele mai frumoase momente atât pe teren, cât și în afara lui și mi-a dăruit o a doua
familie, din care fac parte toate coechipierele mele și antrenorii mei. Sportul m-a educat și
format ca adolescentă, deoarece pot spune că, pe lângă baschet în sine, am învățat și că este
foarte important dacă ești sportiv sau doar prieten cu sportivii, iar asta se deosebeşte prin
felul în care muncești zi de zi, pentru a reuși să atingi ceea ce îți propui.
Este adevărat că, în toți acești ani, copilăria mea nu a fost la fel cu a celorlalţi
copii... nu puteam ieși afară cu prietenii mei, așa cum o făceam înainte, și nu mă puteam
juca toată ziua, pentru că sportul înseamnă sacrificiu și ca să evoluez și să ajung cât mai
departe, am nevoie, şi încă mai am, de antrenamente zilnice. Trebuie să fiu trup și suflet pe
teren, în primul rând la meciuri, dar și la antrenamente, pentru că, cel mai important este
cum te antrenezi: „Așa cum te antrenezi, așa joci”.
În baschet fiecare jucător are rolul său pe teren și pe poziția în care joacă. În timpul
meciului, pe teren sunt cinci jucători din fiecare echipă, iar între acești cinci jucători trebuie
să fie o legătură foarte bună, pentru a reuși să marchezi, legătură care se formează la
antrenamente, dar și în afara terenului, pentru că trebuie să îți cunoști coechipierii foarte
bine și ca persoană, nu numai ca jucător, pentru a dezvolta o relație mult mai bună, care se
reflectă pe teren. Mereu mi-a plăcut să spun că „Baschetul este viața mea, echipa este
familia mea, iar terenul este casa mea!” şi „Lumea voastră arată așa, lumea mea arată așa”,
pentru că practicarea unui sport mă face să mă simt specială și departe de anturajele și
problemele întâmpinate de adolescenți. În această perioadă, mama m-a încurajat și mi-a fost
mereu alături atunci când eu eram pe cale să renunț, iar idolul meu, care mă motivează
mereu, este Michael Jordan.
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„Talentul câștigă meciuri, dar
munca în echipă și inteligenţa
câștigă campionate!”- Michael
Jordan

Baschetul m-a făcut să-mi doresc mai mult de la mine, de la modul în care trăiesc și de la
viitorul meu. Până la momentul actual, sunt foarte mândră de ceea ce am reușit. Pentru mine, cel
mai emoționant moment prin care am trecut, a fost purtarea echipamentului național și
ascultarea imnului înainte de meciurile în care am reprezentat țara. Sunt pasionată de tot ceea ce
ține de baschet și vreau ca, în viitor, să-mi depășesc limitele și să reușesc să ajung cât mai
departe.
Sportul înseamnă nebunie, pentru că nebunia înseamnă sa faci același lucru în mod repetat și
să te aștepți să obții alt rezultat.

Nistoroiu Raluca, clasa a IX-a
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CREAŢII LITERARE

NU POT

TE-AI DUS…

Nu pot luna să o fur

S-au dezbrăcat copacii toți

Ar fi noaptea grea și lungă,

De frunza lor cea ruginie,

Însă îți aduc iubirea

Spre iarna rece am pornit

Dintr-o inimă plăpândă.

Cu un suspin lăsat de tine.

Frumos și limpede om,

Azi nu mai pot să te mai văd,

Mai vino și prin visul meu

Căci vântul mi te-a dus departe,

Când luna pare o zeiță,

Iar gerul crunt a înghețat

Iar stelele par un muzeu.

Și inima ce-n mine bate.

Măsoară timpul ce-a trecut

Ieri mă topeam de dorul tău

Când ne țineam în brațe

Azi...mă întreb cum e mai bine,

Și simte-mi focul inimii

Să te iubesc la infinit

Ce arde zi și noapte!

Ori să mă duc spre altă lume?

Te-am așteptat neîncetat

Un secol simt că a trecut

Și încă te aștept,

Din timpul ăsta care vine,

Căci focul arde, nu e stins,

Că nu mai sunt copil și scriu

Iar doru-mi zace-n piept.

Această poveste de iubire.

Nu aș putea să nu te iubesc!

Marina Petruța Voiculeț – cls. a IX –a A
Creații distinse cu Premiul III la concursul de poezie ,,Andrei Mureșanu” – octombrie 2019
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Diferit

N-am știut dintotdeauna,
Ce aveam de gând să fac,
Dar am știut cu siguranță,
Că nu vreau doar să dau din cap!
N-am vrut să fac parte din turmă,
Nu c-ar fi un lucru rău,
Da' uneori parcă-i mai bine
Să o faci în felu' tău.
Așa înveți să îți asumi,
Înveți că-n viață mai și suferi,
Știi, acel "Je ne sais quoi",
nu prea ai de unde să-l cumperi!
Tre’ să-ți ții capu' pe umeri,
Că nu toți îți vor binele,
Și fiecare-i pentru el,
Când se sting luminile.
Da' cât ar fi lumea de rea,
Nu toți șerpii au venin
Și de unde provin eu,
Și după furtună-i cer senin!
Cosmin Grama, clasa a IX-a C
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Tu

Singură

Mă uit la cer şi mă gândesc la tine...
Mă gândesc la ce mi-ai spus,
Mă gândesc că o să fie mai bine
Şi nu o să privim spre apus.

Stau în ploaie şi mă ud,
Gândul singuratic ce mă bate
Eu, singură, încerc să-l alung,
Simt inima cum bate.

Mă bucur că de mine nu eşti departe,
Mi-ai demonstrat mereu prin fapte,
Că meriţi să te ţin aproape.

Stau singură şi mi-e frig,
aud ploaia cum loveşte
pământul uscat, umezit,
şi el în amintire încă-mi zâmbeşte.

Când mă gândesc la tine, zâmbesc,
Ȋmi dai soare, mă faci să înfloresc.
Asta mă încurajează să te cuceresc;
Ce simt când sunt în jurul tău,
Nu e un sentiment omenesc.

Vreme rea, frumoasă eşti!
Frumoasă eşti şi rece,
Aşteptând să vină el,
Cu tine aş aştepta ani zece.

Mă gândesc la clipa când te-am cunoscut
Şi la cât de bine mi-a părut
Şi la cât de bine îmi pare,
Că nu eşti încastrat în tipare!
Trett Ariana, clasa a IX-a C

Simt un gol în suflet,
Aşezată, în ale ploii aşternuturi,
Aştept, din cap până-n picioare udă,
Să vii să mă scuturi.
Trett Ariana, clasa a IX-a C
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A luat sfârşit

Scrisoare către un înger

Povestea dintre ei doi a luat sfârşit.
Trupurile lor dansau împreună,
Cât de frumos poate fi de povestit
Cânt de multe sentimente se adună.

Trece timpul şi îmi este greu
Să simt ploaia din sufletul meu,
Ȋmi promiteai că o să fii mereu,
Dar ai zburat în vânt ca un zmeu.

Că trezeşte în el amintiri uitate
Oh... trupuri care se târăsc sub soare...
Privirile ei cu ace înzestrate
Când se lovesc de inimă, doare.

Ai zburat cu toate amintirile frumoase,
Ai zburat cu toate promisiunile false,
Se vede tremuratul pe ale tale buze,
Acum, cine o să te mai amuze?

Oricât de colorat ai fi, oricât de viu,
Oricât de frumoasă - povestea...

Spune-mi, vocea, cine ţi-o încălzeşte?
Ȋngerul nostru, când se trezeşte?
Să vină, să îmi dea de veste,
Că o să continuăm a noastră poveste.

Trett Ariana, clasa a IX-a C

Spune-mi, cine îţi mai colorează peisajul?
Cu cine mai treci de mână pasajul?
Cine te încălzeşte în anotimpul friguros?
Cine îţi mai zâmbeşte frumos?
Cine încearcă să te facă fericit?
Cine te făcea să te simţi iubit?
Cine îţi exprimă sentimente în poezie?
Cine îţi mai oferă energie?
Sper ca totul să se îndrepte în timp,
Sper să treacă repede acest anotimp,
Sper să zâmbeşti în zile cu nori,
Ȋn timp ce citeşti aceste scrisori.
Trett Ariana, clasa a IX-a C
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DE LA PROFESORI PENTRU ELEVI

Costumul popular românesc – farmec și măiestrie
Niciodată costumul popular românesc nu a fost mai actual... Din ce în ce mai mulți oameni
poartă cu mândrie straie populare, studiază istoria acestora sau le utilizează ca sursă de inspirație.
Recent, casa de modă Christian Dior a lansat produse asemănătoare portului românesc
tradițional sau, mai mult, copii ale acestora.
De exemplu, bundița de Bucovina a reprezentat pentru Dior un prilej unic de a se ”inspira”,
realizând o piesă aproape identică pe care a vândut-o cu zeci de mii de euro.

Bundița de Bucovina – început de secol XX

Bundița lui Dior – anul 2017 (35.000 $)

Totuși, din ce în ce mai mulți oameni îndrăgesc, promovează, colecționează, expun cu
mândrie minunatele artefacte ale portului nostru popular.
Cutreierând internetul, am găsit mulți oameni pasionați de folclorul nostru, care au ales
diverse metode de promovare a pieselor vestimentare tradiționale, unele mai surprinzătoare decât
altele.
Cristiana - Straie populare autentice a ales o metodă inedită de a atrage atenția asupra
operelor de artă create de spiritul artistic românesc. Ea descrie straiele populare și creează povești...
dintre cele pe care le auzeam în copilărie și ne fascinau. Citindu-le, simțim pasiunea nedisimulată ce
stă în spatele cuvintelor.
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Iată o primă piesă populară – operă de artă, și o primă poveste:
A fost odată ca niciodată... că, de n-ar fi fost, sub nicio formă nu s-ar fi povestit....
A fost, așadar, demult, o fată, Catinca...
Era orfană... Trăia cu o mătușă săracă; se întrețineau din ajutorul dat zilnic familiilor înstărite
din ținut.
Pe vremea când se petrecea povestea noastră, Catinca avea 14 ani. Era frumoasă, înaltă,
zveltă, dar cam palidă, din cauză că muncea mult, dormea puțin și mânca pe apucate.
Se dăduse sfoară in țară că va avea loc o horă mare, peste puțin timp, la care vor participa
chiar cei din familiile înstărite.
Participantelor li s-a pus în vedere să poarte rochițe cât mai frumoase și mai înflorate, că de
nu, vor fi alungate de la petrecere.
Ei bine, biata fată avea o #zadie de #Banat, din #catifea#neagră, doar cu dantelă pe
margini. Fetele cu zadii sofisticate râdeau de ea, spunându-i:
- Ești vai de tine..., ai o zadie prea simplă, prea ternă,... de aceea nu vei fi primită la hora care
se apropie. Noi avem zadii cu paiete, fir metalic..., nu te ridici la nivelul nostru... Și îi vorbeau de
sus, pe un ton pițigăiat.
Auzind asta, biata fată, amărâtă, timorată, s-a retras ușor și s-a îndreptat spre casă.
Pe drum, în fața ei, mergea o bătrână, care se chinuia să care două sarici pline cu merinde.
Fata sări numaidecât:
- Maică, lasă-mă să te ajut!
- O, mulțumescu-ți, fată harnică! Ia spune, ce vânt te mână pe aici? Bag seamă că nu ți-s toți
boii acasă, zise bătrâna.
Atunci fata începu să îi povestească despre ea, despre hora ce urma să aibă loc, despre lipsa
vestimentației adecvate, înțelegeți...
Bătrâna a zâmbit și, înainte de a se despărți, i-a spus:
- Catinca dragă, mergi cu încredere la horă! Tu spală-te, aranjează-ți părul frumos, pune-ți un
trandafir roșu în codiță și fii încrezătoare! Ai auzit, maică? Să fii acolo!
Și dispăru într-un mod bizar.
Catinca încuviință, dând din cap, deși nu prea înțelegea ce voia să spună bătrâna, dar oricum
era prea obosită să mai rumege cuvinte, așa că merse teleghidat către casă, unde adormi buștean,
instant.
"Trecu o zi, trecură trei", apoi încă cinci și iată că sosi ziua cea mare.
Catinca își aminti promisiunea solemnă făcută bătrânei și se pregăti cum putu mai bine.

35

Avea o cămașă de mireasă, brodată cu mătase albă, zadia neagră, iar în păr își prinsese un
trandafir roșu - sânge. În picioare, opinci din piele neagră. Sincer, nu arăta rău deloc!
Iată că, ușor-ușor, mergând pe jos - evident -, ajunse la locul faptei.
Pe când se apropia, fetele o arătau cu degetul și râdeau de ea, se schimonoseau, se strâmbau
de râs, aveau numai cuvinte jignitoare la adresa ei.
Ea se îmbujorase de rușine, chiar făcea pași înapoi.... unul, încă o jumătate, încă doi,...
Ups, biata fată se trezi că a lovit pe cineva.
- Vai, rogu-vă, iertare! Atât de stângace sunt.... V-am lovit? întrebă ea.
Ghiciți cine era "cel lovit"? Aveți trei încercări!
Ei bine, era fiul cel mic al împăratului acelui ținut. El surâse și rosti:
- E în regulă..., am observat scena de departe, am văzut că încercai să fugi, dar cât mai
discret. De ce râd de tine? Chiar nu înțeleg. Ești foarte frumoasă așa, cu "zodia" asta simplă, sau
cum s-o numi chestia asta neagră ca un șorț.
Era rândul ei să râdă:
- Ce drăguț ești! Zadie! Dar nu ai de unde să știi... La voi se poartă purpură și in subțire,
marchizet și borangic, mătăsuri alese...
Băiatul spuse:
- Lucian este numele meu și îți spun sincer că ador straiele voastre, ale fetelor simple. De
fapt, urăsc tot ce e la castel... de la comportament, la ținută.
- Catinca sunt eu! Nu-mi vine să cred că ai un suflet bun, sincer și curat...
- Dansezi?
Fata se îmbujoră și încercă să se eschiveze ("vezi tu, nu sunt pregătită", "păi sunt fete câte
vrei", "n-ai văzut că mă împiedic?"), dar băiatul o luă aproape pe sus.
Deja orchestra cânta o muzică divină, deja fetele celelalte erau verzi de invidie, deja
împărăteasa leșina periodic de uimire...
Cei doi pluteau în ritmul muzicii romantice, îndrăgostiți la prima vedere, când, brusc, zadia
Catincăi începu să se umple de minuni. Așa, pur și simplu... (cum vedeți în poze).
Toată lumea era uimită, fetele se făcuseră aproape vinete la față de prea multă invidie.
Catinca înțelese minunea: Bătrâna...... Era.....
End of part one sau, mai bine, continuați dumneavoastră.
Eu descriu zadia:
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Este #veche, #autentică, îmbogățită cu #paiete #metalice #aurii, #argintii și #verzi,
#lame #auriu și #argintiu, #margele, #cilicuri,... oare va fi admirată de cineva?
#Catifeaua este din #bumbac moale, plăcut la atingere. Dantela este croșetată manual.
Catifeaua nu are găuri, broderia este intactă, povestea inserată - splendidă. Atâtea elemente
adunate, atâta armonie între ele...
Și-am încălecat pe-o șa/
Și v-am spus povestea-așa.
Va urma...
Prof. Enache Ileana
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Saviez-vous que …?



Manger du chocolat avant d’étudier et de passer des examens, augmente vos chances de comprendre
ce que vous avez étudié et avoir de bonnes notes.



La maturité vient avec l’expérience, pas avec l’âge.



Les chats montrent qu’ils vous font confiance en se frottant la tête contre vous.



Les gens intelligents sont plus susceptible d’éviter les conflits, ce qui explique pourquoi certaines
personnes remarquent tout, mais choisissent de ne rien dire.



Votre pied et votre avant-bras mesurent la même taille.



Frotter de l’huile d’olive sur son couteau avant de couper des oignons vous empêche de pleurer.



En 1920, un chien a attendu pendant 9 ans après la mort de son maître devant la gare tous les matins
jusqu’à ce qu’il soit lui-même décédé.



Ȇtre entouré par la couleur jaune vous aide à rester concentré. Le jaune diminue la production du
mélatonine, une hormone qui vous rend somnolent.



Les crocodiles courent très vite, mais ils ne peuvent pas tourner facilement. Si un jour vous avez l’un
d’eux à vos trousses, courrez en zigzag, il ne pourra pas vous attraper.



Les gens qui rigolent facilement ont tendance à vivre plus longtemps que les autres.



Vous ne pouvez pas respirer par le nez et parler en même temps.



Les dents sont la seule partie du corps qui ne peut pas se soigner d’elle-même.



Les poissons peuvent tousser.



Le cerveau humain a plus de facilité à apprendre la nuit que tôt le matin.



Les humains passent environ 25 ans de leur vie à dormir.



Rire à voix haute peut vous aider à maigrir.
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Toute amitié qui dépasse la barre des 7 ans est plus susceptible de durer toute une vie.



Il est impossible d’éternuer pendant le sommeil.



Regarder des films d’horreur peut brȗler plus de 180 calories.



La paresse est dans notre ADN et peut être transmise à travers les générations.



Une des attractions les plus visitées de Paris est un cimetière.



En France, il est illégal de vendre des poupées qui n’ont pas de visages humains, comme les
extraterrestres.



Seulement 2% de la population mondiale a des yeux verts.



Quand une personne meurt, son cerveau reste actif pendant 7 minutes. Il fait défiler les souvenirs de
la personne sous forme de rêve.



Notre voix change lorsqu’on parle aux gens qu’on aime.



Les filles dépassent les garçons dans la réussite scolaire dans 70% des pays.



La lecture réduit le stress de 68% de plus par rapport à écouter de la musique ou faire une promenade.



Si vous vous retrouvez un jour bloqué dans votre voiture, vous pouvez utiliser votre repose-tête pour
casser la vitre.



Vos yeux gardent la même taille de la naissance jusqu’à la mort.

Prof. Nan Roxana
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A Book Review in Lockdown
These are not normal times. In normal times, I would have asked some of my students with a
talent and passion for English to present a piece for the school magazine. But these are not normal
times.
Almost three months ago, to the day, the world as we knew it changed. The way we lived,
worked and met took a wrong turn and all because of a tiny virus that spread like bush fire. We were
forced to isolate, but, if possible, go on teaching, learning and working from home. This also meant
more time to go about our passions, to indulge in them or even find new hobbies.
Some of us might turn to binge-watch series, post apocalyptic and utopian movies. Others
went online with live streaming from museums, opera houses, or concert halls. But there are these
people who re-discovered the time and or pleasure of reading.
I am one of those people. I have always loved reading. Even since I was a child, under
altogether different but harsh circumstance alike, I looked for comfort and escape in books. Books
were a rare commodity and every book was a treasure. Every summer, I had the irrational fear I
would run out of books to read. It never happened, because of my parents and friends, a circle of
people in love with sharing books. That fear turned me into a bookaholic, no need to explain the
etymology of the word! I keep lists of books to be published, I know debut novels or the second most
awaited novel from a now well established star author.
This lockdown presented me with the time and opportunity to indulge in a debut novel called
“Natalie Tan’s Book of Luck and Fortune”, by Roselle Lim, a Pilipino-Chinese author established in
Canada, writing in English. It is a book about mother-daughter relationships, personal growth, but
also about the importance of community and helping out, which I found most appropriate for the
time we are living in.
The plot of the book is simple at its core. An estranged daughter comes back to San Francisco
at the death of her mother, just to take care of the ceremony and the papers and quickly move on.
As the book unfolds, we discover the reason the daughter is so unwilling to stay in the
community she grew up in. She is bitter at the beginning, when she remembers she left in anger
seven years ago, when her mother refused to support her chosen career as a chef. She went out into
the world, trying to follow her passion for cooking, but never putting down roots, always searching
for herself and her place, never speaking to her mother again.
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When coming home for the funeral and the Chinese mourning rituals for her mother,
Natalie is shocked to discover the vibrant neighborhood of San Francisco's Chinatown that she
remembers from her childhood is fading, with businesses failing and families moving out. She's
even more surprised to learn she has inherited her grandmother's restaurant.
The neighborhood seer reads the restaurant's fortune in the leaves: Natalie must cook three
recipes from her grandmother's cookbook to aid her struggling neighbors before the restaurant will
succeed. Unfortunately, Natalie has no desire to help them try to turn things around-she resents the
local shopkeepers for leaving her alone to take care of her agoraphobic mother when she was
growing up. But with the support of a surprising new friend and a budding romance, Natalie starts
to realize that maybe her neighbours really have been there for her all along.
Lush and visual, chock-full of delicious recipes, Roselle Lim’s magical debut novel is
about food, heritage and finding family in the most unexpected places.
I hope I made you curious enough to look for this book and dive into it. You will find out
that mother-daughter relationships are difficult in any culture and that community makes a family.
You might just as well develop an interest in other cultures’ food, recipes and stories. Be openminded, travel with the help of books to later travel in real life, to far corners of the world. As soon
as possible!
Prof. Vasiliu Raluca
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Calitatea în Industria ospitalității
Turismul poate fi privit din două puncte de vedere diferite: al turistului și al celui care se
ocupă să îi satisfacă cerințele pe durata deplasării și a sejurului acestuia.
Pentru oaspete, turismul înseamnă relaxare, odihnă, interacțiune cu oameni și culturi noi,
sport și mișcare etc, depinde de motivația turistică a fiecăruia.
Pentru gazdă, turismul înseamnă a răspunde cât mai bine nevoilor oaspeților, oferindu-le
experiențe de neuitat, pe care să își dorească să le repete sau despre care să vorbească plini de
satisfacție cu apropiații.
De aici și complexitatea acestui fenomen numit turism: sunt implicate multe persoane, cu
emoții, dorințe și aspirații proprii, ale căror interese trebuie să se întâlnească la un moment dat (pe
parcursul unui sfârșit de săptămână, a cinci, șapte, zece zile sau mai multe), într-un punct comun,
în care fiecare să se declare mulțumit de rezultate, fie că ele sunt amintiri sau resurse financiare.
Industria ospitalității este cea care acoperă nevoi diverse pe timpul unui sejur: cazare,
alimentație, agrement, wellness&spa și tratament, transport al oaspeților de la și la puncte de
sosire și plecare, informare, intermediere şi închiriere.
Bine cunoscutul Steve Jobs a fost hotărât să își creeze un departament de „Relații cu
clienții”, care să fie competitiv cu cel mai performant astfel de departament din toate industriile.
Căutând răspunsul la întrebarea: „Care a fost cea mai bună experiență ca și client pe care ați avuto?”, aproape toate răspunsurile pe care le-a primit au indicat exemple din Industria ospitalității:
Ritz Carlton Hotels, Four Seasons Resorts și altele de acest fel. Pentru că „nu există alt tip de
afacere, care să reușească să transforme lucruri esențiale din viața de zi cu zi - o cameră, un pat, o
chiuvetă sau un preparat culinar, într-o experiență care să fie caldă, confortabilă, memorabilă și
poate chiar magică” (Solomon, 2016, p. 11).
Și totuși, atunci când au loc cercetări de marketing, calitatea serviciilor oferite în
Ospitalitatea de la noi nu este de prea multe ori cea așteptată de clienți. Raportul dintre tariful
perceput și ceea ce se oferă nu este deloc echitabil, spun cei mai mulți turiști.
Schimbarea care trebuie făcută însă este una de mentalitate, iar mentalitatea se schimbă cel
mai greu. Personalitățile din domeniul calității și al ospitalității spun același lucru: atunci când
dorești să oferi produse, dar, mai ales, servicii de calitate, cea mai importantă resursă pe care
trebuie să o ai în vedere ca manager este resursa umană.
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Așadar, este nevoie de personal cu o nouă mentalitate în domeniul nostru, de personal care
să își dorească să lucreze cu oamenii și care să înțeleagă cât de importantă este calitatea, cu toate
componentele sale. Un astfel de personal, cu principii corecte, se pregătește însă chiar din liceu.
În țara noastră, potențialul turistic natural și în mare măsură și cel antropic, este foarte bine
reprezentat. Așadar, una din condițiile esențiale pentru dezvoltarea turismului este îndeplinită. Cu
siguranță, în următorii ani, se vor face eforturi susținute pentru ca și infrastructura să ajungă la
nivelul la care să poată satisface, în condiții rezonabile, cerințele celor mai exigenți turiști. Iar
despre poporul român s-a spus întotdeauna că este un popor „ospitalier”, care știe să le ofere
oaspeților tot ce este mai bun în „gospodărie”. Dacă înlocuim „popor ospitalier”, cu „personalul din
industria ospitalității”, și „gospodărie” cu hotel, pensiune sau orice altă structură de primire, și
începem să ne aplecăm mai mult asupra exemplelor de bune practici ale unor țări sau lanțuri
hoteliere integrate sau voluntare, avem toate premisele pentru a dezvolta o industrie a ospitalității
recunoscută la nivel mondial. Deocamdată, ponderea turismului în produsul intern brut a fost, în
2017, de 2,6%, în creștere față de 2016, când a fost de 1,5%, iar în turism lucrau, în 2017, 5,1% din
totalul de angajați din țara noastră.
Cu toții ne dorim ca turismul să ajungă în România acolo unde îi este locul (să aducă în PIB
între 10 și 15%, de exemplu, sau, având în vedere că România deține o treime din potențialul
balneo-climateric al Europei, să ne clasăm între primele trei țări din Europa în ceea ce privește
acest tip de turism). Acest lucru se va întâmpla însă doar atunci când vom înțelege fiecare dintre cei
angrenați în această frumoasă activitate că tot ceea ce facem, zi după zi, se reflectă în imaginea pe
care Industria ospitalității românească o are la ea acasă și în lume.
Este necesar ca elevii care studiază la Profilul Servicii, cu specializare în Turism, să
înteleagă cât de important este să oferim întotdeauna turiștilor noștri servicii de cea mai bună
calitate, parcurgând întotdeauna și acel „extra-mile”, pas în plus, oferindu-i oaspetelui mai mult
decât acesta se așteaptă.

Prof. Olinschi Silviana
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Dieta echilibrată pentru o siluetă
perfectă
Peștele și fructele de mare
Peștele este un aliment cu multiple calități
dietetice, foarte ușor de digerat și foarte nutritiv,
datorită conținutului său bogat în proteine de
calitatea I, vitamine-A; D; E; B12 și minerale fosfor, iod, potasiu. În plus, grăsimea din pește
este una nepericuloasă, bogată în acizi grași
nesaturați, dar și în acizi grași esențiali - omega
3 și omega 6, care nu pot fi sintetizați în
organism și trebuie aduși prin alimentație.

Porția corectă

Ce face bun?
-

Scade riscul bolilor cardiovasculare
Fluidifică sângele
Este o sursă de fier
Crește activitatea sistemului imunitar
Stimulează glanda tiroidă datorită
conținului de iod

Asocieri corecte
Datorită conținutului redus de calorii,
pentru a fi o masă completă, peștele trebuie
asociat cu glucide lente (orez, cartofi, mămăligă)
și cu legume de orice fel, care completează
aportul de fibre și vitamine. Zeama de lămâie
ajută la digestia proteinelor și crește absorbția de
fier din pește.
Cât de des?



pește slab

1 porție = o mână (180g = 200kcal)



pește gras

1 porție = o palmă (150g = 240kcal)



fructe de mare si pește afumat
1 porție = 2 pumni (100g = 150kcal)

Niciodată nu mâncăm suficient pește, așa că
recomandarea este - cât mai des posibil, chiar și
de mai multe ori pe zi.
Prof. Secui Doina
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Curiozități din lumea vie
Lumea vie, reprezentată de cele cinci regnuri, regnul
Procariota (Monera), regnul Protista, regnul Fungi, regnul
Plantelor și regnul Animal, este o lume fascinantă și atrăgătoare
prin faptul că ne oferă o multitudine de informații în ceea ce
privește modul de structurare a organismelor, unicelulare și
pluricelulare, prin alcătuirea lor, a modului de nutriție, de
relație, locomoție, de reproducere, dar și din punct de vedere al
etologiei.
În același timp, ne uimește prin numeroasele și
interesantele curiozități, curiozități menite să ne arate cât de
puține lucruri cunoaștem despre lumea care ne înconjoară.
Unele dintre ele pot părea amuzante, în timp ce altele sunt cât
se poate de serioase.
Din minunata lume a plantelor…
 Cel mai hrănitor fruct din lume este avocado. El asigură
2500 de calorii la 1 kg. Totodată, avocado oferă aproape
20 de vitamine și minerale în fiecare porție.
 Baobabul este unul dintre cei mai longevivi copaci din
lume. El trăiește între 2000 si 5000 de ani. Deține
recordul mondial în ceea ce privește creșterea: 2 cm/h.
Are o înălțime de 12 m și un diametru mediu de 12 m.
Tulpina este bulboasă și umplută cu o materie pulpoasă
numită „pâinea maimuțelor”. Florile sunt polenizate de
lilieci. Rădăcinile acestei plante se pot răsfira la 100 m
în toate direcțiile.
 Cea mai mare floare din lume aparține plantei Rafflesia
arnoldi, are 1 m în diametru, 7 kg în greutate, iar
petalele sale cresc până la 1 m în lungime și 2.5 cm în
grosime. Floarea are miros de cadavru.
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 Trandafirii conțin mai multă vitamina C, decât majoritatea
legumelor și fructelor.
 Se spune că fiecare curmal are relații strânse cu semenii săi.
Dacă unul moare, „prietenul” sau vecinul din apropiere îl
jelește și nu mai rodeşte. Un copac femelă se stinge dacă
“partenerul” său moare.
 Primul tip de aspirină provenea de la scoarța copacului din
salcie.
Din fascinanta lume a animalelor…
 Furnicile nu dorm niciodată. Cu toate acestea, în zorii zilei,
furnicile se întind asemenea oamenilor pentru a se dezmorți.
 Cimpanzeii și coțofenele sunt singurele animale care își pot
recunoaște imaginea într-o oglindă.
 Ochiul unui struț este mai mare decât creierul acestei păsări.
 Balena albastră este animalul care produce cele mai puternice
sunete (până la 188 de decibeli). Un astfel de sunet poate fi
receptat prin apă la o distanță de până la 850 de kilometri.
 Girafa este singurul animal care își poate introduce limba în
ureche. Limba unei girafe adulte măsoară peste 50 de cm.
 Bufnițele sunt singurele păsări care pot distinge culoarea
albastră.
 Cea mai mare caracatiță descoperită vreodată, cântărea 4
tone. A fost vânată în anul 1878, în nordul Oceanului
Atlantic.
 Rechinii sunt singurele animale despre care se știe că nu se
pot îmbolnăvi de cancer.
 Cel mai mare șarpe veninos din lume este Cobra Regală.
Aceasta poate atinge lungimi de până la 5,5 metri.
 O găină poate depune, în medie, până la 19 ouă pe an.

Prof. Sava Aliona
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