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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 a-și 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, 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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ÎNAINTAŞII NOŞTRI 

  MARIA BAIULESCU  
 

La sfârşitul secolului al XIX şi în prima jumătate a secolului al XX-lea în viaţa socială şi 

culturală braşoveană s-a impus puternica personalitate a Mariei Baiulescu (1860-1941), o figură 

emblematică prin activitatea intelectuală desfăşurată, prin acţiunile educaţionale, caritabile şi 

patriotice pe care le-a desfăşurat în scopul servirii idealului naţional românesc, căruia i-a dedicat cea 

mai mare parte din viaţă.  

Maria Baiulescu s-a născut într-o familie de intelectuali români, tatăl său fiind protopopul 

Bartolomeu Baiulescu, iar fratele său doctorul Gheorghe Baiulescu, cel ce a fost primul primar şi 

primul prefect român al Braşovului. Maria a urmat şcoala secundară germană, iar apoi Institutul 

Francez de domnişoare din oraşul natal, unde şi-a dezvoltat formaţia intelectuală ce o va impune mai 

târziu, ca pe o femeie lider şi o reprezentantă de frunte a românilor braşoveni. 

 Maria Baiulescu a publicat mai multe articole în periodicele vremii cum au fost: “Meseriaşul 

Român”, ”Gazeta de Transilvania”, “Vatra”, “Familia”, ”Tribuna”, ”Românul”,”Drapelul”. În acestea 

a susţinut idei privind emanciparea economică a femeilor, dezvoltarea culturii naţionale, organizarea 

unui sistem şcolar pentru fete, dar şi-a prezentat şi multe din creaţiile literare proprii, poeziile 

publicându-le sub pseudonimul ”Sulfina”. Pasionată de literatură Maria Baiulescu a scris volumul de 

proză “Note şi impresii”, volumul de poezii “Extaz”, piese de teatru cum au fost “Un om buclucaş”, 

“Vacanţii”; a colaborat la redactarea “Enciclopediei Române”, apărută la Sibiu, cu mai multe articole 

privind economia casnică, costumele şi industria textilă. 

 Timp de mai mulţi ani Maria Baiulescu a fost membră activă a ”Reuniunii Femeilor Române 

din Braşov”, pentru ca apoi din 1907 să fie aleasă preşedintă a acestei organizaţii cu rol filantropic, 

social şi educaţional, dar care avea şi o puternică componentă naţională românească. În 1913 printr-

un congres desfăşurat la Braşov, Maria Baiulescu a pus bazele şi a devenit preşedintă a ”Uniunii 

Femeilor Române”, societate ce grupa 37 de organizaţii de femei din Ungaria. Programul ”Uniunii 

Femeilor Române” a fost inspirat de Maria Baiulescu şi cuprindea: educaţia sistematică a fetiţelor, 

înfiinţarea de şcoli şi ateliere de menaj, studierea portului naţional şi a artei ţărăneşti, ajutorarea 

săracilor şi bolnavilor, elaborarea unor manuale practice pentru bucătăria şi gospodăria ţărănească, 

construirea unui mare orfelinat, înfrumuseţarea bisericilor şi cimitirelor. 
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 În perioada primului război mondial, în august 1916, la Braşov sosesc armatele române ce 

desfăşurau lupte grele împotriva austro-ungarilor pentru eliberarea Transilvaniei. În acest context, 

la iniţiativa Mariei Baiulescu, ”Reuniunea Femeilor Române din Braşov” se constituie într-o 

Societate de Cruce Roşie Românească ce amenajează spitale militare, strânge fonduri pentru 

ajutorarea soldaţilor români răniţi şi pune bazele unui azil pentru ajutorarea copiilor părăsiţi sau 

orfani de război a contribuit la strângerea unui fond pentru ”redeşteptarea şi cultivarea 

sentimentului naţional românesc în Basarabia. 

După război Maria Baiulescu se întoarce la Braşov unde continuă acţiunile filantropice, 

organizează o cantină pentru săraci şi înfinţează ”Orfelinatul Uniunii Femeilor Române”. Maria 

Baiulescu s-a aflat la conducerea Reuniunii Femeilor Române din Braşov pănă în anul 1935, dar a 

făcut parte şi din multe alte organizaţii culturale sociale şi politice. Astfel, a fost preşedintă a 

societăţilor ”Cercul Analelor”, ”Mângâierea”, ”Graiul Românesc”, a fost aleasă membru în 

”Comitetul Asistenţei Universitare”, în ”Societatea pentru educaţiunea cetăţenescă”, în Ateneul 

Popular ”Nicolae Iorga”, a fost delegată a subcomitetului ”Invalizi, Orfani şi Văduve de Război” 

în cadrul Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale, contribuind din această funcţie la o serie de legi 

privind asistenţa socială. 

Datorită activităţii desfăşurate de-a lungul întregii vieţi, Maria Baiulescu a devenit o 

personalitate recunoscută pe plan intern şi internaţional. Ea a fost invitată de onoare în organizaţii 

feministe din alte state, a primit medalii din partea Crucii Roşii Suedeze şi a Crucii Roşii Belgiene, 

iar în ţară a fost decorată pe rând de doi regi ai României: Ferdinand şi Carol al - II-lea. 

 

Prof. Claudiu Voinea  
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ACTUALITATE ŞCOLARĂ 

FESTIVALURI 

 

  
                                     

Festivalul regional „Adriana Popa”- Sibiu, 25 martie 2017 

Secṭiunea Estetica ṣi igiena corpului omenesc 
 

           Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu a organizat în data de 25 martie 2017, prima ediție a Festivalului 

regional „Adriana Popa”, manifestare interdisciplinară din domeniile tehnologiilor şi ştiinţei, adresată elevilor 

din licee. 

           Participarea noastră la acest concurs-festival, în calitate de stiliști dar și de manechine, a fost una foarte 

placută, din toate punctele de vedere. Cu ajutorul acestui concurs ne-am dezvoltat capacitatea de a lucra 

împreună și am cunoscut oameni deosebiṭi care sunt specializaṭi în acest domeniu în care fiecare dintre noi 

dorește să progreseze. 

           De asemenea, acest concurs ne-a introdus într-o lume a concurenṭei în meserie, o lume nouă pentru noi, 

deoarece pe parcursul participării am trăit multe emotii, dar și multe bucurii. La finalul concursului, fiecare 

echipă a fost premiată, la secṭiunile la care a participat. 

          Acest concurs ne-a oferit posibilitatea de a ne atașa mai mult unii de alṭii, deṣi participam la secṭiuni 

diferite. 

        A fost o experienṭă  plină de suspans, adrenalină și emoṭii puternice, finalizată cu primirea diplomelor. 
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Toate echipele noastre au fost premiate, astfel: 

Premiul I - prezentare PPT – „Salonul meu de vis” - Antoniu Andrada ṣi Ichim Radu Petrică, clasa a XI 

-a D, prof. coordonator Vereș Florentina 

Premiul III - Coafuri de mireasă accesorizate - Betelie Gianina (coafeză) și Crucianu Gina (manechină) 

- clasa a XII- a D, prof. coordonatori Pandelea Mariana ṣi Ilea Aniṣoara 

Premiul III - Stilul meu-tunsori moderne pentru băieṭi - Codleanu Daniel (frizer) ṣi Butuc Andrei 

(client), prof. coordonatori Pandelea Mariana ṣi Ilea Aniṣoara 

Menṭiune - Coafuri de mireasă accesorizate - Bratu Ana-Maria (coafeză) ṣi Văduva Florina 

(manechină), clasa a XI-a D, prof. coordonatori Pandelea Mariana ṣi Ilea Anișoara 

Ana-Maria Bratu, Clasa a- XI-a D 
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Festivalul regional „Adriana Popa”- Sibiu, 25 martie 2017 

Secṭiunea Textile ṣi design vestimentar 
 

În data de 25.03.2017, am pornit spre Sibiu împreună cu câțiva colegi din liceu, alături de 

doamnele profesoare de specialitate, pentru a participa la festivalul regional “Adriana Popa”, 

găzduit și organizat de Colegiul Tehnic “Cibinium”. Fiecare copil a avut emoții foarte mari, încă 

din microbuz.  Odată ajunși  acolo, am văzut niște piese vestimentare frumoase create de elevi 

din mai multe județe, aceștia participând alături de noi la concursul de creație. 

 Elevii liceului nostru, Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu, Braṣov, au prezentat niște 

costume spectaculoase, cu inspirație din costumul tradițional al anumitor zone, adaptate modei 

actuale. 

 În timpul concursului, emoțiile se amplificau tot mai mult, iar timpul parcă se dilata. Totul 

a decurs foarte bine, toți ne-am descurcat de minune şi fiecare așteptam festivitatea de premiere 

cu sufletul la gură. Așteptarea a fost destul de lungă, deoarece ne întrebam, din minut în minut, 

cine a câștigat. Într-un final, a avut loc festivitatea de premiere într-o sală mare, frumoasă, ce ne 

dădea fiecăruia un sentiment călduros și plăcut. 

 Înainte de aflarea rezultatelor, am ascultat cu drag o poveste emoționantă despre numele 

acestui concurs. Adriana Popa era o profesoară de chimie a liceului, care a fost răpusă de o boală 

gravă, ṣi, în cinstea ei, profesorii liceului au dat numele festivalului după numele profesoarei. În 

acel moment, emoțiile și stările sufletești clocoteau în noi, dar ne-am revenit observând 

frumusețea și complexitatea cu care erau realizate coafurile fetelor de la secția concursului de 

estetică, unde participau și elevi ai liceului nostru. 

 Festivitatea de premiere ne-a făcut pe toți învingători, pentru că am câștigat împreună cu 

toți colegii mei. La concursul de design vestimentar, am câștigat locul 1, 2 și mențiune, în aceeaṣi 

ordine, Covaci Alexandru ṣi Mocian Liviu, clasa a XII-a A, Căldăraru Ioana, clasa a XII-a B, Pintilie 

Iulia Raluca, clasa a XII-a A, Mariaṣ Ana-Maria ṣi Marin Adelina, clasa a XI-a Gp, dar și ceilalți colegi 

de la celelalte secții au avut parte de premii. Bucuria ne-a copleșit pe toți, în special pe doamnele 

profesoare îndrumătoare, care au observat că și elevii liceului nostru pot face ceva inventiv, dacă 

își lasă imaginația să le inunde sufletele. 

Iată cateva fotografii reprezentative care exprimă emoṭiile trăite de noi la acest frumos ṣi 

interesant concurs: 
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După finalizarea concursului, am plecat într-o mică plimbare în centrul Sibiului, pentru a vizita 

orașul. Un oraș foarte frumos, primitor. Această plimbare ne-a făcut foarte bine, iar apoi ne-am îndreptat 

spre Brașov, pentru că sufletul rămâne mereu acasă. 

 Concursul la care am participat a fost un act de creație din partea fiecăruia, o experiență frumoasă 

petrecută în acești ani de liceu, care se vor termina curând. Mica excursie va fi adăugată în bagajul nostru 

cu amintiri și nu o vom putea uita niciodată. Aș repeta această experiență încă o dată cu plăcere! 

Iulia Raluca Pintilie, clasa a XII-a A 
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DE LA ELEVI PENTRU ELEVI 
  

Excursie la Sighiṣoara 

Era o dimineaţă rece de toamnă. Ne-am strâns cu 

toţii lângă Poarta Şchei , locul de pornire spre oraşul-

cetate Sighişoara. Mulţi dintre noi eram 

entuziasmaţi, eu, cu atât mai mult, pentru că era o 

ocazie bună pentru a-mi cunoaşte colegii. Au venit 

cele 2 autocare, ne-am urcat alături de profesorii 

însoţitori în autocar şi am plecat la drum. Atmosfera 

a fost foarte plăcută în autocar, pot spune că ne-am 

şi distrat. 

    
Am ajuns la “Perla Transilvaniei”; am urcat o 

străduţă pavată cu piatră de râu pentru a ajunge în 

inima cetăţii, unde, chiar de la intrare, am fost 

impresionaţi de arhitectura  evului mediu. 

În sfârşit, am ajuns în curtea cetăţii şi ne-am lăsat 

furaţi de veselia caselor ce strălucesc multicolor sub 

soare. 

 

După ce am admirat o vreme îndelungată curtea 

cetăţii, am plecat să vizităm Turnul cu ceas. 

 

Acest turn este unul dintre cele 9 turnuri intacte 

care protejau cetatea, iniţial au fost 14 turnuri. Are o 

înălţime de 64 de metri şi prezintă 7 statui de lemn 

ce înfăţişează zeii păgâni. 

     Apoi, am urcat nişte scări acoperite care ne 

duceau spre Vechiul Cimitir Evanghelic - un punct de 

atracţie turistică datorită pietrelor funerare vechi , 

admirat atât de oameni , cât şi de micile vietăţi: 

mierle, ciocănitori şi veveriţe.  

     După ce am rătăcit prin cetate şi prin veacurile 

încărcate ale evului mediu, am mers într-un parc din 

centrul oraşului. Ne-am reîntors la autocare, ne-am 

îmbarcat şi am pornit veseli spre Livada Poştei, 

punct de despărţire. Drumul de întoarcere a fost o 

adevărată încântare.  Am depănat amintirile legate 

de excursie şi ne-am propus să repetăm cât mai 

curând o experienţă similară. 

A fost o excursie frumoasă!  

Alexandru Nicolescu, clasa a IX-a D 
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Fotografia - pasiunea mea 

 

  

Numele meu este Mirko Ştefan, 

am 17 ani ṣi sunt pasionat de 

fotografie. Dacă ar fi să vorbesc despre 

acest subiect – fotografia - mi-ar trebui, 

probabil, zeci de pagini, dar am să 

încerc, în câteva rânduri, să vă vorbesc 

despre lumea văzută prin aparatul foto. 

Totul a început în clasa a IX-a, când am 

fost contactat de o agenţie de modele 

din Bucureşti. Părinţii mei au fost de 

acord să devin fotomodel, dar când au 

aflat că trebuie să plec la Bucureşti au 

refuzat. În prima fază am fost supărat, 

dar am stat şi m-am gândit că este mai 

bine să îmi cumpăr un aparat foto; aşa 

puteam beneficia de poze profesionale 

şi nu îmi mai doream să plec la 

Bucureşti. Câteva luni mai târziu, am 

primit cadou un aparat Sony. La 

început a fost foarte greu pentru că nu 

ştiam să îl folosesc, dar cu timpul am 

învăţat. Lunile au trecut şi a început să 

îmi placă să fac poze. Am văzut că 

existau şi aparate foto mai bune, dar 

cum nu aveam experienţe necesară, 

părinţii mei nu au fost de acord să îmi 

cumpere unul, aşa că, am început să 

strâng singur bani. Şi, câteva luni mai 

târziu, am reuşit să îmi cumpăr al 

doilea aparat foto, un Nikon. 
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Pentru mine fotografia este un mod de viaţă, iubesc ceea ce fac, dar, din păcate, la noi este greu 

să vezi viaţa printr-un obiectiv. Să faci fotografii, înseamnă să-ţi eliberezi lumea pe care o ţii 

ascunsă în tine. Să arăţi tuturor cum văd ochii tăi şi mai ales să creezi noi poveşti în care ceilalţi 

să se regăsească. Fotografia reprezintă 90% talent şi 10% muncă. Pasiunea pentru fotografie m-a 

încărcat cu foarte multă energie, am cunoscut oameni noi şi am învăţat să fotografiez atât oameni 

obişnuiţi, cât şi marile artiste ale Operei Braşov, pe marea scenă albă. Deseori sunt invitat la Opera 

Braşov pentru a fotografia diferitele spectacole de balet, care înseamnă fotografie în mişcare. 

Acest tip de fotografie este foarte dificil de realizat pentru că trebuie să cunoşti coregrafia pe care 

balerinii o dansează. 

În concluzie, viaţa este văzută altfel prin obiectiv. 

Ţărâncă Mirko Ştefan, clasa a XI-a C 
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Modalități atractive de petrecere a timpului liber: desenul 
Sabin Mihai (cls. a IX –a B) 

 

     

 

 

  

 

Desenul este una dintre cele mai 

vechi arte, încă folosite. Această artă a fost 

utilizată de oamenii peșterii, asiatici, 

egipteni, greci etc.  

     În ziua de astăzi, generația 

,,tabletă” ar spune: ,,De ce să desenez de 

mână, când pot face asta cu degetul pe 

tabletă, cu mouse-ul pe calculator?” 

Părerea mea este că, în timpul liber, când 

ești acasă, dacă nu ieși pe afară cu 

prietenii, cu familia, mai bine încerci să 

desenezi orice poți tu, nu trebuie să faci 

capodopere, dar poți să scoți ce e mai bun 

din tine. Această artă aduce numai 

beneficii. În primul rând, dezvoltă spiritul 

de observație. De pildă, la biliard, eu pot 

observa mai repede o traiectorie bună 

pentru minge decât altcineva. De 

asemenea, dezvoltă logica, desenul 

reuşind să te facă să înțelegi mai ușor 

schemele la geometrie, fizică, chimie. 

Totodată, dacă ești o persoană timidă și nu 

știi cum să-ți exprimi sentimentele, 

gândurile, desenul este cea mai bună 

opțiune. Pe de o parte, desenul îți dă 

posibilitatea să-ţi dezvolţi  imaginația, una 

dintre cele mai importante abilităţi ale 

omului.  

Pe de altă parte, desenul este o 

formă de exprimare a sinelui redând starea 

sufletească. 

Mai jos aveți două poze cu desene 

realizate de mine, exprimându-mi prin 

acestea  sentimentele și gândurile. În 

primul desen puteți observa tristețea, așa 

cum am reușit să o redau eu. În al doilea 

desen, se pot observa două personaje care 

se îmbrățișează, întruchipând iubirea, ceea 

ce am simțit și eu cândva… 
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Cum îmi petrec timpul liber 

 Georgiana – Dorina – Liliana Buzdug (cls. a IX –a B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Timpul este trecător și uneori foarte șiret. Se spune că noi singuri ne aranjăm timpul după bunul 

plac. Unii își fac mai mult timp pentru locul de muncă, unii pentru pasiunile lor, alții pentru prieteni sau 

pentru familie. Când vorbim despre ,,timpul liber", ne referim mai mult la timpul în care ne relaxăm, ne 

desprindem puțin de tot, un timp pe care îl putem petrece singuri, cu noi înșine, cu familia, rudele, 

prietenii.  

Eu îmi dedic timpul liber cel mai mult pasiunilor mele, dar asta nu înseamnă că îmi amân ieșirile 

cu cei dragi. Școala a început să îmi ocupe mult timp, ajungând ca doar în weekend să mă pot relaxa, 

dar asta nu presupune că nu mai am timp și pentru altceva pe parcursul săptămânii. De exemplu, în urmă 

cu doi ani, am descoperit o nouă pasiune, aceasta fiind scrisul. Aflând despre un site de amatori ce scriu 

povești, am început să le citesc gândurile puse în niște rânduri. Eram atât de absorbită de ceea ce scriau 

niște simpli adolescenți, încât nu mă săturam de citit. De mică mie îmi plăcea să scriu, să compun. 

Doamnele profesoare îmi spuneau mereu că am o imaginație bogată și că ar trebui să fiu mândră că am 

un așa talent, mă felicitau mereu când scriam compuneri, așa că mi-am abandonat timiditatea de a spune 

ce gândesc altor persoane și am început să scriu. Tot ce-mi trecea prin gând puneam în acele rânduri, 

îmi puneam sufletul pe tavă când scriam, mă imaginam pe mine însămi în ceea ce povesteam. Am 

observat că oamenilor le plăcea ceea ce împărtășeam cu ei, îi atrăgea faptul că mă cam regăseau pe mine 

în povești și asta, în lumea scriitorilor, fiind și ei începători, este un lucru foarte bun, ce arată că munca 

autorilor  nu e degeaba. Atunci când scriu, uit de tot. Îmi pun și cea mai mică fărâmă de atenție în 

respectivele rânduri, îmi aștern tot sufletul în acele cuvinte, mă teleportez în acțiunea sau momentul pe 

care îl descriu, practic, vorbesc despre mine, despre viața mea, despre persoanele care mă înconjoară, 

cu ajutorul unor personaje create de mine și atribuite fiecăreia dintre persoanele din viața mea. Când 

munca mea e apreciată și primesc laude, am un sentiment foarte puternic, ce mă face să prind și mai 

multă încredere în mine, ce mă determină să cred că timpul meu nu e irosit.  

Pe lângă pasiunea scrierii de povești, există și cea a scrierii versurilor. O adunătură de gânduri 

împărtășite doar câtorva persoane. Pasiune acumulată din melodiile ascultate, din versurile care îmi 

încântau auzul și în care mă regăseam când aveam o stare mai puțin bună sau când aveam o problemă, 

iar singura alinare erau doar ele.  
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Gătitul este pasiunea mea din clasa a treia. O urmăream mereu pe bunica când pregătea 

mâncarea, așa că am rugat-o să mă învețe și pe mine niște rețete. La început a fost puțin mai greu, așa 

cum a fost și la scrisul cărților pe site, dar, ușor-ușor, gătitul a devenit un joc. Și când mă gândesc că, 

printre aceste două pasiuni, cele mai importante, mai sunt și altele, îmi apare un zâmbet pe chip, 

deoarece mereu aș avea ce să fac. Uneori mă gândesc la persoanele care nu fac absolut nimic când au 

puțin timp liber. Doar stau și lenevesc toată ziulica. Uneori și eu fac așa, las totul și dorm, cum fac 

majoritatea adolescenților. Râd atunci când prietenii mă cheamă afară şi eu le spun că prefer să dorm, 

iar după două-trei ore îi întreb unde ne vedem.  

Mi-aș dori ca timpul liber să nu se termine așa de repede. Să nu te mai apuci de un lucru și 

dintr-odată să te trezești că s-a terminat ziua. Mi-aș dori să pot face mai multe în timpul liber, să mi-l 

programez astfel încât să duc până la capăt tot ceea ce mi-am propus. Și când mă gândesc că toți 

așteptăm așa zisul ,,Doctor Relaxare"... Cu toții ne facem planuri pentru momentele de respiro... Cu 

toții vrem mai mult timp lângă cei pe care îi iubim… Așa că, haideți să ne programăm la ,,Doctor 

Relaxare" puțin mai des, este cel mai bun psiholog pentru toate problemele! Petreceți-vă timpul liber 

cu cap! 
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Sportul 
 

 Sportul este unul dintre cele mai practicate ṣi răspândite obiceiuri din lume. Sportul desemnează 

o activitate fizică care poate implica ṣi competiṭia. Incă din antichitate, grecii ṣi romanii au adus la rang de 

artă sportul prin jocurile ṣi activităṭile pe care le practicau. Sportul a fost ṣi este o artă care s-a dezvoltat 

în tot acest timp contribuind la menṭinerea sănătăṭii oamenilor.  

 În viata unui om, sportul trebuie să fie una dintre priorităṭi atunci când vine vorba de menṭinerea 

sănătăṭii. Trupul ṣi mintea se dezvoltă ṣi devin mai puternice ṣi mai active. Încă de la vârste fragede unii 

părinṭi îṣi încurajează copiii să urmeze un drum în lumea sportului ṣi bine fac. Rezultatele sunt pe măsură. 

Chiar dacă sportul este disciplina obligatorie în învăṭământul preuniversitar, consider că ar trebui să fie 

mai multe ore pe săptămână alocate educaṭiei fizice. Tinerii ar trebui să fie mult mai mult încurajaṭi ṣi 

orientaṭi către aceste activităṭi pentru a avea o viaṭă sănătoasă, pentru a spori calitatea vieṭii, energia ṣi, 

de ce nu, optimismul. 

 La devoltarea acestei arte au contribuit grecii care au pus bazele Jocurilor Olimpice. La fiecare 

patru ani, grecii se opreau din orice altă activitate, uneori chiar din războaie ṣi participau la aceste jocuri. 

Competiṭiile erau diverse de la întreceri de alergare, lupte, pentatlon, alergări de care până la călărie. Cei 

mai buni sportivi erau decoraṭi cu coroniṭa de măslin, care simboliza victoria. Nu doar în Grecia antică 

sportul era popular ci ṣi în Roma, unde filosofii ṣi cetăṭenii de renume ai Romei ṭineau cont de maxima 

“Mens sana in corpora sano” care înseamnă “Minte sănătoasă în corp sănătos”.  

 Sportul este, aṣadar, o activitate fizică care ne influenṭează mersul întregii vieṭi, propria sănătate 

ṣi personalitatea. Dacă cea mai veche definire a numelui activităṭii “sport” era “a ieṣi pe poartă afară”, 

putem spune că practicând un sport prindem curaj să ne manifestăm, să ne testăm limitele ṣi să 

experimentăm practici noi.  

Alexandru Cuciureanu , clasa a IX-a A 

 

 

 

 

Sursa: www.wikipedia.org 



21 
 

The Traveller 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

The Traveller (Călătorul blocat în timp) 

este un scurt-metraj ce reflectă o 

prietenie dintre un băiat și o fată, care, 

dintr-o ceartă, ajung să se gândească cum 

ar fi dacă nu ar fi existat unul pentru 

celălalt. Bineînţeles, aceşti doi 

protagonişti ai scurt–metrajului, Ioana 

Mitru (Dochia Anca) şi Mihai Glanetaşu 

(Chiriţă Eduard), se împacă și se reîntorc 

la viaţa lor de zi cu zi.  Aceasta a fost o 

povestire pe scurt, povestea în sine fiind 

mult mai amplă. Ne-am bucurat cu toţii, 

cei care am participat la filmările acestui 

scurt-metraj, deoarece a fost o 

oportunitate de a ne descoperi latura 

creativă şi de a comunica mai mult unii cu 

alţii. Povestea scrisă de mine la început se 

apropia de S.F., dar pentru că noi nu am 

avut efecte speciale atât de avansate, ne-

am limitat la o poveste reală. 

Scurt-metrajul a fost vizionat în premieră 

la ,,Reduta”, pe 21.12.2016,  şi în aceeaşi 

zi, a fost postat și pe canalul meu de 

YouTube, Chiriță Edward.  

 După vizionare, actorii din scurt-

metrajul The Traveller au fost felicitaţi şi 

încurajaţi să continue pe acest drum al 

actoriei deoarece au dat dovadă de 

talent şi creativitate. 

Don’t  forget to subscribe to my 

channel, “Chirita Edward”, bye  !!  

 

Eduard Chiriță, clasa a X-a A 
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ARTĂ ŞI MESERIE 

Culorile anului 2017 

  
Fiecare sezon vine cu culori la modă, iar primăvara-vara 2017 ne dictează propriile tendințe în materie de 

culori pentru șifonierul nostru. Se știe că una dintre percepțiile generale asupra unui anumit detaliu este culoarea, care 
trebuie să corespundă ideal cu aspectul exterior, precum și cu tendințele modei. 

Experții de la Institutul Pantone Color au numit 10 cele mai la modă culori ale sezonului primavară-vară 2017 
ca urmare a săptămânii modei de la New York. Gama de culori include nuanțe apropiate de cele naturale, care ne 
reamintesc de verdeața proaspătă, de valurile mării și de fructele tropicale. 

În topul 10 celor mai actuale culori pentru urmatorul sezon cald sunt incluse urmatoarele: 

 albastru cenușiu; 
 galben intens; 
 albastru închis; 
 roșu-portocaliu; 
 bleu transparent; 
 roz pudrat; 
 verde gălbui; 
 roz purpuriu; 
 verde natural; 
 brun. 
Acestea sunt culorile ce se vor purta în anul 2017, numite de specialiștii de la Institutul Pantone. Designerii ne 

îndeamnă să le folosim nu doar în garderobă, ci și în accesorii, manichiură și machiaj. Cel mai facil mod de a arăta 
mereu stilat este crearea unei garderobe de bază din nuante neutre, adăugând, după necesitate, detalii și accesorii 
îndrăznețe. 

 

  

 

Niagara este cea mai importantă 

culoare a sezonului 2017. Aceasta 

nuanţă clasică de albastru denim 

este culoarea simplității, 

confortului și a seninătății. 

Nuanța Niagara este atât de 

universală, încât se combină cu 

orice culoare: de la nuanțe 

aprinse și intense, până la 

pastelate și estompate, în primul 

caz aceasta poate chiar să 

echilibreze nuanțele țipătoare. 
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Island Paradise este nuanța 
minunată a apelor marine, care în natură 
poate fi văzută doar pe o insulă din paradis, 
unde pe fundalul nisipului alb imaculat, apa 
devine azurie și incoloră. Albastrul incolor 
este ideal pentru garderoba 2017, atât pe 
rochii de vară, cât și pe paltoane de toamnă 
și pulovere lejere. Încearcă să combini 
Island Paradise cu alte culori la modă ale 
sezonului, rozul delicat Pale Dogwood și 
Hazelnut. În acest mod, subtonul bogat va 
străluci și mai mult în pete de lumină de un 
albastru celestial. 

 

O altă culoare dominantă a devenit 
galbenul intens Primrose Yellow. Nuanța 
florii primula, ne dăruieşte căldura, ne 
încarcă cu energie și ne ridică buna 
dispoziție. Aceasta nuanță a soarelui se 
potrivește minunat în combinație cu 
albastrul profund Lapis blue și nuanța 
neutră Hazelnut.  

 

Flame este o nuanță de 

roşu arzător, care se evidențiază 

în mod deosebit pe fundalul 

celorlalte nuanțe la modă din 

paleta sezonului 2017. Chiar 

dacă această culoare nu se 

recomandă a fi combinată cu alte 

nuanțe, fiind minunată de sine 

stătător, la dorință, ea poate fi 

diluată cu alte nuanțe din aceeași 

gamă. Flame este cu siguranță 

favoritul sezonului. 

 

Prof. Monica Prelipcianu 

 

 

 

http://modadama.com/rochii-la-moda-primavara-vara-2017/
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Despre tunsori, coafuri şi talente stilistice… 

 

        Viitorul ne rezervă multe. Este o uşă cu multe surprize. Toți avem idealuri şi încercăm să atingem 

perfecţiunea. Meseria noastră va fi cea care ne va asigura viitorul. 

          Presupun că tuturor ne-a fost adresată întrebarea: “Ce vrei să te faci când vei fi mare?” Fiecare dintre 

noi vom avea diferite meserii, de la poliţist la doctor, de la arhitect la constructor, de la cofetar la bucătar, 

etc. 

          În cadrul Colegiului Tehnic “Maria Baiulescu” din Brașov, avem diferite specializări. Dar cel mai 

frumos profil este cel de coafor-stilist. Am intrat la acest profil, nu din cauză că mi-am dorit foarte mult, 

ci pentru că am vrut să experimentez tainele acestei meserii. Eram ferm convinsă că nu îmi va plăcea, dar 

m-am înşelat. Elevii liceului nostru sunt foarte talentați. Ei pot executa lucrări deosebite, specifice 

profilului. 

          De-a lungul anilor, elevii de la estetică au participat la diferite activități, sub îndrumarea doamnelor 

profesoare, mergând la cămine pentru persoane vârstnice sau cămine pentru copii, unde au executat 

tunsori, coafuri sau alte lucrări, aducând zâmbetul pe buze acestor persoane, dar şi o speranță, de viață mai 

bună, știind că cineva se gândește şi la ele. De asemenea, elevii stilişti au participat la un Concurs 

Internaţional de hair-styling, desfăşurat la Târgu Mureş, unde au realizat lucrări frumoase, deosebite. Şi 

cum în fiecare an se organizează “Târgul liceelor” şi şcolile îşi prezintă specializările și tainele fiecărei 

meserii, stiliştii noştri au fost şi ei prezenți la acest eveniment, unde au tuns, au coafat și au aranjat părul 

tuturor persoanelor care erau dornice de o schimbare a look-ului. 

        Când ești din ce în ce mai pasionat de această meserie, începi să cauţi noutăți, să te informezi cât mai 

mult, să te specializezi. De asemenea, este importantă și aprofundarea noţiunilor teoretice, dar mai ales 

practice, deoarece te ajută să te perfecționezi. Elevii desfăşoară practica la saloane de specialitate, unde au 

parte de o experienţă unică, ce merită a fi încercată. Aici ei acumulează noi cunoștințe în meseria de coafor-

stilist. Cu cât pasiunea este mai mare, cu atât ești mai captivat de această meserie. 

        Pot spune cu certitudine că acest profil mă pasionează. Cu fiecare lucrare executată, îmi dau seama că 

asta vreau să fac mai departe, însă există şi momente în care nu reuşesc să perfecţionez o coafură sau o 

tunsoare, dar când o fac, realizez că acest lucru mă ambiționează şi mai mult.Pe zi ce trece, mă simt din ce în 

ce mai atrasă de această meserie foarte interesantă şi cred că este o mare oportunitate să pot stăpâni aceste 

abilităţi. În viitor, aş dori să îmi deschid un salon şi întreg viitorul meu să se bazeze pe această meserie 

deosebită și să obţin rezultate excelente. 

Cărăbăţ Anca-Elena, clasa a X-a C 
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Gânduri îngheţate 

 

 

Toamna trece, iarna vine, vreau să fiu iar lângă 

tine.  

Tot ce am avut vreodată, s-a pierdut încă o dată. 

Clipa piere printre crengi, ce-au rămas golaşe, reci. 

 

Luna cântă la fereastră, razele-mi dau o pedeapsă. 

Amintirea e cumplită, frunza vieţii-nzăpezită. 

Poezia mea e moartă, urlă din nou şi te-aşteaptă. 

 

Doar zăpada mă dezmiardă, cu cristalele subţiri, 

Fulgi de nea precum argintul sapă-n suflet 

labirintul, 

Iar stejarii falnici, sobri, cresc poveştile melodic. 

 

Un vis am avut azi-noapte: cum ar fi să nu mai 

fiu? 

Să m-arunc în loc pustiu... Hău al clipelor 

deşarte... 

Iar crăiasa iernii să-mi şoptească-n spate... 

 

Ca o lungă dezmierdare, lungi cuvinte-mbietoare. 

Scorţişoară şi vanilie arsă, mintea iar îmi joac-o 

farsă. 

M-am trezit la gura sobei, ducând trena Babei 

Dochii... 

 

Viaţa doar un vis a fost, am murit şi m-am întors. 

 Iulia Raluca Pintilie, clasa a XII-a A 
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Gânduri - Pintilie Iulia Raluca,  
clasa a XII-a A 

 

Ziua-i amară iar noaptea e dulce, 

Un cântec pe geamul cristal se aude, 

Şi luna şi cerul ṣi vântul şoptesc, 

Mă îndeamnă agale să scriu o poveste. 

 

Pasărea zboară şi gândul pluteşte 

Norul dispare şi ziua soseşte. 

Drumul e gol, amintirea e moartă 

Fumul e dens iar ceaţă ne-aşteaptă. 

 

Roză trăieşte în mine, în tine, în noi 

Diamantul sclipeşte în ochii tăi goi. 

Adu-ţi tu minte de-această poveste, 

Când ziua vine şi lumea vorbeşte. 
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O picătură de apă în mare 
Eseu 

 
Nu sunt decât o mică parte din infinit. Cu toate acestea, nu am avut niciodată sentimentul 

vulnerabilităţii, deoarece, alături de suratele mele, am alcătuit imensitatea mării. Miliarde de picături, puse 

cu generozitate una lângă cealaltă, au format nesfârşirea, imensul de un albatru intens, calm sau răzvrătit, 

care te copleşeşte. 

 M-am răsfăţat, alături de surorile mele, în jocul energic al valurilor înspumate, m-am lăsat 

mângâiată, ocrotită de razele fierbinţi ale soarelui de iulie, m-am ascuns în profunzimea mării. Pescăruşii şi-

au clătit aripile cu mine, răcorindu-se sau bălăcindu-se în talazurile fără număr, care şi-au schimbat nuanţele 

precum cameleonii. Am încremenit sub puterea necruţătoare a gerului, care m-a transformat într-o steluţă 

argintie, într-o mică parte a unui bloc uriaş de gheaţă, ce a ascuns, sub sine, o lume molatică, pe jumătate 

adormită, palpitând tot mai încet, precum o inimă obosită. Împreună cu miliarde de picături, am fost apoi 

martora trezirii la viaţă a acestui univers misterios, ce nu se lasă descifrat decât parţial de mintea 

scormonitoare a omului. Am dezmierdat o lume bogată, ascunsă, guvernată de propriile reguli.  

M-au atins uşor cozile jucăuşe ale peştilor de toate mărimile, i-am însoţit pe căluţii-de-mare, înotând veseli 

în şir indian spre ţinuturile lor, m-am cuibărit în carnea pufoasă a scoicilor, meduzele m-au prins în mrejele 

lor şi apoi m-au eliberat, am sărutat frunzele unduioase ale vegetaţiei luxuriante de pe fundul mării, am 

văzut cum cei slabi pier sub forţa neiertătoare a celor puternici, reflectând, pentru a nu ştiu câta oară, una 

din legile nescrise ale existenţei. Am asistat la naşterea şi răsturnarea ierarhiilor, m-am ferit de trupurile 

neînsufleţite ale peştilor ucişi de ignoranţa şi lăcomia umană, am împodobit cu strălucirea mea solzişorii 

peştilor abia iviţi în nesfârşirea marină. Am realizat că în pofida tuturor opreliştilor, lumea din adâncuri 

creşte neîncetat, fiind dominată de o poftă de viaţă greu de stăpânit. Ea se întinde mereu, precum lianele 

ce se înalţă curajoase spre bolta cerească, ispitindu-i pe navigatori, ca o fată care îşi dezveleşte formele 

voluptuoase. Acest univers plin de minunăţii se cere descoperit, îi cheamă permanent spre sine, prin 

cântecul sirenelor, pe cei care poartă în suflet vraja mării. 

 Plăpândă aşa cum sunt, nimeni nu mă cunoaşte. Sunt o anonimă, dar îmi revine un rol crucial, 

pentru că eu, alături de miliarde de alte anonime, adăpostesc o lume fermecată, ce devine accesibilă doar 

privilegiaţilor. Eu îi însoţesc, în călătoria lor, pe oamenii atraşi de mirajul epavelor, de secretele unor destine 

frânte cândva sau de comorile înlănţuite în adâncurile greu de cercetat. 
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Îmi voi continua călătoria pe întinderea multicoloră a mării, voi dansa în pătura lichidă, voi fi o parte din 

valurile când blânde, când arţăgoase, care aleargă spre orizont, mă voi abandona vântului vânjos, care mă 

va purta precum o frunză moartă spre norii trişti şi grei, voi tremura sub suflarea îngheţată a iernii, mă voi 

dezamorţi sub razele călduţe ale soarelui de primăvară, iar apoi voi picoti în arşiţa verii. Voi fredona melodia 

încântătoare a talazurilor, însoţind strigătul pescăruşilor. Mă voi ascunde printre celelalte picături, ocrotită 

fiind de lumina palidă a lunii. Voi închide ochii şi voi adormi în întuneric, legănată în valurile care îşi vor 

preschimba cântecul în şoaptă. 

Eu sunt stăpână într-un univers magic, iar cine se va aventura în el, îmi va descoperi farmecul şi veselia, va fi 

martorul tuturor schimbărilor care se petrec în această lume lichidă, în acelaşi timp energică şi potolită, 

puternică şi fragilă, uşor de prins, dar care îţi scapă printre degete, o lume în care totul devine posibil şi în 

care singurele aspecte sigure sunt incertitudinea şi infinitul. 

Prof. Nicoleta Tatis Checo 

 

Recenzie de carte 

Sub aceeaṣi stea 

de John Green 

 

 Sub aceeași stea este alt gen de carte de care nu ai vrea să te mai desparți. Am citit această 

operă pentru că subiectul părea interesant, dramatic, cu promisiunea unui episod cu lacrimi. Exact 

genul de carte care îmi place.  

 Hazel și Augustus sunt cei care se întâlnesc și ale căror destine sunt sub aceeași stea. Iar 

steaua aceasta nu e una fericită, dimpotrivă, este cea mai nefericită stea. Steaua acestor personaje 

este cancerul. Hazel are metastaze la plămâni, de aceea cară mereu după ea un tub de oxigen, iar 

Augustus are piciorul amputat, tot din cauza cancerului. Măcar el e ,,curat” de câteva luni și se 

bucură de viață. Hazel nu prea poate, deoarece plămânii ei nu-i dau voie să trăiască. Pentru a nu se 

sălbătici în casă, mama ei o convinge să meargă la un grup de sprijin, unde să își facă prieteni și să 

simtă cât de cât că este adolescentă. Acolo îl cunoaște pe Gus. Acesta o place din prima clipă, dar 

nici Hazel nu rămâne indiferentă. Povestea lor de dragoste se derulează într-o normalitate care îi 

face să uite pentru moment de chinul prin care trec, iar Gus pare iubitul ideal. N-are el jumătate de 

picior, dar nici nu contează, pentru că John Green îl face atât de atrăgător și îl înzestrează cu multe 

calități. El renunță la dorința lui, spre a o îndeplini pe a ei. Dorința ei era să afle niște răspunsuri în 

legătură cu cartea sa preferată. După ce îi dă și lui Gus cartea să o citească, amândoi devin 

obsedați să afle ce s-a întâmplat cu personajele.  
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  Ceva mai descurcăreț, Gus reușește să primească un răspuns de la un scriitor care se mutase în 

Amsterdam. Acesta refuză să discute prin e-mail-uri, așa că îi spune că, dacă vor răspunsuri, să facă 

bine să meargă în Olanda. Ceea ce Gus, Hazel și mama ei fac. Se urcă în avion și își încep călătoria. 

În sfârșit, o carte în care nu Parisul, Londra sau New York-ul sunt destinațiile îndeplinirii visurilor! 

Ajunși în casa scriitorului, cei doi constată că acesta nu vorbise serios, nu-i voia acolo și nici nu 

avea de gând să le dea răspunsurile pe care cei doi le căutau. Dimpotrivă, era un alcoolic 

impertinent, sătul de viață și puțin deranjat mintal. Chiar dacă pare că au bătut atâta drum degeaba, 

pentru cei doi îndrăgostiți, Amsterdam este o bucată din infinitatea lor.  

 După Amsterdam, lucrurile se precipită, se înrăutățesc și vin lacrimile. Fata, doborâtă de 

cancer, moare.  

 Citind Sub aceeași stea, intri într-o lume pe care o eviți, cu care nu vrei să ai de a face și pe 

care nici măcar nu vrei s-o cunoști. 

 

(Elisabeta Banfi, clasa a X-a C) 
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CURIOZITĂŢI LITERARE 

 

  
Ştiaṭi că: 

 Cea mai scumpă carte vândută vreodată a fost un exemplar din Canterbury Tales 

de Chauser din 1477. Aceasta a fost scoasă la licitaţie în 1998 şi vândută cu peste 

4,6 milioane de lire sterline. 

 Cel mai bătrân laureat al Premiului Nobel pentru Literatură a fost Doris Lessing, 

la 88 de ani. 

 Cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Literatură este Rudyard Kipling, 

la 42 de ani. 

 Marin Preda nu scria niciodată cu pixul sau creionul. Scria cu un stilou cu peniţa 

de aur, care după moartea lui nu a mai funcţionat niciodată. Peniţa era tocită mai 

mult într-o parte şi pentru a scrie cu el trebuia să ştii cum să îl ţii şi în ce poziţie să 

îl apleci, dar nimeni nu a reuşit să îl facă să scrie. 

 Pe vremea lui Shakespeare nu existau femei actori, aşa că toate rolurile erau 

interpretate de bărbaţi. 

 William Faulkner a muncit câţiva ani ca poştaş, până când s-a descoperit că el 

arunca scrisorile nelivrate în coşul cu gunoi. 

 Există o serie de scriitori care obişnuiau să scrie stând în picioare. Printre aceştia 

se numără: Ernest Hemingway, Thomas Wolfe, Lewis Carroll, Vladimir Nabokov 

şi Philip Roth. 

 Până să ajungă unul dintre cei mai bogaţi scriitori ai vremii, Jack London a trăit 

în sărăcie, schimbând mai multe slujbe: fermier, vânzător de ziare, marinar, pirat, 

căutător de aur ş.a.m.d. Din pricina vagabondajului a ajuns de mai multe ori la 

închisoare. 

 Tolstoi avea mai bine de 2 metri înălţime şi iubea să joace cărţi. Pe bani. Odată, 

după un joc care-a durat trei zile şi două nopţi, a reuşit să-şi piardă casa. 

 James Joyce şi-a petrecut şapte ani din viaţă scriind romanul Ulisse. 

 În Mizerabilii, Victor Hugo foloseşte o frază lungă de 823 de cuvinte. 

 Honore de Balzac adora cafeaua – în decursul unei zile el consuma circa 50 de 

ceşti de cafea tare, turcească. Dacă nu avea posibilitatea să fiarbă cafeaua, 

scriitorul sfărâma nişte boabe şi le mesteca. 

 Jane Austen era așa de secretoasă, încât de obicei scria pe bilețele pe care le 

putea ascunde ușor sub fața de masă în caz că cineva ar fi intrat în cameră, 

surprinzând-o în focul creației. 

 Lev Tolstoi a devenit pustnic spre capătul vieții și a renunțat la majoritatea 

bunurilor sale pământești. 

        prof. Anamaria Leonte 

Sursa: https://ioanalexandru.wordpress.com 
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10 bonnes raisons d’apprendre le français 

1. Une langue parlée dans le monde entier. Plus de 200 millions de personnes parlent français sur les 5 
continents. La Francophonie regroupe 70 États et gouvernements. Le français est la langue étrangère la plus 
largement apprise après l’anglais.  
 
2. Une langue pour trouver un emploi. Parler français et anglais est un atout pour multiplier ses chances sur le 
marché international de l’emploi. La connaissance du français ouvre les portes des entreprises françaises en 
France comme à l’étranger dans tous les pays francophones (Canada, Suisse, Belgique, Roumanie et continent 
africain). 

3. La langue de la culture. Le français est la langue internationale pour la cuisine, la mode, le théâtre, les arts 
visuels, la danse et l’architecture. Le français est la langue de Victor Hugo, de Molière, d’Édith Piaf, de Jean-Paul 
Sartre, d’Alain Delon ou de Zinedine Zidane.  

4. Une langue pour voyager. La France est le pays le plus visité au monde avec plus de 70 millions de visiteurs 
par an. Avec des notions de français, il est tellement plus agréable de visiter Paris et toutes les régions de France, 
mais aussi de comprendre la culture, les mentalités et l’art de vivre à la française. Le français est tout aussi utile 
lorsqu’on visite l’Afrique, la Suisse, le Canada, Monaco… 

5. Une langue pour étudier dans les universités françaises. Parler français permet notamment de poursuivre 
ses études en France dans des universités réputées.  

6. L’autre langue des relations internationales. Le français est à la fois langue de travail et langue officielle à 
l’ONU, dans l’Union européenne, à l’UNESCO, à l’OTAN, au Comité International Olympique, à la Croix Rouge 
Internationale…. Le français est la langue des trois villes sièges des institutions européennes : Strasbourg, 
Bruxelles et Luxembourg.  

7. Une langue pour s’ouvrir sur le monde. Comprendre le français permet de poser un autre regard sur le monde 
en communiquant avec les francophones sur tous les continents et en s’informant grâce aux grands médias 
internationaux en langue française (TV5, France 24, Radio France Internationale). 

8. Une langue agréable à apprendre. Le français est une langue facile à apprendre. De nombreuses méthodes 
existent pour apprendre le français en s’amusant qu’on soit un enfant ou un adulte. On peut aussi très vite 
atteindre un niveau permettant de communiquer en français. 

9. Une langue pour apprendre d’autres langues. Apprendre le français aide à apprendre d’autres langues, 
notamment les langues latines (l’espagnol, l’italien, le portugais ou le roumain).  

10. La langue de l’amour et de l’esprit. Apprendre le français, c’est d’abord le plaisir d’apprendre une belle 
langue, riche et mélodieuse qu’on appelle souvent la langue de l’amour.     

                                                                                                                                   
          Prof. Roxana Nan 
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ZĂPEZILE  DE  ALTĂDATĂ 
Prof. Ioan Ștefan Hășmășan 

 
Perioada de răcire accentuată a climei, 

cuprinsă între anii 1590 și 1850, numită și Mica 

perioadă glaciară a afectat suprafețe vaste din 

Europa inclusiv România. Acest interval corespunde 

cu faza maximă de răcire, deoarece primele semne 

au apărut cu 2-3 secole mai devreme. În această 

perioadă scăderile de temperatură au fost  în jur de 

1˚C față de media contemporană nouă  de 13˚C. 

Iernile cumplite din anii Micii perioade glaciare sunt 

consemnate în memoria  documentelor istorice cu 

referiri la anii 1408, 1608, 1709, 1740, 1816 și mai 

ales 1830. În 1816 ( anul fără vară) erupția 

vulcanului Tambora din Indonezia a dus la scăderea 

temperaturii în Europa Vestică, SUA, Canada cu ger 

puternic  și zăpadă în lunile de vară, cu efecte 

dezastruoase  asupra mediului și populației.  În 

1830 iarna a fost de o asprime neobișnuită în toată 

Europa. La Paris s-au înregistrat 77 de zile de ger 

continuu. Au pierit numeroase vite, au fost distruse 

vii, pomi  și s-a înregistrat moartea unui mare 

număr de oameni. La noi în Transilvania, gerul 

năpraznic și zăpada de un stânjen [cca.2m] a 

decimat căprioarele și a distrus aproape în 

întregime cerbul. Cu privire la țara noastră sunt de 

amintit iernile grele din perioada cuprinsă între 

secolele XVI și XIX; iată câteva dintre acestea: 

1552: ,,fost-au iarnă mare și friguroasă de au 

înghețat dobitoace și here [fiare] pen păduri.’’ 

1776: Într-un manuscris din biserica Sfântul  Nicolae 

Brașov, iarna este consemnată astfel: ,,Să se știe că 

la acest an 1776 s-au început iarna de la luna lui 

octombrie din 14; au ținut toată iarna frig foarte, iar 

despre primăvară în lumina lunii Aprier au ținut tot 

vînt mare pînă la Paști că mai toată lumea s-a 

spăriat și multe vite au murit de foame că era în 

toate zilele vînt cu zăpadă și descopereau  oamenii 

șurile și da la vite.’’ 
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1785: ,,În luna lui August au căzut omătu de către 

sară și pe dimineață au îndețatu cumu-i ciontu [os] 

și au degerat toate bucatele adică mălaiu și 

celelalte toate prin varmeghea [comitat] 

Maramurășului și au căzut foamete mare.’’ 

1850: ,,…au fost iarnă mare, zăpadă mare pe cîmp, 

de cîte 5 pălmi[cca.1m] și la pădure și mai mare și 

au stat zăpada pe pămînt din postu Crăciunului de 

la Sfîntu Andreiu și au fost frig, zăpadă și la 12 

Martie au fost frig, ger de au stat morile și au 

îndețat apa în fîntîni și tot cu sania au mers oamini 

la pădure și la 19 și 20 Martie au tot nins, 

ghifor[vifor] și la 26 Martie au mers cu săniile la 

pădure…’’ 

Ne aflăm intr-o perioadă interglaciară care a 

inceput în urmă cu 12000 de ani, răgaz de care 

civilizația a profitat din plin. Anii cu geruri mari au 

alternat cu anii călduroși, secetoși și nimeni nu ne 

garantează  o climă blândă, stabilă în viitor. Ecourile 

Micii perioade glaciare cu zăpezi și geruri mari s-au 

simțiț și în secolul XX. Sunt de menționat anii 1923, 

1954, 1969, 1986, 1995 etc. Mecanismul climei 

terestre este deosebit de complex. Vor mai fi 

perioade de răcire? Mileniile viitorului ne vor da 

răspunsul. În incheiere câteva versuri  din poemul 

,,Georgicele” lui Vergilius (70 îHr.- 19î Hr.) cu privire 

la iernile grele din antichitate din ținutul sciților: 

,,…Și în tot timpul acesta ninge mereu/ Vitele pier. 

Boii cu trupurile lor mari / încremenesc  acoperiți 

de zăpază, iar cerbii strânși grămadă sunt țintuiți pe 

loc sub povara de nea proaspăt căzută / Abia iese 

deasupra  vârful  coarnelor lor…’’ 

Bibliografie; 
Petrescu I.(1990): Perioadele glaciare ale 
Pământului. Editura Tehnică, București 
Țoncu G(2005): Mică enciclopedie de cultură 
generală. Grup Editorial ART, București 
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