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La  a treia activitate de învățare, predare, formare , 
care s-a desfasurat la Moreni, în perioada 11-15 martie  
2019, au participat elevii și profesorii din școlile par-
ticipante la proiect: 

  

 COLEGIUL  NAȚIONAL  ‚,ION  LUCA  
CARAGIALE’’ -  MORENI, ROMANIA - 
coordonator  

 AHMET  ERDEM  ANDOLU  LISESI - BURSA, 
TURKEY 

 GYMNASION  ME  LYKEIAKES  TAXEIS  
ASOPIAS  -  ASSOPIA, GREECE 

 INSIGNARE – ASSOCIACAO  DE  ENSINO  E  
FORMACAO  -  OURÉM, PORTUGAL 

 ISTITUTO  TECNICO  TECNOLOGICO  G. 
MALAFARINA  –  SOVERATO, ITALY 

 
În prima zi, 11 martie 2019,  dimineață, au fost primiți 
oaspeții și a fost vizitată școala. Apoi au urmat activi-
tățile prin care s-a realizat primul produs fi-
nal ,,Mediul înconjurător - obiectivul nostru 
comun“. În prima parte a zilei au fost prezentări  ale 
fiecarei echipe  despre problemele de mediu din    
fiecare țară parteneră. 
În  echipe mixte, elevii au discutat despre problemele 
de mediu din fiecare țară  parteneră, care sunt cauzele 
acestor probleme și care sunt posibilele soluții pentru 
rezolvarea lor . Totul a fost documentat cu fotografii și 
date. 
Fiecare școală parteneră, înainte de această întâlnire, a 
realizat o analiză a modalităților de economisire a 
energiei. Fiecare echipă a făcut un studiu  despre mo-
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dalitatea prin care elevii, împreună cu familiile 
lor , pot economisi energie si apă , timp de o lună 
de zile. Au indicat cum și de ce au făcut acest 
demers și au măsurat rezultatele. În cadrul 
întâlnirii din Moreni, în echipe mixte, 
participanții au creat modele de economisire a 
energiei, bazate pe experimentele pe care le-au 
făcut și pe experiența dobândită  în timp ce au  
participat la acest experiment. 
 Marți, 12 martie 2019  s-au desfășurat activi-
tățile prin care a fost definitivat primul produs 
final și participanții la întâlnire  au lucrat la     
realizarea celui de-al doilea produs final - 
„Mediul înconjurător între consum și locuri 
de muncă“. 
Ei au elaborat un manifest pentru prezent și 
viitor,  cu privire la modul în care mediul ar 
trebui să fie mai puțin afectat într-un mod 
negativ. 
În pregătire, înainte de întâlnire, fiecare echipă a 
făcut un studiu asupra modului în care consumul 
influențează piața muncii și modul în care 
consumul influențează mediul înconjurător, cu 
aspecte concrete, care se întâmplă în fiecare țară 
(la nivel local, regional și național). În timpul 
întâlnirii din  Moreni, elevii au conceput acest 
manifest. 
A participat la activități și a împărtășit din experi-
ența personală și profesională un reprezentant al 
unui ONG pe probleme de mediu, reprezentantul 
unei asociații ecologice ,,Floare de colț” . 
În cadrul întâlnirii din  Moreni, echipele partene-
re au  elaborat și organizat  o campanie de 
protecție a mediului, bazată pe sugestiile și 
propunerile lor, campanie  pe care au aplicat-o 
mai întâi în România și apoi o vor aplica  în țara 
lor. A fost organizată campania ,, We care!”. Cu 
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unei gospodăriri durabile a fondului forestier, 
conservării şi dezvoltării pădurilor administrate 
precum şi al dezvoltării activităţiilor conexe. 
Gazdele au prezentat activitățile pe care le des-
fășoară și preocupările lor pentru protejarea 
pădurilor și a faunei, activitatea de reamenajare a 
traseelor şi a spaţiilor de odihnă şi recreere de pe 
Tâmpa şi din alte zone de agrement, confecţionarea 
de mobilier urban, administrarea de spaţii verzi, dar 
și preocuparea pentru conştientizarea populaţiei 
asupra importanţei deosebite pe care o are fondul 
forestier, a importanţei instituţiei în cadrul 
dezvoltării economice (în special pe plan turistic) , 
conştientizarea turiştilor şi a populaţiei asupra 
pericolelor care există în momentul desfăşurării de 
activităţi de timp liber în natură.  
Joi, 14 martie 2019, a fost ziua în care participanții 
au asistat la ore ( de istorie,  de chimie, de engleză) 
și au început să lucreze la realizarea celui de-al 
treilea produs final. 
Zilele de joi și vineri au fost rezervate realizării 
celui de-al treilea produs final "Sunt pregătit pentru 

multă veselie și entuziasm participanții au plantat 
flori în curtea școlii, apoi, cu bannere, cu stegulețe, 
cu afișe, pliante, flyere , au mers prin oraș  pentru a 
promova o atitudine prietenoasă față de mediul 
înconjurător, o atitudine responsabilă, de protejare a 
acestuia. Au chestionat persoanele pe stradă despre 
problemele de mediu cu care se confruntă 
comunitatea locală:  calitatea aerului, a apei 
potabile, care sunt reponsabilitățile fiecăruia în ceea 
ce privește protejarea mediului. 
În ziua a treia a activităților , în strânsă legatură cu 
obiectivele proiectului, a fost organizată o vizită de 
proiect , în legatură cu problemele de mediu. Astfel, 
participanții au vizitat Barajul Paltinu, care este un 
baraj de beton în arc, de 108 m înălțime, construit 
pe valea râului Doftana și care servește,  în 
principal, pentru alimentarea cu apă potabilă și 
industrială a municipiilor Câmpina și Ploiești. În 
subsidiar, barajul asigură și apă pentru irigarea a 
9.000 ha în lunca râului Prahova în zona Băicoi-
Ploiești și pentru salubrizarea râului Dâmbu din 
Ploiești. La piciorul barajului s-a executat o 
centrală hidroelectrică cu o putere instalată de 10 
MW. Centrala este echipată cu două  turbine de tip 
Francis. Barajul are o înălțime deasupra fundației 
de 108 m., coronamentul barajului fiind la cota 654 
mdm. Lungimea totală a coronamentului barajului 
este de 455 m. 
Au vizitat stația de filtrare a apei și au ascultat    
explicațiile specialiștilor. 
Cu  multă caldură au fost primiți participanții la 
proiect și la Regia Publică Locală a Pădurilor 
Kronstadt R.A., structură care are scopul asigurării 

 Nr.15 
Aprilie 2019 



   

3 

piața forței de muncă?“ 
 În pregătire, înainte de întâlnire, fiecare echipă a 
făcut un studiu despre oportunitățile de angajare 
din fiecare regiune și despre tendința de ocupare a 
forței de muncă în fiecare țară. 
În timpul întâlnirii de la Moreni s-a desfășurat un 
seminar pe tema pregătirii elevilor pentru piața 
muncii susținut de doi experți de la AJOFM  
Dâmbovița. Au fost organizate ateliere de lucru în 
care elevii au învățat cum să se comporte la un 
interviu, cum să scrie o scrisoare de intenție și un 
CV, cum să vorbească în public, au aflat cum se 
organizează o bursă a locurilor de muncă, care 
sunt condițiile de participare. Au fost organizate 
jocuri de rol prin care elevii, în echipe mixte, au 
exersat situația angajat-angajator, față în față, un 
târg de locuri de muncă, bazându-se pe 
competențele dobândite în timpul atelierelor de 
lucru. 
Vineri, 15 martie 2019, la activități au participat 
antreprenori locali, au fost organizate ateliere de 
lucru în care aceștia au avut rolul de potențiali 
angajatori, iar elevii de potențiali angajați. 
Ultima zi a activităților s-a încheiat cu înmânarea 
certificatelor și evaluarea întâlnirii . Participanții 
au completat un chestionar prin care și-au 
exprimat opinia în legătură cu principalele aspecte 
ale întâlnirii. Din analiza acestor chestionare a 
reieșit  că obiectivele  au fost îndeplinite, 
participanții la acestă activitate de învățare-predare
-formare și-au îmbunătățit abilitațile și 
competențele vizate de obiectivele proiectului, iar 
experiența dobândită o 
vor împărtăși, la 
întoarcerea acasă, în 
familie, în comunitatea 
școlară, în grupul de 
prieteni, în comunitatea 
din care fac parte.  
 
Prof. Doina Crăcănel  
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O lecție de „ chimie altfel ” în cadrul Proiectului ERASMUS+ 2017-1-RO01

-KA219-037190, proiect de parteneriat strategic pentru susținerea 

schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiect doar între școli,  cu 

titlul „Youngsters Nowadays, Where From, Where To?” 

cartonaș dintr-un bol, alții din altul. Într-un bol se 

găsesc cartonașe cu informații despre câteva 

elemente chimice, în altul simbolurile elementelor 

respective. Unii elevi vor citi informațiile de pe 

cartonașele respective, alții vor trebui să recunoască 

elementul, să indice simbolul aflat pe cartonaș și să 

îl poziționeze în tabelul periodic. 

Exemple de cartonașe:  

„ Un compus al acestui element este adesea 

adăugat în pastele de dinţi şi în apele de gură, 

pentru a ajuta la prevenirea degradării dinţilor”. 

 „ Este un atom prietenos care se uneşte cu 

sine, formând diamante strălucitoare şi bulgări de 

cărbune, dar şi cu multe alte nemetale creând peste 
zece milioane de compuşi. Intră în componenţa 

fiinţelor vii. Dioxidul acestui element este produs 

prin arderea combustibililor”. 

„Maleabil, nu rugineşte, este uşor, conduce 

curentul electric. Serveşte des la ambalarea 

băuturilor și a unor produse alimentare”. 

 „Descoperirea faptului că acţionează ca un 

semiconductor a revoluţionat lumea computerelor”. 

„Este un metal greu, argintiu, maleabil, cu 

“nervi” de oţel. Este stocat în celulele sângelui, în 

ficat, în alte ţesuturi”. 

„Este cel mai simplu element din univers şi 

cel mai abundent. Ar putea deveni un combustibil 

alternativ în secolul 21”. 

 

„Când a fost eliberat pentru prima dată în 

atmosferă acum 2,5 miliarde de ani, era letal. Acum 

este o componentă esenţială a aerului pe care îl 

respirăm”. 

„Acest metal foarte reactiv, este alb-

argintiu, şi atât de moale încât poate fi tăiat cu 

cuţitul. Se găseşte sub formă de ion izoelectronic cu 

Ne în sarea de bucătărie”. 

„ În cea mai obişnuită formă, nucleul are 19 

protoni. Reacţionează puternic la contactul cu apa, 

eliberând hidrogen şi formând hidroxid, şi îşi 

pierde rapid luciul când este expus la aer uscat. Se 

Cu prilejul vizitei partenerilor noștri în 

cadrul proiectului mai sus menționat, la rugămintea 

coordonatorului proiectului, d-na profesoară 

Mirandolina Matei, am susținut o lecție deschisă de 

chimie cu elevi de la clasa a X-a E, profil uman, 

specializarea filologie, intensiv limba engleză. Nu 

întâmplător am ales acești elevi, mulți dintre ei 

fiind foarte buni vorbitori de limba engleză, dar în 

același timp, pasionați și de chimie. 

UNESCO a declarat 2019 Anul 

Internaţional al Tabelului Periodic al Elementelor, 

mai exact anul acesta se împlinesc 150 de ani de 

când Mendeleev a creat tabelul periodic al 

elementelor. De aceea am ales ca temă descoperirea 

unor proprietăți ale unor elemente chimice (metale, 

în special) realizând câteva experimente în care 

elevii descoperă comportarea metalelor respective 

față de apă și față de oxigen. 

Lipsa de motivație în studiul științelor 

exacte a unor elevi este un fapt destul de răspândit, 

ca să nu fie luat în considerare. Desigur multora le 

plac științele exacte, de exemplu, dar în spatele 

acestei afirmații nu se află întotdeauna un apetit 

real sau o convingere susținută. Mai degrabă 

sentimentul de siguranță sau confort dat de posesia 

unor răspunsuri exacte la întrebări precise, ori, pur 

și simplu, ideea unui joc ce este și mijloc de a 

obține note bune. Desigur, excludem din discuție pe 

cei câțiva aleși, care par a fi în posesia unui ”talent” 

înnăscut și găsesc o motivație intrinsecă în aceste 

studii. Chestiunile de față se pun pentru ”ceilalți”.  

De aceea am ales lecția de chimie să fie 

„altfel”, adică o lecție în care elevii îşi construiesc 

noua cunoaştere de o manieră inductivă şi prin 

(auto)interogare, utilizând în acest scop o varietate 

de activităţi care implică: documentarea, 

proiectarea şi desfășurarea investigaţiilor; 

colectarea, analiza şi procesarea datelor utilizând 

instrumente adecvate; revizuirea ideilor şi 

cunoştinţelor în baza rezultatelor experimentale. 

Astfel,  le-am propus elevilor pentru prima 

parte a lecției un joc pe care l-am intitulat „Ghicește 

elementul!” 

Pentru aceasta, unii dintre ei vor trage un 
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găsește în banane.” 

Partea a doua a lecției a constat din realizarea 

de experimente cu câteva metale, cum ar fi: K, Na, 

Fe, Mg, Cu, Zn . Pe baza fișei de lucru care exista pe 

fiecare masă, elevii au lucrat și au observat cum 

reacționează metalele respective  cu apă, respectiv cu 

oxigenul. Au notat observațiile pe fișă și au scris  

ecuația reacției respective. 

Interesant a fost că au participat la lecție  și 

elevii străini, integrându-se foarte bine printre elevii 

români, dovedind astfel că știința nu are granițe, 

relațiile dintre oameni se consolidează dacă aceștia 

sunt interesați, curioși de aceleași subiecte . 

Ne bucurăm că și noi, românii, facem parte 

dintr-o Europă fără frontiere. 

                                                                                            
Prof. Alexandra Marinescu  
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ERASMUS – Călătorim și învățăm 

asemănări care apropie țările sau diferențe care le 
individualizează.  

Al doilea aspect important al acestei 
întâlniri și al întregului proiect este utilizarea 
limbii engleze de către toți participanții, copii sau 
adulți, pe toată perioada mobilității, la școală, în 
familiile gazdă, dar și în interacțiunea cu ceilalți 
locuitori. Pentru o săptămână, limba engleză a 
devenit un instrument și o cale, dar și un scop în 
sine. A te exprima exclusiv într-o limbă străină 
este o șansă cu care nu ne întâlnim în fiecare zi. 
Capacitatea elevilor de a-și organiza gândurile, 
dar și toate cunoștințele lor în această limbă de 
circulație internațională au fost puse în mișcare 
pentru o mai bună înțelegere și comunicare.    

 Ultimul aspect, dar nu cel din urmă, este 
reprezentat de câștigul socio-cultural. A te regăsi 
într-o altă țară, fie chiar și pentru o perioadă 
scurtă, cu scopul clar de a interacționa pentru a 
contribui la realizarea unor produse este o 
încercare la care oricine ar trebui să se supună. 
Este un test al cunoștințelor de tot felul, este o 
modalitate de a-i descoperi pe ceilalți de lângă 
noi, dar și o cale de a ne cunoaște pe noi înșine în 
situații mai puțin obișnuite. 

Cred că sunt în asentimentul întregii 
echipe când afirm că această întâlnire nu a fost o 
simplă mobilitate, ci o experiență de viață din care 
nu am avut decât de învățat. 

Ilici Olga, clasa a VII-a: “Pe parcursul vizitei 
noastre în Spania am învaţat multe lucruri precum 
convieţuirea cu oameni pe care abia îi înţelegi, ce 
să faci când eşti blocat într-un aeroport pentru mai 
mult de cinci ore, cum să mă prefac că ştiu 
numele fiecărei persoane, să dau din cap şi să 
zâmbesc când nu înteleg ce se întamplă şi cum să 

În luna ianuarie, a avut loc prima mobilitate a 
proiectului ERASMUS – “Music – a melodic 
methodology into teaching and learning”, la care 
colegiul nostru a fost reprezentat de o echipă 
formată din coordonatoarea de proiecte europene, 
dna profesoară Mirandolina Matei, dna profesoară 
Constanța Diaconu și copiii: Ilici Olga, Pupezescu 
Cosmina, Dulea Ștefan, Florea Cosmin și Pican 
Mario, toți elevi de gimnaziu. 

După emoțiile primului zbor (pentru unul dintre 
elevi), au urmat emoțiile întâlnirii familiilor gazdă, 
acestea risipindu-se de îndată ce aceștia au fost 
întâmpinați de copiii în casele cărora urmau să 
locuiască în următoarele câteva zile. 

 Primul aspect al acestei deplasări și cel mai 
important, de altfel, este cel al realizării produselor 
finale, în definitiv – scopul mobilității. Elevii 
colegiului s-au integrat foarte bine în grupul mare 
al adolescenților din cele cinci țări implicate în 
proiect: Italia, Grecia, Portugalia, România și 
Spania. Odată făcute prezentările inițiale, gheața a 
fost spartă și un privitor obiectiv nu și-ar fi putut 
da seama că toți acei elevi care vorbeau și lucrau 
împreună nu erau de aceeași naționalitate.  

După o preselecție făcută de fiecare echipă 
în parte, a fost ales un logo al proiectului, 
reprezentativ pentru țările participante și pentru 
scopul comun al acestora. Au urmat apoi 
prezentările produselor pregătite anterior, melodii 
atestate care să arate mentalitatea specifică fiecărui 
popor, dar și cele mai vechi cântece pentru care 
există înregistrări documentate. În felul acesta, atât 
elevii, cât și profesorii au aflat informații despre 
începuturile muzicii din fiecare țară, identificând 
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rămas bun prieten cu Jose, elevul din Spania în 
familia căruia am fost găzduit. De câte ori 
vorbim, ne amintim de momente petrecute 
împreună și ne gândim să ne revedem cândva.”  

Florea Cosmin, clasa a VIII-a: “Participarea 
mea la activitățile proiectului Erasmus a însemnat 
o oportunitate uriașă. A fost șansa de a cunoaște 
și de a interacționa cu  tineri de vârsta mea, elevi 
din țările europene, Grecia, Spania, Italia și 
Portugalia. Am avut activități comune, am 
discutat despre muzică și despre alte lucruri care 
ne preocupă. Am avut șansa de a sta în familie și 
de a cunoaște îndeaproape modul de viață al 
oamenilor obișnuiți din Spania, obiceiurile și 
mentalitatea lor. Am învățat lucruri noi despre 
reciclare, stil de viață sănătos, dar și despre 
generozitate, responsabilitate și bun simț. Am 
avut ocazia să comunic în limba engleză, să îmi 
ameliorez abilitățile de comunicare și de 
relaționare. Am aflat  că în țările europene sunt 
copii ca și mine, cu aceleași preocupări și 
idealuri.” 

Pican Mario, clasa a VIII-a: “Experiența mea 
Erasmus a avut loc în El Ejido, Spania. A fost o 
săptămână  în care am călătorit și am locuit la o 
familie spaniolă. Am avut ocazia să descopăr un 
sistem de învățământ diferit față de cel din 
România. Am cunoscut oameni interesanți, de 
diferite naționalități, am comunicat, legând astfel 
noi prietenii. Acest schimb de experiență m-a 
maturizat, am învățat să mă descurc singur, am 
devenit mult mai adaptabil și flexibil, învățând să 
accept mult mai ușor o părere sau o idee.” 

Prof. Constanța Diaconu 

 

Experiența Erasmus 

 

Gustul pentru călătorii l-am prins de mult, 
în vremea când părinții mei mă târau la propriu 
pe străzile lungi, înțesate de turiști grăbiți și 
zgomotoși. Nu înțelegeam la început de ce 
preferau plimbările interminabile  și foarte 
obositoare momentelor de relaxare, leneveală și 
stat pe telefon într-o cameră de hotel. Dar mai 
târziu am înțeles. 

Pentru mine, proiectul Erasmus a fost o 

stau calmă când un grup de zece elevi gălăioşi vine 
spre mine vorbind o limbă care seamă cu o 
spaniolă combinată cu o tentativă de engleză. 
Efectele secundare după participarea într-un 
proiect Erasmus pot să includă: gesticularea 
violentă de fiecare dată când vorbeşti pentru a te 
asigura că persoana de lângă tine te înţelege, 
așteptarea de a te trezi la o doamnă de treabă care 
îţi urează bună dimineaţa, dar de fapt să te sperii de 
alarmă şi, nu în ultimul rand, plânsul isteric când 
trebuie să pleci. Acestea fiind zise, aş fi putut să 
vorbesc despre cât de minunat a fost (şi a fost), dar 
sunt sigură că cineva deja s-a ocupat de asta. Mă 
bucur că am participat şi nu regret nimic.“ 

Pupezescu Cosmina, clasa a VIII-a: “Experiența 
mea în Spania a fost una deosebită, fiind totodată 
prima plecare într-o țara străină neînsoțită de 
părinți. Am fost găzduită de o familie minunată 
care m-a ajutat să uit că sunt departe de casă, de 
părinții mei. Împreună cu aceștia, am stabilit o 
legătură frumoasă care se va menține mult timp de 
acum înainte. Din această experiență am învățat 
multe lucruri noi, precum câteva cuvinte în limba 
spaniolă, dar și în limba engleză, am descoperit o 
nouă cultură, mi-am depășit unele temeri, cum ar fi 
frica de a comunica într-o altă limbă, acum fiind 
nevoită să fac acest lucru. Cei cu care am 
interacționat mi-au spus că m-am descurcat destul 
de bine, chiar dacă la început am fost destul de 
rușinoasă, dar într-un final, m-am destins și am 
legat prietenii frumoase și am cunoscut oameni 
minunați pe care nu îi voi uita niciodată. 
Experiența trăită m-a responsabilizat și mi-a dat 
multă încredere în mine. Mi-aș dori ca pe viitor să 
repet o astfel de experiență pentru a cunoaște 
oameni deosebiti, locuri și culturi noi.” 

Dulea Ștefan, clasa a VII-a: “M-am înscris în 
proiect din curiozitate, fără să fiu însă convins că 
pot să fac față cerințelor din cadrul activităților. M-
am bazat și aici, ca în multe rânduri, pe ajutorul 
familiei. Cel mai greu a fost când am conștientizat 
că, de la aeroport, ai mei chiar nu merg mai departe 
alături de mine. În plus, din tot grupul, eram 
singurul care nu mai călătorise vreodată cu 
avionul. Experiența a fost minunată, mi-am făcut 
prieteni, am învățat despre obiceiurile și tradițiile 
altor popoare, interacționând cu elevii din celelate 
țări implicate în proiect. Nu mai vorbesc de cât de 
mult m-a încântat că am reușit să înțeleg cât e de 
important să știi să folosești limba engleză. Am 
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oportunitate extraordinară. Oportunitatea de a 
călători independent. Deși  eram în permanență 
supravegheați de ochii vigilenți ai profesorilor 
coordonatori, aveam senzația că suntem singuri, un 
grup de prieteni pregătiți să cucerească lumea. 
Oportunitatea de a interacționa cu persoane de 
vârsta mea din toate țările Europei și de a îmi face 
noi prieteni. 

Știam  că un nou proiect va începe la noi în 
școală, m-am informat despre obiectivele lui și 
despre modul de selectare a participanților și       
mi-am anunțat părinții că vreau să încerc. A urmat 
perioada de pregătire și de depunere a lucrărilor. 
Așteptam cu nerăbdare rezultatele și am fost foarte 
surprins și fericit totodată că am reușit. 

Am aflat că voi participa în luna ianuarie  la 
o deplasare în orașul Malaga din Spania. Eram 
entuziasmat și oarecum speriat. Speriat  de ideea de 
a fi găzduit într-o familie de spanioli precum și de 
gândul  că timp de o săptămână voi participa la 
activități derulate la școala din El Ejido. Mă 
întrebam dacă o să reușesc să comunic cu familia 
gazdă și dacă voi putea interacționa cu elevii din 
școală. Temerile mele au fost neîntemeiate. 
Antonio Fernando Ruiz este un copil foarte 
politicos, prietenos și amabil. Provine dintr-o 
famile de oameni primitori, atenți și preocupați de 
educația copiilor. Chiar pot spune că m-am simțit 
la ei ca la mine acasă. M-au ajutat să mă adaptez, 
să cunosc în detaliu modul de viață dintr-o familie 
tradițională, să descopăr împrejurimile și să gust 
din specialitățile culinare ale regiunii.  

La fel de bine  au decurs zilele petrecute în 
școală. Am fost încântat să aflu că elevii greci, 
spanioli, portughezi si italieni erau la fel ca noi, 
aveau și ei aceleași preocupări (muzică, dans, 
jocuri video, plimbări). Ne-am împrietenit repede. 
Ei au devenit  Georgiana, Juliano, Rebecca, 
Manuel, Paul, Pedro. Am schimbat între noi 
numele conturilor de pe Instagram, Facebook, 
Snapchat. Am împărtășit din experiența noastră, 
am vorbit despre cultura și tradițiile noastre.  

A fost o experiență minunată pe care mi-ar 
plăcea să o retrăiesc. 

 

 Florea Cosmin clasa a VIII-a 

Recreația Verde 

 

         "Frumusețea naturii este egalată numai de 

frumusețea sufletului". (Victor Hugo) 

Natura este locul unde se întoarce omul    

să-și ia energia de care are nevoie, dar dacă acesta 

se întoarce mereu fără să-i ofere ceva, fără să o 

protejeze, în timp s-ar degrada și atunci, omul ar 

avea și el de suferit. Credem că schimbarea începe 

cu noi înșine. Și noi, elevii, prin exemplele oferite 

de acțiunile organizate din initiativa noastră putem 

atrage atenția celor din jurul nostru, semenilor 

noștri, astfel încât indiferența și nepăsarea să se 

preschimbe în interes și grijă.  Fiecare, la locul de 

muncă, de joacă, la școală sau la locul de distracție, 

poate avea grijă de spațiile verzi. Primăvara începe 

cu o floare, cu un zâmbet, cu o rază de soare. 

Florile sunt cele care dau farmec lumii în care 

trăim, ne înfrumusețează viața, sufletul, nu doar 

casa și grădina. Natura ne zâmbește în mii de 

culori și sufletele noastre se bucură și se înfioară de 

parfumul îmbietor. Oamenii se înconjoară de flori, 

nu numai pentru frumusețea, gingășia, culorile și 

parfumul acestora, ci și pentru simplu motiv că ele 

sunt motive ale unor efecte benefice. 

În acest context, noi, adolescenții, suntem 

dornici să experimentăm, să ne hrănim sufletele cu 

speranța de mai bine și de frumos, dar și să 

învățăm să trăim responsabil și să fim deschiși 

către nou. Așa s-a înfiripat ideea proiectului de 

voluntariat "Recreația Verde". Nu-ți trebuie 

imaginație, natura te inspiră, îți trebuie doar 

inițiativa și curajul de a pune in practică ideile la 

care "visezi". În pauzele dintre cursuri, dar și după 

ore am decis că trebuie să concretizăm aceste 

visuri. 

Proiectul intitulat "Recreația Verde" a fost 

inițiat de două eleve de la clasa a X-a D, în vederea 

reamenajării și ecologizarii spațiului verde din 

curtea școlii noastre, Colegiul Național ”Ion Luca 

Caragiale” Moreni. La această inițiativă au răspuns 

și alți elevi din liceu, atât de la clasele gimnaziale, 

cât și de la clasele liceale.  Proiectul a fost demarat 
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în martie 2019 și va continua până în mai 2019. 

Voluntarii care s-au înscris își doresc să devină un 

exemplu de bună purtare și să arate că "nouă ne 

pasă". Astfel, după, terminarea cursurilor, 

voluntarii și-au propus să înfrumusețeze spațiul 

verde din curtea liceului, pentru a reda acestuia o 

imagine primitoare. Au strâns și au reciclat 

deșeurile, igienizând și ecologizând spațiul verde, 

și au plantat flori.  

Încântați de rezultatul muncii noastre,        

ne-am bucurat și am făcut fotografii, bucuroși să le 

distribuim în revista școlii noastre, pentru a ne 

promova activitatea, sperând că toate schimbările 

survenite în spațiul școlii să schimbe mentalitatea 

oamenilor și să-i determine să fie mai responsabili, 

să respecte și să iubească natura! 

                                                                       

Gheorghe Natalia clasa a X-a D 

                                                                        

Cristea Cristina clasa a X-a D 
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 O zi dedicată femeilor 

        8 Martie 2019, o zi însorită, plină de emoții și 

zâmbete, în care toate femeile se simt speciale. 

           Cu această ocazie, elevi ai  clasei a IX-a F și 

a XII-a G ai Colegiului Național “Ion Luca 

Caragiale” Moreni au desfășurat o activitate prin 

care și-au propus să aducă puțină fericire pe 

chipurile femeilor. 

           Astfel au mers la Spitalul Municipal 

Moreni, Maternitate, Lidl și Aurora L.C SRL 

pentru a dărui femeilor felicitări realizate de elevi 

ai colegiului, ale căror culori și mesaje deosebite să 

le facă să se simtă speciale în această zi. 

           Această activitate s-a dovedit a fi o 

experiență unică atât pentru elevi, cât și pentru 

femeile care au primit felicitările. 

           Palău Lorena - XII G : “Am rămas cu o 

impresie foarte bună deoarece doamna Hăbeanu 

Anca, medic la maternitate, ne-a primit cu brațele 

deschise iar asistentele medicale și proaspetele 

mămici au primit felicitările cu multă bucurie și 

emoție în suflet.” 

           Călin Flavia - XII G : “A fost o experiență 

plăcută , deoarece nu se știe când voi mai întâlni o 

ocazie pentru a face un gest caritabil ca acesta. Am 

rămas profund impresionată de emoția pe care am 

văzut-o în ochii femeilor, la gestul nostru 

neașteptat.” 

          Băcanu Ancuța - XII G : “Cea mai mare 

bucurie pe care i-o poți face unui om este să-i 

umpli inima de fericire. Așa s-a intâmplat în data 

de 8 martie, când am fost la Maternitatea 

Municipului Moreni unde am oferit bucurie prin 

felicitarile dăruite din tot sufletul. M-am simțit 

foarte bine știind că am dăruit mămicilor din spital 

și doamnelor asistente o mică atenție într-o zi 

importantă.” 

                                                                                                                   

Prof. Mihaela Neagu 
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 Jocul elementelor 

Univers”. 
 

    Anul Internaţional al Tabelului Periodic al 

Elementelor urmăreşte să atragă atenţia asupra 

modului în care chimia promovează dezvoltarea 

durabilă şi oferă soluţii la provocările globale din 

domeniile energiei, educaţiei, agriculturii şi 

sănătăţii.  

    Tabelul periodic al elementelor este actualizat 

constant. Cele mai noi elemente care s-au adăugat 

la Tabelul lui Mendeleev sunt: 113 (nihoniu – Nh), 

115 (moscoviu – Mc), 117 (tennessin – Ts), 118 

(oganesson – Og). 

     În cadrul orelor de chimie, încercând să 

stimulez creativitatea elevilor mei, un grup de 

elevii din clasa a IX-a A, Bănaru Alexandra-Ioana, 

Butcă Elena-Ştefania, Comeagă Ana-Maria și 

Dobre Elena-Daciana  au realizat un joc didactic 

numit “Jocul Elementelor”.  Acesta are ca scop   

îmbunătăţirea  cunoştinţelor elevilor despre 

elementele chimice,  de la descoperirea acestora la 

proprietăţile lor fizice şi chimice, sau la utilizările 

lor în viaţa cotidiană.  

     În urma demersurilor înaintate de 

către Mendeleev Chemical Society (Societatea 

pentru Chimie Mendeleev) alături de IUPAC (The 

International Union of Pure and Applied 

Chemistry/ Uniunea Internaţională pentru Chimie 

Pură și Aplicată), EuCheMS (European 

Association for Chemical and Molecular Sciences/ 

Asociația Europeană a Științelor Chimice și 

Moleculare)  și alte organizații de profil, UNESCO 

(Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, 

Ştiinţă şi Cultură) a declarat  2019 Anul 

Internaţional al Tabelului Periodic al 

Elementelor. 

IUPAC afirmă că manifestările organizate în 2019 

cu această ocazie vor spori gradul de conștientizare 

la nivel mondial asupra chimiei și va arăta cum 

tabelul periodic este „esențial pentru conectarea 

aspectelor culturale, economice și politice ale 

societății globale printr-un limbaj comun”. 

Astfel, anul acesta sărbătorim: 
370 de ani de la descoperirea fosforului. În 

1649 Hennig Brand (1630 – 1692) a 
distilat  urina de om obținând o substanță 
albă luminoasă pe care a denumit-o fosfor, 
Brand devenind prima persoană consemnată 
pentru descoperirea unui nou element 
chimic. 

230 de ani de la prima clasificare a 
elementelor și primul manual modern de 
chimie. În  1789 chimistul, filozoful și 
economistul francez Antoine-Laurent de 
Lavoisier (1743 – 1794) a clasificat 33 de 
elementele chimice în metale sau nemetale 
în cadrul lucrării Traité Élémentaire de 
Chimie (Tratat Elementar de Chimie), 
considerată a fi primul manual modern de 
chimie. 

150 de ani de la realizarea „Tabelul periodic 
al elementelor”, numit şi „Tabelul lui 
Mendeleev”.  În anul 1869, Dimitri 
Ivanovici Mendeleev a publicat primul tabel 
periodic recunoscut la nivel mondial. 
Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), 
tabelul periodic al elementelor „este un 
instrument unic pentru ştiinţă care permite 
chimiştilor să studieze aspectul şi 
proprietăţile materiei de pe Pământ şi din 
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Un alt grup de elevi, Vremăroiu Maria-Diana, 

Constantinescu Teodor-Ioan, Ionescu Denis-

George și Ioniţă Daria-Maria  au realizat un 

“scrabble chimic”,  cu ajutorul căruia elevii, 

utilizând simboluri chimice, formează cât mai 

mulţi termeni chimici, dezvoltându-și astfel 

terminologia ştiinţifică specifică obiectului chimie.  

Vă invităm în laboratorul de chimie să invăţaţi cât 

mai multe lucruri despre elementele chimice! 

                                                                                                    

Prof. Rodica Răcășanu 
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Cercul profesorilor de geografie  

 

În ziua de joi, 4 aprilie 2019, la Liceul 
Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” 
Târgoviște s-a desfășurat activitatea metodico-
științifică și de perfecționare a profesorilor de 
geografie din județul Dâmbovița, Centrul 
Metodic Licee. 

Tema activității a fost „Observații 
asupra modificărilor peisajului subalpin și 
alpin al Munților Bucegi” având ca principale 
aspecte: Aplicația practică – mijloc didactic 
pentru observație, cercetare și cunoaștere; 
Lecția de geografie în spațiul montan. 

 

Pentru realizarea acestei activități a fost 
parcurs traseul Târgoviște-Moroeni-Cabana 
Dichiu-Vârful Dichiu. 

Pe parcursul acestui traseu, profesorii 
de geografie au analizat elemente referitoare la 
Munții Bucegi: 

-geologie și geomorfologie structurală; 

-evoluție paleogeografică; 

-bioclimat; 

-trasee turistice; 

-impactul activităților antropice asupra 
peisajului subalpin și alpin. 

Profesorii de la Liceul Tehnologic 
„Constantin Brâncoveanu” Târgoviște au 
prezentat activități de diseminare la proiectele 
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din cadrul programului Erasmus+ în care au fost 
implicați. 

S-a discutat și despre recenta propunere a 
Ministerului Educației Naționale de scoatere a 
Geografiei ca probă scrisă de la examenul de 
bacalaureat, iar profesorii și-au manifestat 
nemulțumirea față de această propunere, care, 
ulterior, s-a dovedit a fi o eroare din partea 
actualului ministru al educației. 

Din partea Colegiului Național „Ion Luca 
Caragiale” Moreni au participat profesorii Busuioc 
Ion și Gheorghe Ciprian. 

 

Text și foto: prof. Ion Busuioc 

Din interior:”Suntem egali, dar 

diferiți” 

Marţi, 2 aprilie, a fost Ziua 

Internaţională pentru Conştientizarea 

Autismului. Cu ocazia acestei zile, doamna 

Rizescu Mihaela a organizat, împreună cu 

Maria - o kinetoterapeută voluntară care 

lucrează cu copiii cu autism şi probleme 

locomotorii - o acţiune de voluntariat. 

În cadrul acestei acţiuni, 12 elevi de la 

liceul nostru au decis să întindă o mână de 

ajutor. Scopul acţiunii a fost de a schimba 

percepţia oamenilor despre autism. Unul dintre 

obiective a fost strângerea de fonduri pentru 

procurarea materialelor şi echipamentelor 

necesare dezvoltării armonioase a copiilor 

aflaţi sub îndrumarea Mariei, prin vânzarea de 

picturi, cărţi, jucării şi articole vestimentare şi 

artizanale. 

Elevii participanţi la acţiunea numită în 

mod adecvat “Suntem egali, dar diferiţi” s–au 

împărţit în mai multe grupe, o parte stând ca 

vânzători la „tarabe”, în timp ce alţii au 

confecţionat ecusoane pentru copiii 

participanţi sau „pliante” care au fost împărţite 

pe stradă sau împrăştiate de copii prin parc. 

 Una dintre activităţile 

organizate pentru copii a fost un traseu ce 

consta în depăşirea unor jaloane, sărit prin 

nişte cercuri aşezate pe pământ şi, la final, 

dărâmarea popicelor. Acolo am decis să ajutăm 
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Pe la ora 15:30 am început să ne retragem, 

deoarece frigul şi foamea au început să se 

acumuleze în cele aproape 4 ore de voluntariat. 

Am plecat cu un sentiment de căldură în suflete, 

lucru care probabil ne ajutase să rămânem în parc 

toate acele ore, în ciuda temperaturilor scăzute. 

Sperăm ca acţiunea noastră să–şi fi atins 

scopul de a schimba percepţia oamenilor faţă de 

autism şi abia aşteptăm să aflăm cum evoluează 

copiii ajutaţi de echipamentele cumpărate din 

fondurile strânse cu mare drag de noi. 

                                                                      

Cenușe Alexandra Andreea clasa a IX-a E                                                                       

Dincă Gabriela clasa a IX-a E 

 

eu şi Gabriela. Traseul face parte din tehnica 

folosită la terapie. În timp ce copiii făceau cu 

rândul traseul, noi alergam după mingiile şi 

popicele folosite la joc. 

Deşi noi ne distram la traseul ce avea 

mult succes în rândul copiilor, colegii noştri de 

la tarabe nu erau aşa norocoşi cu vânzările, cel 

puţin la început. Curând însă, oamenii au început 

să observe tablourile viu colorate, sticlele 

transformate în vaze şi cărţile de colorat realizate 

de copii. Astfel, au început să se acumuleze 

fondurile. După ce mare parte dintre copii s–au 

retras împreună cu părinţii lor, câteva fetiţe au 

prezentat o coregrafie de grup repetată îndelung 

la sesiunile de dans şi gimnastică, lucru care a 

delectat părinţii şi bunicii rămaşi în parc, dar şi 

echipa de voluntari care le–a aplaudat cu 

frenezie la final. 
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antrenez la sală. 
 

7. Acum că termini liceul, ce îți dorești să faci în 
viitor? Care este cea mai mare ambiție a ta pe 
care ai vrea să o împlinești? 

După terminarea liceului aș vrea să fac 
programare. Cea mai mare ambiție a mea ar fi să 
pot lucra în domeniul inteligenței artificiale. 

 
          Îți mulțumim că ne-ai acordat acest interviu 
și îți urăm să obții cele mai bune rezultate la 
olimpiade și la bac! 

Mulțumesc mult! 
 
 
Interviu realizat de Păduraru Alexandru și Spirea 
Horia, clasa a IX-a E 
 

 De multe ori, când e vorba de un exemplu 
pozitiv în ceea ce privește rezultatele școlare, 
profesorii ne spun „Ați auzit de Ionuț Savu, elevul 
care anul acesta s-a calificat la olimpiadele 
naționale de fizică, astronomie și astrofizică și 
informatică!” .... Da, am auzit de el, dar am dorit să 
îl cunoaștem personal. Pentru că suntem siguri că și 
alți elevi ai școlii ar vrea să afle mai multe despre 
olimpicul nostru, calificat în fiecare an de liceu la 
cel puțin 3 olimpiade naționale, am hotărât să-i 
adresăm câteva întrebări. 
 
1. Salut! Ești un elev cu foarte multe realizări la 
olimpiadele școlare. Cu toate acestea, bobocii nu 
te cunosc. Ai putea să te prezinți pentru ei? 

Mă numesc Savu Ioan Daniel, toată lumea 
îmi spune Johnny, sunt elev în clasa a 12-a și îmi 
place foarte mult ciclismul. 

 
2. Care a fost prima olimpiadă la care ai 
participat? 

Prima olimpiadă a fost la matematică, în 
clasa a IV-a iar prima olimpiadă națională a fost la 
fizică în clasa a VI-a. Motivația a fost faptul că    
mi-a plăcut foarte mult materia. 

 
3. S-a întâmplat de-a lungul anilor să te întâlnești 
de mai multe ori cu un coleg din anii precedenți la 
olimpiade? Cum te întelegi cu colegii când nu 
sunteți în sala de concurs? 
           Am mulți prieteni din alte județe cu care mă 
întâlnesc constant la olimpiade. 
 
4. Cât timp aloci zilnic pregătirii pentru 
olimpiadă?     
           Nu aloc un timp constant pentru pregătire. 
Sunt zile în care nu fac foarte multe și zile în care 
lucrez intens înainte de olimpiadă. 
 
5. La finalul acestui an vei susține examenul de 
bacalaureat. Cum împaci pregătirea pentru 
olimpiadă cu cea pentru bacalaureat? 

Preocuparea mea principală pentru 
bacalaureat este limba și literatura română deoarece 
până acum m-am axat pe matematică și fizică. 

 
6. Toată lumea te vede ca pe un copil serios. În 
afară de matematică și fizică, ce alte pasiuni mai 
ai? 

Îmi plac foarte mult sporturile precum 
ciclismul, alergatul, de asemenea îmi place să mă 

Olimpicii noștri … 

”Nu pentru școală, ci pentru viață 

învățăm”- Seneca 
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...  Și profesorii lor 

 

3. Cum apreciați interesul manifestat de 

elevi pentru fizică? Este greu să găsiți elevi 

care vor să participe la olimpiadă ? Cum îi 

puteți motiva ?  

 Interesul elevilor pentru fizică descrește 

odată cu trecerea anilor. Cei mai interesați sunt 

elevii din clasele de gimnaziu, dar unii rămân 

mereu pasionați de acest domeniu. 

 Este din ce în ce mai greu să găsesc elevi 

care doresc să participe la olimpiada de fizică, 

aria de selecție scăzând foarte mult. Dacă în urmă 

cu 10-15 ani pregăteam 7-8 elevi pentru 

olimpiadă, acum sunt mult mai puțini. 

 Motivarea elevilor pentru fizică presupune 

să-i înveți să gândească și să înțeleagă 

fenomenele. Fizica este necesară la orice pas și în 

orice domeniu. Sunt elevi care se apropie de 

fizică deoarece sunt pasionați și de matematică și 

găsesc multe aplicații ale matematicii în fizică. 

 Ionuț Savu este un elev cu o mare putere 

de abstractizare și de analiză a fenomenelor 

fizice, un elev care muncește mult, care-și pune 

întrebări și caută răspunsuri. Acestea sunt 

calitățile pe care trebuie să le aibă orice elev care 

dorește să facă performanță în domeniul fizicii. 

 

 

În obținerea unor rezultate la olimpiade cum 

sunt cele ale elevului Ionuț Savu un rol 

important îl au și profesorii care îndrumă elevul. 

De aceea am stat de vorbă cu dl. Gabriel 

Chișulescu, profesor de fizică, și cu dl. Ion 

Stanciu, profesor de informatică, pentru a 

încerca să aflăm câteva dintre secretele „făuririi” 

unui olimpic. 

 

 

1. Domnule profesor Chișulescu, ce ne 

puteți spune despre rezultatele obținute de 

Ionuț Savu la olimpiadele și concursurile de 

fizică de-a lungul anilor ? 

Ionuț Savu a participat încă din clasa a VI-a 

la Olimpiada de Fizică și s-a calificat în fiecare 

an la etapa națională, obținând de fiecare dată 

premii sau mențiuni, ca și medalii de aur, argint 

sau bronz acordate de Societatea Română de 

Fizică. Cele mai bune rezultate au fost cele din 

clasa a VII-a și a X-a, când a obținut premiul I la 

etapa națională. 

Începând cu clasa a IX-a, elevul s-a calificat 

și la faza națională a olimpiadei de Astronomie 

și astrofizică. Din clasa a VII-a a participat la 

concursurile naționale „Evrika” și „Vrânceanu-

Procopiu” (concurs de matematică și fizică), 

obținând rezultate notabile. 

 

 

2. Ce presupune, ca profesor, pregătirea 

unui elev pentru olimpiadă ?   

Pregătirea unui elev pentru olimpiadă este o 

muncă pasionantă, care constă în îndrumarea 

elevului spre înțelegerea și analizarea 

fenomenelor fizicii pentru a putea aplica aceste 

cunoștințe în rezolvarea problemelor. Pregătirea 

pentru olimpiada de astronomie și astrofizică 

inplică pregătire suplimentară atât din partea 

profesorului, cât și a elevilor, deoarece este o 

materie care nu se studiază în școală. 

 În general, cam din clasa a X-a, elevii se 

pot pregăti singuri, fiind doar ghidați de profesor 

în identificarea celor mai potrivite căi de 

rezolvare a problemelor. 
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CONCURSURI DE INFORMATICĂ 

Concursul Național de matematică – 

informatică “Grigore Moisil”/2015 – premiul I 

Concursul de informatică “Micul Gates” 

Râmnicu Valcea / 2015 – cel mai bun rezultat din 

lot  

Concursul Național de matematică – 

informatică “Grigore Moisil”/2016 – rezultat 

notabil 

Concursul  Pluridisciplinar PROSOFT/PIATRA 

NEAMȚ 2017 – rezultat notabil 

Concursul  Pluridisciplinar PROSOFT/PIATRA 

NEAMȚ 2018 – rezultat notabil 

Concursul  Pluridisciplinar PROSOFT/PIATRA 

NEAMȚ 2019 – premiul II 

Concursul Național Pluridisciplinar “Urmașii 

lui Moisil” / BOTOȘANI 2019 – premiul III. 

Având în vedere dificultatea deosebită a 

concursului, s-a hotărât ca diploma obținută să 

poată fi folosită pentru  înscriere (fără concurs) la 

orice facultate de profil din țară.  

 

 

2. Ce presupune, ca profesor, pregătirea 

unui elev pentru olimpiadă ?   

Elevii sunt  diferiți,  fiecare trebuie să fie 

antrenat în raport cu predispozițiile lor. Cui poate 

mult trebuie să i se pretindă mai mult. Pe de altă 

parte, concursul nu trebuie să devină un scop în 

sine.  

Cred că e important ca unui elev aflat la început 

să i se arate cât de interesantă este informatica 

(materie care îți permite să fii creativ ), să fie 

încurajat să lucreze, să își gestioneze bine timpul, 

să rezolve cât mai multe probleme de pe site-uri de 

specialitate (Ex:InfoArena -site-ul  pe care se 

pregătesc  olimpicii de la națională) 

Pregătirile pe care le țin se desfășoară în grupe 

de maxim 3 elevi cu scopul de a lucra la un nivel 

cât mai apropiat de nivelul fiecărui elev, dar și de a 

crea grupuri de elevi care să discute între ei soluții 

și să se ajute reciproc. În pregătirile mele, am 

insistat pe algoritmii celebrii, pe tehnicile de 

programare sau pe tehnica programării dinamice. 

Am considerat însă  că orice presiune  pe direcția 

intensificării unor performațe se cere a fi însoțită de 

 

1. Domnule profesor Stanciu, ce ne puteți 

spune despre rezultatele obținute de Ionuț 

Savu la olimpiadele și concursurile de 

informatică de-a lungul anilor ? 

Savu Ioan Daniel, un mare pasionat de 

algoritmi și tehnici de programare, a participat de-a 

lungul anilor la multe concursuri și olimpiade de 

informatică. Lista participărilor și rezultatelor 

remarcabile este  impresionantă. Astfel, voi 

prezenta mai jos o parte din aceste participări: 

OLIMPIADE DE INFORMATICĂ 

OJI 2015 – locul I la nivel județean și 

participare la Olimpiada Națională de Informatică / 

BRĂILA 2015 

OJI 2016 – locul I la nivel județean și clasare 

pentru Olimpiada Națională de Informatică / 

CRAIOVA 2016. Nu a putut participa, deoarece a 

participat la Olimpiada Națională de Fizică, 

desfășurată  în aceiași perioadă. 

OJI 2017 – locul I la nivel județean și 

participare la Olimpiada Națională de Informatică / 

BRAȘOV 2017, unde a obținut medalie de 

BRONZ. 

OJI 2018 – locul I la nivel județean și clasare 

pentru Olimpiada Națională de Informatică / 

CONSTANȚA 2018. Nu a putut participa, deoarece 

a participat la Olimpiada Națională de Fizică, 

desfășurată în aceiași perioadă. 

OJI 2019 – locul I la nivel județean și clasare 

pentru  Olimpiada Națională de Informatică / 

SUCEAVA 2019. Așteptăm cu interes rezultatele 

de anul acesta. 
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apropie de zero. În acest sens țin să evidențiez 

colaborarea deosebită pe care o am cu prietenul 

meu Moga Ginu, care conduce un cerc de 

programare la Palatul Copiilor din Moreni, și mă 

ține permanent la curent cu „tinerele speranțe” în 

domeniul programării. Astfel, cunosc din timp și 

pot prelua înca din clasele mici, tinerii 

programatori.  

 

În loc de încheiere 

 

Am avut mulți elevi cu rezultate notabile la 

concursuri și olimpiade și de multe ori am 

participat alături de ei, ca însotitor de lot, la fazele 

naționale(Craiova, Constanța, Timișoara, Pitești, 

Iași, Râmnicu Vâlcea). Nu mi-am neglijat însă 

nici activitatea individuală în domeniul 

programării. Astfel, am dezvoltat mult 

Generatorul meu de orare școlare (adoptat în 

mai multe licee din țară) și am realizat un proiect 

educațional  la nivel național, cu aspect de 

educație ecologică (prevenirea tăierilor ilegale 

de copaci), proiect utilizat în prezent ca și 

material didactic de către Facultăți de silvicultură 

din țară. Consider că, prin puterea exemplului 

personal, un profesor coordonator poate avea o 

influență constructivă asupra echipei .  

 

         Interviuri realizate de prof. Monica Boltres  

 

 

măsuri compensatorii sub aspect  relațional. 

Astfel,  olimpicul meu cu cele mai bune rezultate 

(Radu Dinu: ARGINT – ONI Timișoara 2013, 

AUR – ONI Pitești 2014, AUR –ONI Targoviște 

2015, ARGINT – ONI Craiova 2016  ) mi-a fost 

și un bun  partener de tenis de câmp. Îmi aduc 

aminte cu placere despre meciurile, aprig 

disputate, pe terenurile de tenis din Moreni, 

Târgoviște, Câmpina, sau despre meciurile de 

FedCup pe care le-am văzut împreună la Arenele 

BNR București. 

Ne putem concentra pe  anumite tipuri de 

competențe dar nu trebuie neglijate dezvoltarea 

altor paliere  necesare pentru împlinirea umană. 

Persoana este un tot unitar, și acest tot trebuie  

vizat, înainte de toate.    

 

 

 

3. Cum apreciați interesul manifestat de 

elevi pentru informatică? Este greu să găsiți 

elevi care vor să participe la olimpiadă? 

Cum îi puteți motiva?  

 

Elevii  manifestă interes pentru domeniul  

informaticii/programării,  dacă apreciază că sunt 

apți să abordeze cu succes acest domeniu. Dacă 

însă consideră că se află în fața unor sarcini 

dificile, elevii nu mai manifestă acelaș interes. 

Am constatat că pe măsură ce elevii cresc (se 

apropie de adolescență) pentru ei sportul și 

activitățile sociale sunt tot mai atractive, spre 

deosebire de materiile mai dificile(cum ar fi și 

informatica) care, nu prea mai  plac elevilor. 

Astfel, dacă nu am gasit elevi cu aptitudini 

deosebite, care  vor să participe la concursurile și 

olimpiadele de informatică, până  cel târziu în 

clasa a IX-a, șansele ca să mai găsim alții se 

”Fiecare copil pe care îl instruim este un om pe care îl 

câștigăm”- Victor Hugo 
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8 zile prin fosta Iugoslavie 

O nouă zi de vară, o nouă ieșire afară din 
țară! De data aceasta, pe 25 iulie 2018, am plecat 
din București, cu autocarul, într-o excursie de opt 
zile, spre teritoriile fostului stat Iugoslavia. Pentru 
cine nu știe, Iugoslavia a fost un stat mai mare 
decât România, care a funcționat între anii 1929 și 
2003, cu un apogeu al extinderii teritoriale după al 
doilea război mondial. Statul, vecin cu România în 
partea de sud-vest, s-a dezintegrat treptat, atât 
pașnic, cât și în urma unor războaie, rezultând mai 
multe state care există în prezent: Serbia, 
Muntenegru, Bosnia-Herțegovina, Croația, 
Slovenia (state pe care le-am străbătut în circuitul 
despre care este vorba aici), Macedonia, 
redenumită recent Macedonia de Nord (stat pe care 
l-am vizitat în anul 2015) și Kosovo (stat al cărui 
statut este incert, deoarece nu este recunoscut ca 
stat independent de toate țările membre ONU, cum 
nici România nu l-a recunoscut, deși majoritatea 
țărilor lumii au fost de acord cu faptul că, în 
prezent, Kosovo nu mai este o provincie a Serbiei). 

Revenind la circuit...Prima zi a fost drumul 
de la București, capitala României, la Belgrad, 
capitala Serbiei (capitală și a fostei Iugoslavii). 
După un popas la restaurantul „Taverna Sârbului” 
de pe teritoriul României, am trecut Dunărea și 
granița în Serbia pe la punctul de frontieră „Porțile 
de Fier” urmând, apoi, un traseu deosebit de 
frumos prin Defileul Dunării. De pe malul 
sârbesc se vedeau foarte bine munții din România, 
dar și o parte din localitățile românești de la 
graniță. La un moment dat, am oprit să facem 
fotografii din locul de unde se vedeau foarte bine 
„Chipul lui Decebal” (sculptat în stânca muntelui) 
și Mănăstirea Mraconia, ambele aflate pe malul 
românesc al Dunării. Am mai făcut un popas 
fugitiv și la Cetatea Golubăț, care se înalță semeață 
deasupra Dunării străjuind bătrânul fluviu de pe 
malul sârbesc, și am ajuns, spre seară, în orașul 
Belgrad. În capitala sârbă, după un tur cu 
autocarul prin partea centrală (unde am văzut și o 
clădire înaltă grav avariată după bombardamentele 
NATO din 1999 și care a fost lăsată așa tocmai ca 
să exprime, prin duritatea imaginii, dramele și 
ororile războaielor dintre oameni), primul obiectiv 
turistic vizitat a fost Cetatea Belgradului 
(Kalemegdan), de unde am văzut, în toată 
splendoarea sa, confluența râului Sava cu fluviul 
Dunărea. De la cetate, am mers apoi, pe jos, până 
în centrul vechi al orașului, care m-a surprins prin 

frumusețea sa. Cazarea din prima noapte a fost 
tot în Belgrad, la un hotel de 3 stele liniștit și 
pitoresc. 

În Belgrad, capitala Serbiei, la 
confluența râului Sava (în stânga) cu fluviul 

Dunărea (în dreapta). 

 

A doua zi, după micul dejun, ne-am 
continuat drumul prin Serbia și, după un popas 
pe malul lacului Uvac, am trecut granița în 
statul Muntenegru. Acolo, am străbătut Parcul 
Național Durmitor din Munții Dinarici și 
am făcut o oprire la Podul Belvedere 
(Djurdjevița) de peste râul Tara. Podul a 
fost dat în folosință în anul 1940, are o 
lungime de 365 m și o înălțime de 172 m, de 
pe el văzându-se o uimitoare panoramă asupra 
Canionului Tara, Acest canion este, de fapt, 
un mare defileu al râului Tara (cel mai mare 
râu din Muntenegru). Defileul are o adâncime 
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de peste 1 200 metri și o lungime de aproape 80 
km. Datorită adâncimii și spectaculozității sale, 
mulți îl consideră ca fiind cel mai mare canion 
din Europa și al doilea din lume.  

De aici, am pornit spre capitala Podgorița, pe 
care, din păcate, am străbătut-o doar din fuga 
autocarului. Până a ajunge în orașul-capitală, am 
parcurs, tot cu autocarul, foarte mulți km prin 
munți (Muntenegru este o țară predominant 
montană), cu peisaje superbe la fiecare pas. În 
zona Cheilor râului Morača, de o spectaculozitate 
extremă, am trecut și pe lângă locul unde, pe 23 
iunie 2013, un autocar cu turiști români a derapat 
și s-a prăbușit în prăpastie producând decesul a 
19 persoane și rănirea altor 28. Autocarul avariat 
se află și acum acolo, iar în prezent, la locul 
accidentului, sunt flori, este o plăcuță 
comemorativă și flutură tricolorul românesc în 
amintirea celor dispăruți atunci în tragicul 
eveniment rutier. Seara, am ajuns la locul de 
cazare, un hotel de 3 stele aflat în centrul orașului 
Cetinje, oraș pe care l-am vizitat în cea de-a 
treia zi a circuitului. 

Orașul Cetinje este un oraș mic (doar  
18 000 locuitori...cam cât orașul Moreni), dar are 
rezonanțe istorice, deoarece a fost capitala regală 
a statului Muntenegru în perioada 1878-
1918.  De asemenea, în orașul Cetinje (se 
pronunță „Țetinie”) se află și una dintre 
reședințele actuale ale Președinției 
Muntenegrului. După ce am părăsit frumosul oraș 
muntenegrean, am ajuns la Marea Adriatică 
străbătând stațiunile Budva și Tivat, apoi am 
traversat, cu ferryboatul, Golful Kotor, 
supranumit și „Fiordul Sudului”. Ultima parte a 
celei de-a treia zile am petrecut-o în Croația 
vizitând orașul Dubrovnik. Acest oraș foarte 
frumos este așezat în extremitatea sudică a 
Croației, la Marea Adriatică. 
Are aproape 50 000 de locuitori și este un 
adevărat muzeu în aer liber, cu numeroase clădiri 
vechi din diferite perioade istorice. Am vizitat 
partea centrală a orașului, am urcat cu telecabina 
pe Muntele Srd (de unde am văzut atât orașul, în 
toată splendoarea lui, cât și Marea Adriatică până 
hăt departe) și am făcut o croazieră, pe mare, în 
jurul Insulei Lokrum. 

Orașul Dubrovnik din Croația și 
Marea Adriatică - vedere de pe Muntele Srd. 

 

Orașul Sinj, din Croația, mi-a fost 
gazdă bună în cea de-a treia noapte. A doua zi 
(de fapta a patra zi a circuitului), dis de 
dimineață, împreună cu colegul meu de cameră, 
am luat la pas micuțul, dar drăguțul orășel din 
sudul Croației și am constatat că este unul 
liniștit, curat, cu oameni calzi, prietenoși. Am și 
intrat în vorbă cu câțiva felicitându-i pentru 
faptul că echipa de fotbal a Croației a devenit 
vicecampioană mondială. Din Sinj, drumul prin 
Croația a continuat, apoi, ajungând în orașul 
Split. Acesta este al doilea oraș ca mărime al 
Croației (circa 200 000 locuitori) și este situat 
pe Coasta Dalmației, la Marea Adriatică. După 
o plimbare prin centrul vechi și una pe 
„Riva” (locul de promenadă al localnicilor, dar 
și al turiștilor), am plecat din Split încântat de 
ceea ce văzusem și am ajuns într-un alt oraș de 
la Marea Adriatică, orașul Trogir. Este un orășel 
superb, de care m-am îndrăgostit iremediabil și 
în care aș reveni, oricând, cu mare drag.  
Trogir (se pronunță „Troghir”) are vreo 15 000 
de locuitori și este situat pe coasta dalmatică a 
Croației, nu departe (la vreo 20 km NV) de 
orașul Split. Frumusețea sa deosebită am 
descoperit-o plimbându-mă pe îngustele străduțe 
pietruite din centru, dar și văzându-i superba 
panoramă de pe zidurile înalte ale Cetății 
Kamerlengo, cetate aflată la câțiva metri de 
apele mării. Tot în a patra zi, o altă perlă croată 
de la Marea Adriatică (de altfel circuitul s-a 
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numit „Croația – perlele Adriaticii”), a fost orașul 
Zadar (se pronunță cu accent pe primul „a”). 
Este un oraș frumos, nici mare, nici mic (are vreo 
75 000 de locuitori). Este situat în sud-vestul 
Croației și se mândrește cu faptul că, la fel ca alte 
zece orașe croate, este mângâiat zi și noapte de 
apele limpezi și calde ale Mării Adriatice. 
Deși vizita în oraș a fost una scurtă, am savurat la 
maxim câteva din frumusețile lui, așa că această 
vizită a fost una cu folos...în Zadar, nu în zadar. 
Ziua s-a încheiat în...Bosnia-Herțegovina, la Bihaci, 
unde cazarea a fost de 3 stele, iar peisajul din 
preajma complexului hotelier a fost de 5 stele...cu o 
frumoasă cascadă pe râul Una (afluent al Savei), cu 
lacuri pline de rățuște zglobii, cu o cetate aflată pe 
un vârf de munte, la câțiva km depărtare de micuțul 
orășel bosniac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În a cincea zi, am trecut din nou în 
Croația pentru a vizita Parcul Național 
Plitvice. Cascade mari și mici, lacuri de o 
frumusețe ireală, ape limpezi în care se 
zbenguiau o mulțime de pești, peisaje de 
vis...Toate le-am văzut parcurgând pe jos (vreo 
două ore și ceva) o parte din cel mai vechi și 
cel mai mare parc național al Croației.  
Plitvice (se pronunță „Plitvițe”) este un 
giuvaier al naturii, un loc de poveste, este 
Raiul de pe pământ al Croației.  
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acolo, de fapt, provine termenul geografic de 
„relief carstic”). Mai pe seară am ajuns și în 
capitala Sloveniei, orașul Liubliana, situat în 
centrul țării, pe râul Liublianița (afluent al Savei). 
Este cel mai mare oraș al Sloveniei (aproape 300 
000 locuitori), iar panorama sa se vede foarte 
frumos de la Castelul Liubliana, aflat pe o colină a 
orașului. Am luat la pas capitala slovenă trecând 
prin centrul acesteia, traversând Liublianița pe 
„Podul Dragonilor”, „Podul Măcelarilor” și „Podul 
Triplu”, urcând la castel cu telecabina și admirându
-i o parte din multele sale frumuseți. Abia târziu în 
noapte, am ajuns la locul de cazare (un hotel de 3 
stele) din orașul Kranj, din cauza faptului că 
autocarul cu care am plecat din țară s-a stricat, pe 
autostradă, la vreo 30 de km de hotel. După vreo 
două ore de așteptare, am fost preluați de un 
autocar sloven, care ne-a transportat la hotelul din 
orașul Kranj. 

În aceeași zi, am mai vizitat două perle adriatice 
croate: orașul Rijeka (al treilea oraș ca mărime al 
Croației, 130 000 locuitori, situat în Peninsula 
Istria) și orașul Pola (un oraș foarte frumos situat 
în vestul Croației, tot în Peninsula Istria, care 
adăpostește numeroase vestigii istorice, mai ales 
din perioada romană). 
Denumirea oficială a orașului Pola, în limba 
croată, este cu litera „u” în locul literei „o”, dar 
noi, românii, din motive lesne de înțeles, am 
adoptat varianta italiană de pronunție. 

Centrul orașului croat Pola: Primăria (în 
dreapta) și Templul lui Augustus (în stânga). 

A șasea zi am început-o în orașul Buzet. 
Este un oraș mic (nici 10 000 de locuitori) din 
vestul Croației, aproape de granița cu Slovenia. 
Mi-a fost gazdă bună o noapte, iar dimineața, 
înainte de micul dejun, l-am luat la pas, de unul 
singur, urcând la frumoasa lui cetate. În aceeași 
zi, am revenit, cu autocarul, la țărmul Mării 
Adriatice vizitând Poreč (se citește „Poreci”), un 
încântător oraș din vestul Croației, apoi, 
Grožnjan (se pronunță „Grojnian”) care este, 
de fapt, un sat cu înfățișare de orășel medieval, 
situat în Peninsula Istria, tot în vestul Croației. 
Traseul a continuat în Slovenia, cu stațiunea 
Portoroz de la Marea Adriatică, per la 
litoralului sloven, și cu Peștera Postojna (se 
pronunță „Postoina”), cea mai mare și cea mai 
frumoasă peșteră pe care am vizitat-o eu până în 
prezent. 
Această adevărată minune naturală subterană se 
află în sud-vestul Sloveniei, în Podișul Karst (de 

Nr.15 
Aprilie 2019 



23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biserica Franciscană din centrul capitalei 
Sloveniei, Liubliana. 

Centrul Vechi din orașul Kranj, Slovenia. 

Kranj (se citește „Krani”) este un cochet 
orășel din nord-vestul Sloveniei. Nu are mai mult 
de 40 000 de locuitori și mi-a fost gazdă bună 
pentru o noapte în trecerea mea prin Slovenia. 
Dimineața, pe răcoare, l-am luat la pas și am rămas 
uimit de frumusețea sa, mai ales că, centrul său 
istoric are bine păstrate aspectele de oraș medieval. 
Din Kranj, am urcat într-un alt autocar sloven (cu 
șoferi localnici), care ne-a transportat, în cea de-a 
șaptea zi, din nou în Croația, pentru a vizita capitala 
Zagreb. Primul obiectiv turistic din oraș a fost 
Catedrala Romano-Catolică din Piața Kaptol, 
apoi ne-am îndreptat spre Piața Centrală (numită 
„Josip Jelačić, după numele unui patriot croat). De 
acolo, am mers până în „Orașul de Sus”, unde se 
află Parlamentul și Guvernul Croației. Tot în partea 
orașului aflată la o altitudine mai mare, se află și un 
muzeu cu un specific aparte, Muzeul Relațiilor 
Eșuate, pe care l-am vizitat și eu. În acesta se 

găsesc expuse o mulțime de obiecte făcute cadou 
de către iubiți unul altuia și care au fost înapoiate 
celui care le-a dăruit, după ce relația dintre cei 
doi a ajuns la sfârșit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clădirea Parlamentului Croației din 
capitala Zagreb. 

Ultima zi, cea de-a opta, a însemnat 
schimbarea celui de-al patrulea autocar, care ne-a 
transportat de la Belgrad (unde am stat ultima 
noapte...în același hotel de 3 stele din prima 
noapte) la Timișoara, acolo unde ne-a preluat un 
al cincilea autocar (!!!), care ne-a dus în siguranță 
la București, plini de amintirile frumoase din 
fostul spațiu iugoslav. 

Hotelul „Centar Balașevici” (de 3 stele) 
din Belgrad, capitala Serbiei, locul de cazare 
din prima și ultima noapte a circuitului. 

Text și foto: prof. Ion Busuioc 
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Excursie la Brașov 

 

      În perioada 18-19 decembrie 2018 s-a 

desfășurat, cu scopul cunoașterii și al recreerii, 

excursia organizată de domnul diriginte Manu 

Adrian cu colectivul clasei a IX-a A de la 

Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" Moreni în 

orașul Brașov. Elevii au fost participanții unei 

experiențe minunate într-o zonă montană, având 

oportunitatea de a cunoaște mai multe locuri și de 

a-și amplifica numărul de cunoștințe culturale. 

Deplasarea la Brașov s-a făcut  dus-întors cu 

trenul din gara Florești, Prahova.  

 

     Elevii au vizitat Cetatea Râșnov și 

împrejurimile pe care zăpada le-a transformat în 

frumoase peisaje de iarnă, 

 

 

muzeul "Prima Școală Românească", locul în care 

s-a predat în limba română pentru prima dată în 

anul 1559,  

s-au plimbat în cunoscuta Piață a Sfatului 

 și au călătorit cu un autocar până în Poiana 

Brașov, pentru a ajunge la una dintre cele mai 

frecventate pârtii. Elevii s-au odihnit  la 

pensiunea Ambient din Brașov, unde s-au bucurat 

de cunoscuta ospitalitate ardelenească. 

     Excursia s-a dovedit a fi un eveniment 

important pentru fiecare elev din acest colectiv, 

reprezentând un factor esențial în realizarea unor 

amintiri de neuitat. 

Prof. Adrian Manu  

 Vremăroiu Maria, clasa a IX-a A 

 

 

 

.  

 

 

 

 Nr.15 
Aprilie 2019 



25 Ready for exams  

large range of beautiful colours, such as : silver, 

rose gold, gold , black or jet black. A lot of people 

are atractted to this phone because its good quality 

camera, the photos are very natural . 

Of course it has a thing that i don”t like, and that is 

its battery, its dying very fast and i recommend you 

should take a phone charger with you. 

And the last but not the least thing that i like about 

this phone, are its cases. The ones for this phone 

are full of colours and new designs. The case is 

very important accesory to me because its the first 

thing that i am looking for after i buy my phone, 

and i think it makes it more cute and it will 

obviously protecting its screen and back. 

I strongly recommend this phone to ever ”apple” 

lovers and any other good phones, I promise you 

won t regret buying it, the only thing you need i a 

phone charger with you, about enything else it s 

nothing you have to worry about .  

Babuș Livia clasa a XI-a E    

 

 

Words are sharper than the knives 

Words are our only way to express our 

feelings, our thoughts, our ideas –that is the first 

thing that we learn about life. We learn to walk and 

then, we learn to speak. It seems that speaking is 

like oxygen or water for a human being. But what 

do you do when you can't talk? What do you do 

when everybody expects from you a word and all 

you can give is only silence? Each day is the same 

for me, they’re always taking care of this. They’re 

always saying that a voiceless girl can't do 

anything at all. Apparently, I will always be the 

voiceless girl who failed to write an ending to each 

of her poetries in their vision. But I won’t kill my 

dreams by trying to convince myself to be one with 

their blind vision. Why do I have to have a voice?  

As soon as I came home, I opened my 

 
This section is specially designed for 

students who are interested in using English 
language for specific purposes, namely taking 
different exams. I  consider that writing 
skills  play a very important role in developing 
young learners' abilities to support and sustain 
their creative ideas. Thus, we present here some 
pieces of writing in order to give you some 
examples of creativity and originality. 

                                                                                        
Prof. Daniela Cismaru 

                                                

My heartless friend 

Everybody has a phone, a tablet, a 
smartwatch etc. They are our „heartless friends”. 
Mine is the computer. 

Every evening, my heartless friend comes 
to life. Then, I talk with him. He’ll tell me how 
his day was and I tell him how my day was. After 
that, I play some games with it. He gives me tips 
and tricks to win. At 22 o’clock it’s bed time for 
both of us. I wave to him and say goodbye. 

This is my handy-dandy friend: the 
computer. Do you have a heartless friend? 

                                                                            
Cismaru Mircea clasa a V-a A 

 

 

MY DIGITAL ESCAPE 

Every year, Apple releases new phone models 

and the people are tottaly in love with this 

phenomen. 

From my perspective, the phone that really works 

for me is, of course, the IPHONE 7, you will 

imediatelly understand why. 

The first reason why you should buy this phone, 

is because it has an affordable price now, so 

making myself clear, everybody can have it . 

Another reason, its because this phone comes in a 
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notebook and I started to write like on any other 

day. I don’t know why or how or what, but felt 

something different this time – a strange and 

painful feeling that makes you cry a river when 

you look down. I guess that this feeling is my 

scream, because if I could be able to scream I 

would say :  

”Excuse me, but YOU HURT MY 

FEELINGS WITH YOUR WORDS! ” 

However, I'm aware of my condition and 

I will be smarter than that – instead of using my 

voice‚ I will let my written words to fly like a 

Phoenix until they find their way back to you. So 

I wrote the following lines :  

” Words can be flowers, if you use them 

softly. Words can be cigarettes, if you burn with 

them everybody who wakes up your inner 

dragon. Words can be kisses, if you search for 

the love from them. Words can be anything, but 

not erased. We can make hugs, kisses, flowers, 

smiles from words, but instead of doing this, we 

use words as weapons, so we can easily hurt 

each other deeper than ever. That’s why words 

are sharper than the knives. ” 

I closed my notebook and I fell asleep 

soon thinking that I have a beautiful, special and 

powerful voice, but it can only be heard by the 

people who have a wide open heart. For the other 

ones who are too deaf to hear me, I will let my 

silence speak.  

 

      Anghelache Cătălina-Mihaela, clasa X E 

.  

Time machines in a world full of regrets 

Did you ever wonder how it would be 

like to see your future or to revisit the past in 

order to change something that you now regret 

doing? Everyone regrets something. Whether it 

is the loss of someone dear or just little things 

like an insult said out of anger or just any 

unpredictable mistake that you made without 

realising. This is where a time machine would 

would help even though, if you are not careful, you 

could make the event worse than it already was. 

If I had a time machine I would use it 

wisely and change only very important events. 

Even though this kind of device would come in 

handy sometimes, nobody should use it anytime 

they please. With a machine like this I should have 

rules on using it. 

First I would only be able to travel to a time 

period once and I would not be allowed to change 

more than three or four aspects of the event. The 

amount of time I spend in one time period would 

not be more than 10 minutes and if I do not get 

back in the present after that the machine would 

destroy itself and I would not be able to come 

back. I would only travel to a time period if the 

event was so unfortunate that it had changed the 

present drastically or even completely. 

A lot of people would make a joke out of 

this and would use it unwisely just to make the 

world worse. That is why, in my opinion, this 

kinds of devices should not be allowed to anyone 

because it can cause dependence or depression and 

stress. At this moment people are not ready for this 

kind of power as most of them would take 

advantage of it and would try to take on the world 

thinking it would make it a better place. Nobody 

can use a time machine as it is considered that if 

not used properly it would cause loss of memory. 

Time travel is considered to be something nobody 

should mendle with and also dangerous as any kind 

of contact of present items with the past would 

make the past evolve too fast considering the 

power of humans in understanding the concepts of 

time travelling. 

 

Ioniță    Denisa  clasa  a-IX-a  F  
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acestea în nici 150 de pagini, redactate într-un 
limbaj accesibil chiar și în zilele noastre.  

 

      Răducanu Andraș Florin clasa a XII-a E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Băiatul cu pijamale în dungi   -
  John Boyne      

                                                         
          O poveste cu o ecranizare tulburătoare și 
totodată extraordinară despre prietenie și ororile 
holocaustului, văzute prin ochii a doi copii, captivi 
în două lumi diferite. Pierderea inocenței este 
principala temă pe care autorul o abordează, iar 
acest sentiment ne este prezentat indirect de-a 
lungul romanului. Protagonistul, Bruno, un copil 
naiv în vârsta de 9 ani, nu dorește nimic mai mult 
decat să-și facă prieteni și să înțeleagă lumea din 
jurul lui. Odată cu mutarea sa și a familiei sale in 
Auschwitz, datorită tatălui său care a fost însărcinat 
cu conducerea lagărului, Bruno este îngândurat și 
curios datorită prezenței unui gard straniu și a unor 
puncte ciudate văzute de la mare departare de la 
geamul său. 

          Într-o zi, plictisindu-se peste măsură, 
băiatul pornește să exploreze zona interzisă și cu 
fiecare pas făcut, acele puncte devin și mai clare, 

 
Manoil – Dimitrie Bolintineanu 

Este un fapt cunoscut că tinerii din ziua de 
astăzi nu mai citesc în general, însă până și cei 
care mai citesc, tind să ignore minunata noastră 
literatură pe baza credinței că este „plictisitoare” - 
ceea ce este o gândire total eronată. Literatura 
română este ceea ce unii ar numi „un diamant 
ascuns”, fapt datorat abundenței de teme, motive, 
și tehnici folosite de o multitudine de autori ce 
aparțin diverselor genuri și curente prezente in 
literatura națională. 

Cel mai admirabil lucru în ce privește 
literatura noastră este cu putință a fi evoluția 
romanului românesc, din 1855 până în prezent. 
Piedestalul romanului românesc se pune așadar în 
1855 prin „Manoil” de căte Dimitrie 
Bolintineanu, căruia îi datorăm și înființarea 
legendei istorice. Acest prim roman se aliniază 
perfect cu cele romantice europene. Romantismul 
prozei este observabil prin forma epistolară, 
specie preferată de prolifici ai curentului precum 
Jane Austen, prin portretul personajului principal, 
Manoil, un tânăr orfan ce crește în decorul moșiei 
românești din secolul XIX, caracterizat de 
sensibilitate excesivă, geniul specific creatorilor 
de frumos, tendințe auto-contemplative și de 
maleabilitate, fiind ușor de influențat de către cei 
din jurul său. Întru expunerea întâmplărilor, 
Bolintineanu utilizează perspectiva subiectivă, iar 
scrisorile care compun romanul au un pronunțat 
caracter confesiv, aproape de jurnal, și sunt scrise 
la o distanță de câteva săptămâni una de cealaltă, 
ulterior fiind despărțite de o perioadă de doi ani, 
timp în care Manoil se află în străinătate. 
Corespondente celor două etape ale scrisorilor, 
anteplecare și postplecare, se observă două etape 
ale  evoluției eroului. În cea de început, Manoil 
este înfățișat ca un iubitor al poeziei românești, 
un tânăr bărbat de 21 de ani ce posedă numai 
calități pozitive asemenea generozității și 
curajului; iar în cea finală eroul devine o umbră a 
ceea ce a fost la început, devenind cinic și 
risipitor, din cauza societății toxice a vremii și a 
neîmplinirii pe plan romantic.  

„Manoil” reprezintă astfel o etapă importantă 
a literaturii noastre, un roman cum nu s-au mai 
scris, dar și un tratat al degradării morale, toate 
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luând forma corpurilor umane. Aici întâlnește un 
băiețel trist, condamnat să poarte, asemenea 
altor mii de oameni, niste bizare pijamale în 
dungi.  
         Prietenia celor doi devine imediat 
remarcabilă în ochii cititorului, legătura lor fiind 
unica și plină de încercări. Finalul este unul 
cutremurător, înfiripând o tristețe acerbă în 
inimile multora. 

                                                                             
Dinescu Denisa clasa a XI-a D 

 

 

 
Între decență și dorință – Mary 

Balogh 
 

Cartea începe cu venirea lui Felicity 
acasă, în satul său natal, după 5 ani. Aceasta a 
fost căsătorită timp de 8 ani cu Lord Wren, un 
bătrân de 60 de ani, pentru a-și scăpa familia de 
sărăcie. Acum, la 26 de ani, când a rămas 
văduvă, Felicity decide să își viziteze familia, 
cuprinsă puțin de panica de a-și revedea marea 
iubire de dinainte de a fi silită să se căsătorească 
cu Lord Wren, Tom Russell.  

În timpul petrecut acasă, relația dintre cei 

doi este una puțin distantă, deoarece Tom nu voia 
ca Felicity să-și dea seama că după 8 ani acesta 
încă o mai iubește. Dintr-o simplă glumă, cei doi 
pleacă în Londra împreuna cu surorile gemene ale 
lui Felicity, Laura și Lucy. Felicity îi împărtăsește 
lui Tom că vrea să se recăsătorească cu un bărbat 
înstărit, care are aceeași situație materială bună, 
ca și ea. 
        Lordul Edmond Waite pare să întrunească 
toate calitățile, însă există o singură problemă - 
acesta o dorește pe Felicity, dar nu vrea o relație 
oficială, o căsătorie. Neacceptând acest lucru, 
Felicity îl roagă pe Tom să o ajute să îl facă gelos 
pe Lord Waite, pentru ca într-un final să o ceară 
în căsătorie. Cei doi ajung chiar să organizeze o 
logodnă falsă, din ambiția lui Felicity de a fi 
cerută de Lord Waite. Toată șarada si micul lor 
joc trezesc în cei doi sentimente de mult uitate, iar 
în războiul dintre decență și dorință, Felicity își dă 
seama că adevărata câștigătoare este, de fapt, 
dragostea..... 
      

                                                                               
Dinu Bianca clasa a XI-a D 

 

 

”Lectura, iată învățătura cea mai bună”- A.S.Pușkin 
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Eu încă te iubesc - Cristina Chiperi 
 

Cartea prezintă povestea adolescentei  Lucy 
Sanders, care de foarte mulți ani se luptă cu 
sentimentele pe care le are față de prietenul ei cel 
mai bun, Dylan. Ceea ce o face să nu îi 
mărturisească iubirea este teama de a nu îl pierde. 
Cartea prezintă ultimul an de liceu și momentul în 
care protagonista decide să afle dacă Dylan îi 
împărtășește sentimentele. Însă, lucrurile nu merg 
așa ușor cum ar vrea Lucy, mai ales că Dylan 
precizează cu fiecare ocazie că ei sunt doar prieteni 
buni.  

Ceea ce face lucrurile și mai dificile este 
faptul că Lucy e obligată să se imprieteneasă cu 
Caroline, fata de care se pare că prietenul ei cel mai 
bun este îndrăgostit.  Totul se schimbă atunci când 
la cursul de geografie al lui Lucy apare un nou 
băiat. Daniel decide să îi facă pe plac în planul de a
-l face gelos pe Dylan și de a o ajuta pe 
protagonistă să îi afle adevăratele sentimente, dar e 
nevoie de doar o scurtă bucată de vreme pentru ca 
totul să ia o întorsătură drastică și nebună atunci 
când "jocul" lor devine serios și încep să apară 
sentimente între Lucy și Daniel. Finalul cărții este 

Dragoste în vremea holerei -
  Gabriel García Márquez 

 
Mulți ar spune că este o carte clasică și 

romantică, însă, pentru mine, este  mult mai mult 
de atât, este o adevărată poveste de dragoste care 
rezistă chiar și în fața trecerii timpului. 

,,Dragoste in vremea holerei” -  prima 
dată când am dat de această carte nici eu nu îmi 
doream să o citesc, aveam aceeași impresie: ,,o 
carte clasică”, dar aveam nevoie de o carte 
pentru  o prezentare la ora de limba română, așa 
că am zis să îi dau o șansă - și m-am îndrăgostit 
complet de ea. 

Mi-a adus atât zâmbetul pe buze, cât și 
lacrimi în ochi. Cartea prezintă povestea unei 
iubiri  neîngrădite  de barierele timpului, 
Florentino Ariza  jurându-i iubirea 
eternă  Ferminei Daza chiar și după 51 de ani, 9 
luni  și 4 zile de când se văzuseră prima dată. 
Fermina se căsătorește însă cu Juvenal Urbino, un 
bărbat chipeș, respectat, medic de meserie, au 
copii și o viață de familie împlinită. După 
moartea primului soț al Ferminei, deși amândoi se 
aflau la o vârstă înaintată, iar Fermina avea copiii 
mari, Florentino  vine pentru a-i jura din nou 
iubire veșnică acesteia și  abia atunci ea 
realizează amploarea dramei pe care a provocat-o 
la vârsta de 18 ani, văzând dragostea adevarată pe 
care barbatul  i-o poartă chiar si după atâta timp. 
Suferința prin care trece Florentino în lipsa 
Ferminei nu îl ajută pe acesta să o uite și nici nu 
își doreste acest lucru, așa că rămâne în așteptare 
până când îi va putea jura din nou iubire veșnică. 

Ce m-a impresionat cel mai mult la acestă 
carte a fost  dragostea dintre cei doi, dragoste care 
nu a pierit odată cu trecerea timpului,dar și 
sacrificiul  făcut pentru ca cei doi să rămână 
împreună pentru totdeauna. Este o frumoasă 
poveste de dragoste, dar și complicată în același 
timp, din cauza vieții  pe care Fermina o are.                                                                    
Voinea Cristina clasa a XI-a D 

”Cărțile care te ajută cel mai mult sunt cele care te fac să 

gândești cel mai mult”- Theodore Parker 
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unul la care probabil nimeni nu s-ar fi 
așteptat.  Romanul "Eu încă te iubesc" este unul 
simplu, autoarea neadăugând suspansul la care ne-
am fi așteptat, cartea fiind ca un fel de jurnal al 
unei simple adolescente de liceu, ceea ce îi face pe 
cititori să trăiască odată cu personajele, atât 
tristețile lor, cât și bucuriile.  

                                                                                    
Albu Andreea clasa a XI-a D 

 
 

 

Blink - Malcom Gladwell 

 

„Blink” este o carte scrisă de Malcolm 
Gladwell despre cunoașterea spontană, acel tip de 
judecată care are loc într-o secundă, de exemplu 
când întâlnești pe cineva  pentru prima oară sau 
intri într-o casă pe care intenționezi să o cumperi 
sau când citești primele propoziții dintr-o carte. 
Blink vorbește despre acele concluzii care sunt 
foate relevante sau ocazional sunt corecte . 

În carte, Malcolm a adunat povești, nu 
întamplătoare, pe care le-a analizat și pe baza 
cărora  a creat concluzii. 

În prima parte, este vorba despre o statuie, 

un kouros, scoasă din pământ și cumparată de un 
muzeu. Acel kouros le-a dat bătăi de cap experților 
prin simplul fapt ca părea dubioasă, dar nu știau de 
ce. Unul dintre personaje, Federico, a remarcat că 
unghiile de la picioare nu erau în regulă, Harrison 
spunea că statuia pare nouă și n-ar fi scoasă din 
pământ. Testele făcute pe statuie dovedeau 
autenticitatea, dar experții susțineau că este un fals, 
pentru că au simtit un val de repulsie intuitive. 

Cu cât experții studiau aspectele relevante, 
cu atât ideea că statuia era un fals foarte bine făcut 
părea mai pluzibilă. Iar Malcolm vorbește despre 
acea primă impresie de doar două secunde pe care 
au avut-o experții când au văzut kourosul. 

De aemenea, autorul vorbește și despre un 
jucător de tenis care putea anticipa unde cade 
mingea. . 

În „Blink” el caută acele motive din cauza 
cărora luăm deciziile, de exemplu, abordează 
modul în care firmele mari își angajează șefii 
ținând cont de înălțime, aspect, chiar și de culoarea 
părului . Susține că prima impresie contează cel 
mai mult. 

Malcolm Gladwell, în „Blink”, se bazează 
pe desfacerea în detalii a oricărui aspect. 
 

                                                                                      

Drăgan Octavian clasa a XI-a D 

 

 

 

.  

 

 

 
 
 

.  

 

 

 

”Cărțile sunt faruri înălțate la malurile mării imense a 

timpului”- Edwin P. Whipple 
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in this situation. Driven to despair by this second 
wrong, Tess kills Alec in order to liberate herself. 
There is a brief period hiding with Clare before she 
is arrested and executed. 

The novel “Tess of the D’Urbervilles actually 
presents a mimetic world of the British village of 
the 19th century, having in the spotlight a 
unsuspectingly normal character called Tess. But, 
the truth is that this character’s mysterious nature 
has been exactly the reason why I have chosen to 
relate to her. Even though her miserable life has 
been ceaselessly governed by sacrifices and 
sufferance, it is her courageous nature of 
confronting the entire society while taking 
responsibility for her disrespectful deeds that left 
me speechless. As the action naturally flows by, 
Tess undergoes both a climax and an anti-climax as 
far as her social situation and interior feelings are 
concerned. She, like most women, represents a sum 
of selflessly-made sacrifices, irrevocable love and 
power to revenge, which give her an incredible 
capacity of enduring harsh living conditions, 
insipid punishments and forbidding restraints. 
From my point of view, Tess could be mainly 
perceived as a character who becomes the innocent 
victim of almost everything and everyone 
surrounding her. Following the well-known 
quotation that states that “The way to Hell is paved 
with good intentions”, her mothers’ grand dreams 
had for her daughter turn into sheer 
disappointment, misery and loss of virtue. 

Drawing a parallel between the Romanian 
and the universal literature, I see Mădălina/
Madelaine, the central female character from the 
Liviu Rebreanu’s novel entitled “Ciuleandra” as 
Tess. Having been the innocent victims of their 
own innocence, of the society the live in, of their 
parents choices made in their places and, of course, 
of their men, both characters suffer an abrupt end. 
However, unlike quiet and forever-abiding 
Mădălina, Tess finds the strength and the 
effrontery to punish the one who has taken away 
her happiness and bright future from her. She cold-
bloodedly kills her undesired lover, hoping to 
receive forgiveness from her loving and caring 
husband. Another trait that I really admire at Tess 
is her incredible control of punishing herself for the 
lies she had told. Basically, she chooses to make 
herself go through a purification stage that is prone 

 
Tess of the D’Urbervilles -  

Thomas Hardy 

 

Thomas Hardy (1840 – 1928) was born at 
Upper Bockhampton in Dorst, near Dorchester. 
He was the son of a builder who had musical 
tastes and was the descendant of one of Nelson’s 
flag captains. He was educated in a private school 
in Dorchester where he studied besides Latin and 
Greek, French and German. Apprenticed to an 
architect at 16, he went to London for 
architectural work and study. In 1863, he was 
awarded a medal of the Institute of British 
Architects. His work can be divided, according to 
Hardy’s own classification, into three main 
groups: “Novels of Character and Environment” 
including novels like “Far from the Madding 
Crowd” (1874), “The Return of the 
Native” (1878), “The Mayor of 
Casterbridge” (1886), “Tess of the 
D’Urbervilles” (1891), “Jude the 
Obscure” (1896), etc.; “Romances and Fantasies” 
including “A Pair of Blue Eyes” (1873), “Two on 
a Tower” (1882), “The Well-Beloved” (1892), 
etc.; and “Novels of Ingenuity” including 
“Desperate Remedies” (1871), “A 
Laodicean” (1881). 

THE STORY: 

Tess Durbeyfield is the daughter of a poor 
peasant of Blackmoor Vale, who was persuaded 
to be a descendant of the ancient family of the 
D’Urbervilles. Tess is seduced by Alec, a young 
man bearing the surname D’Urbervilles with 
doubtful rights to it. Tess gives birth to a child 
which soon dies. Some time later, while a 
dairymaid on a large farm, Tess is wooded by 
Angel Clare, a clergyman’s son, but the burden of 
her past weighs upon her. On their wedding night, 
she decides to confess him her secret and Angel 
abandons her. A chain of misfortunes come upon 
her: a fatal accident throws her once more beside 
Alec. In the meantime, he has become a preacher. 
Tess is faithful and when Alec appears again to 
pester her, she is resistant. But accumulating 
difficulties finally drive her to accept his support. 
Soon, Clare comes back from Brazil and finds her 
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punishment, even that of resurrection.The dialogue 
is reduced to a minimum, the accent lying on the 
description of the scenery. The chromatic element 
plays a major part in the creation of this dramatic 
atmosphere. We grasp a certain gradation, from the 
dark night towards dawn, alongside with the 
gradation of torments within their hearts, from 
despair towards resignation.  

In the end the Stonehenge is in full light, 
marking Tess’ serenity and calmness. Order was to 
be reestablished. She could not fight against her 
own fate. We face a character that has been 
convinced poetically. Her going to Stonehenge 
acquires a symbolic significance: the earthiness of 
her character, her human dignity are recognized by 
the ritual sacrifices that have been made on these 
stones. Haunted by fatalism and determinism, 
Hardy is ultimately a tragic poet and illustrates his 
unique humanitarian attitude towards the dramatic 
struggle between man and the evil. His novels are 
pervaded with symbolic breadth and laden with 
philosophy. 

 

CONCLUSION: In love and war, 
everything is allowed…  

                                         

                                                                                                             
Prof. Daniela Cismaru 

 

to bring her inner peace, self-respect and the so-
craved love of her “Angelic” husband.  

 Even from the very first moment, the 
couple reuniting Tess’ and Angel’s androgynous 
has been governed by the leitmotif    “opposites 
attract”. Although the lovers do not belong to the 
same social category, their love is the purest 
sentiment ever felt in their lives. However, by 
getting married, they break the traditional laws 
existing at that time. Alec D’Urbervilles, 
together with his sinful actions, is the character 
that inappropriately enters the above-mentioned 
couple, destroying the bright future the lovers 
could have shared as a married couple. He tears 
apart the spotless balance that kept Tess’ and 
Angel’s love alive and, just like a boomerang, 
never seems to go away without  finding a 
wicked way to come back.  

Everything being taken into account, the 
impression left on me by this subjective novel 
was one that definitely deserves remembering 
for the rest of my life. Tess taught me how far 
one would go in order to prove the others what 
love truly  meant. Although taking one’s life is 
wrong, for Tess that was the moment when she 
freed herself of the unbearable burden she had 
been forced to carry with her. By stabbing the 
rapist of her intimacy, Tess finally got rid of her 
own frustrations regarding her past and so 
managed to destroy a blot from her past, that 
disabled her from peacefully living her life and 
enjoy the catharsis that could wash away all her 
sins and sorrows .  

Now let’s talk about a quite symbolic scene 
of the novel. The fragment of Tess and Clare’s 
presence st Stonehenge is symbolic for the whole 
novel as well as for Hardy’s philosophy of 
nature. From this perspective, Hardy’s 
pessimism is not only a way of thinking; it is the 
very essence of his admirable poetry of 
nature.Stonehenge seemed the ideal place for 
Hardy at setting of the final scene. The place 
itself becomes a character with a definite 
individuality, coming into relationship with the 
other characters. It becomes the place of her 
punishment and the altar of sacrifice and 
forgiveness.The fragment abounds in symbolic 
elements signifying the idea of shelter, 
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33 Picături de gând 

Întinderi 

Mi–am  trezit sufletul din somnul adânc, 

Şi cu un oftat l–am lăsat să se întindă. 

Eliberându–mi gândurile, creierul meu s–a dezmorţit 

Şi cuprins de noi valuri de viaţă s–a întins. 

Am scos buruienile ce–mi blocau plămânii, 

Iar ei, putând primi din nou oxigenul atât de necesar, 

S–au alăturat gimnasticii de dimineaţă. 

Inimii mele, captivă într–o colivie, rănită şi flămândă, 

I–am redat libertatea de a simţi, i–am vindecat rănile 

Şi am hrănit–o cu iubire; 

Întinzându–şi aripile, a început să zboare. 

M–am ridicat din pat şi m–am întins şi eu, 

Fiecare muşchi încordat destinzându–se, 

Fiecare os vechi trosnind cu încântare. 

Simţind greutatea lumii ridicându–se de pe umerii mei, 

Simţind lumina revărsată peste mine, 

Am zâmbit. 

Şi pentru prima dată după atâta timp... am simţit fericirea. 

 

Exoplanetar 

”Hai să călătorim 

În spaţiul cosmic!” 

Ţi–am prins mâna 

Şi te–am tras către 

Racheta noastră  personală 

În spatele cuştii noastre sub formă de craniu, 

Din grădina plantată cu privelişti mult prea vechi. 

Niciodată nu ne–am avântat în afara grădinii, 

Deşi aveam racheta de mulţi ani. 

 

Am apăsat acceleraţia 

Şi cu viteza luminii am pornit, 
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Către toate planetele noastre preferate. 

Mai întâi Europa, luna lui Jupiter, rece ca mine. 

Apoi puţin în spate, către Venus, 

Planeta zodiei tale. 

 

Am ieşit din cartierul nostru stelar 

Şi ne–am dat cu parapanta 

Deasupra lui Cancri 55 E, 

Colorată ca vata de zahăr. 

 

La final, coborând din nou pe Pământ, 

Am realizat că am îmbătrânit amândoi, 

Casa noastră e–n paragină 

Şi cuşca a ruginit. 

Dar am reparat pereţii cu bucăţi din rachetă, 

Iar ferestrele le–am acoperit cu fotografii din călătoriile noastre. 

Şi am trăit fericiţi, până la ultimul răsărit de Soare. 

 

Acasă 

Am urlat că te iubesc 

În vidul rece al spaţiului 

Şi în ciuda lipsei aerului, 

M–ai auzit. 

 

Când mă sufocam în marea de tăcere, 

M–ai tras la suprafaţă, 

Mi–ai prins inima într–a ta 

Şi mi–ai arătat cum să respir din nou. 

”Poezia este o lacrimă care plânge cu ochii”- Nichita 

Stănescu 
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M–ai auzit în liniştea mea, 

M–ai auzit în mijlocul tornadei 

De gânduri gălăgioase, 

M–ai purtat spre centrul Universului 

Şi m–ai salvat 

Din întunericul în care mă scufundam. 

 

 

                                                           Cenușe Alexandra Andreea, clasa a IX-a E 

 

 

Everyone has a way of expressing themselves, and I think I found mine. The following poems are 
nothing but the result of my thoughts messing around in the most expected moments, and also the result 
of my feelings swirling around whenever I’m not expecting them to. 
 
Blessings 
 
In this world I'm able to see 
And to forever dream 
This world is like an endless sea 
And I'm learning how to swim. 
 
In this dream I'm able to fly 
And to always hope 
This dream is like a starry sky 
And my wings don't need a rope. 
 
In this hope I'm able to not feel lost 
And to never get away 
This hope can end the greatest frost 
And make the brightest sunshine stay.  
 
In this surrender I'm not able to know 
Or to be as strong as steel 
This surrender won't let me make any vow 
But it'll forever let me feel. 
 

 

 

Freedom 
 
Don't need to draw a heart on the sky 
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To show the world it's still alive 
Don't need to enter any fight 
To realise strongness' a light.  
 
Don't need another way to go 
From the one that's meant to be 
Don't need to create any law 
Since we're differently free.  
 
Don't need to listen to the voice 
Which never said a wrong thing 
Don't need to ignore your own choice 
Because of what others may think.  
 
Don't need to leave everything behind 
If your heart doesn't want to 
Don't need to lose that one sight  
That makes you dream and feel for true. 
 

 

Forever 
 
The wind's trying to find a way 
To say that it is sorry 
Since it takes many things away; 
Forgetting the whole story. 
Is anything ever meant to stay, 
Or is everything just meant to go? 
It truly has no clue but feels 
The bizarre need of saying "no" 
It can't help itself; time won't stop 
And so many things will continue flying  
Away to unknown places but 
They'll live instead of dying. 
And so this is life's reason why 
Many things follow their own flying 
But it may have a secret sky 
Where things will not ever stop lying. 
So, dear wind, don't apologize 
You won't be able to take everything away 
You can't change the fact that the sun will rise 
And some things are supposed to stay. 

 

„Poezia este un ecou care îi cere unei umbre să danseze”- 

Carl Sandburg 
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15th Journey 
 
Once upon a time 
Snowflakes were falling out of the sky 
Everyone hoped for a better start 
With lights to be born and pain to die.  
January.  
 
Once upon a time 
Thrills dared being unexpectedly 
Since no one imagined they would dare 
To exist within us everywhere. 
February. 
 
Once upon a time 
The grass turned out to be green 
And so did my soul, what a sin 
To feel alive at least for a while. 
March. 
 
Once upon a time 
There was the same green soul which 
Was tried by this world, had a glitch,  
And still was asked to constantly climb.  
April.  
 
Once upon a time  
That soul took some time to rest 
And realise hope is the best 
Since miracles can be alive.  
May.  
 
Once upon a time 
The sun was shining over the world 
And every little heart was heard 
Being scared and hopeful and sublime.  
June.  
 
Once upon a time  
A green soul was afraid of change  
Even if the future seemed fine 
It fell in love with memories, kinda strange.  
July.  
 
Once upon a time  
A heart was able to learn how 
It always comes back to what loves most 
No matter if it ever gets lost.  
August.  
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Once upon a time 
A green soul met a different place 
It tried its best to keep its grace 
Of being calm and faithful and wild.  
September.  
 
Once upon a time 
A green soul realised that rain 
Has the ability to end 
Every little trace of pain.  
October.  
 
Once upon a time 
Its green color met the dark 
And so life was a constant night 
Until it finally met a light.  
November.  
 
Once upon a time 
A green soul looked far above  
When others thought life is a crime 
It believed life is love.  
December. 
 

 

Never-ending 
 
As long as there's wind 
And it blows in my way 
Then I won't lose my mind 
And I won't fade away. 
 
As long as there are stars 
And they shine in the sky 
There's a chance for our scars 
To find a way to die. 
 
As long as there is light 
And it goes along with dark 
Then it means that the night 
Can make our souls spark. 
 
As long as we are true 
And we learn how to fly 
There's nothing else to do 
Than finding our sky. 

 

Vremăroiu Maria clasa a IX-a A 
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