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LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI
,,O şcoală în mişcare‟
1
2013

DE CE i –CAR?
ICAR, personaj mitologic, este închis împreună cu tatăl său Dedal,
arhitectul regelui Minos, în Labirintul peste care stăpânea Minotaurul,
animal hidos cu trup de om şi cap de taur. Pentru a scăpa de captivitate, cei
doi îşi construiesc aripi din pene pe care le lipesc de trup cu ceară.
Neascultând de sfatul tatălui său, ICAR se apropie prea mult de soare şi se
prăbuşeşte din înaltul cerului. Astfel, ICAR a devenit un personaj
emblematic pentru omenire, simbol al răzvrătirii împotriva forţelor oarbe ale
naturii, al libertăţii de cunoaştere neîngrădită, al aspiraţiei spre înălţimi.
Forma i-CAR parafrazează familiarul e-mail, sugerând
idealul simbiozei EU-MAŞINĂ (traducerea din engleză).
Sperăm ca titlul să fie de bun augur!
REDACTOR- ŞEF,
PROF. ION GĂNGUŢ
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VITA SCHOLAE

ACTIVITATEA ŞCOLII ÎN IMAGINI- PRIVIRE SELECTIVĂ.
MISIUNEA, VIZIUNEA ŞI PROFILUL ŞCOLII
Misiunea şcolii noastre este să ofere locuitorilor din Oneşti (şi nu numai) oportunităţi de
educaţie accesibilă, de înaltă calitate, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii
vieţii.

LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI pregăteşte elevi în domenii/ calificări pe care alte şcoli
din zonă nu le pot oferi în condiţii similare: elevii de la clasele mecanic-auto, tehnician
transporturi, electrician electronist-auto pot efectua ore de conducere cu instructorii şcolii în
vederea obţinerii permisului auto categoriile B, C și E, existând posibilitatea ca, după absolvire, să
beneficieze de contracte de angajare la agenţii economici cu care sunt încheiate contracte de
colaborare (îndeosebi în domeniile auto şi alimentaţie publică).

Viziunea şcolii rezultă din analiza contextelor naţional şi regional,
astfel că LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI îşi propune să asigure
formare profesională iniţială şi pe tot parcursul vieţii în
domeniile prioritare: transporturi, mecanic, electric, turism şi
alimentaţie publică.
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Scurt istoric
LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI a luat fiinţă în anul 1991, funcţionând ca şcoală
profesională. Evoluţia mereu ascendentă a şcolii a
determinat ca în anul şcolar 2003 să devenim
Grupul Şcolar Auto Oneşti, iar din 2012 LICEUL
TEHNOLOGIC ONEŞTI.
Particularităţi
Unitatea noastră este structurată pe următoarele
niveluri de învăţământ:
- primar
- gimnazial – cu program normal de studiu;
- învăţământ liceal – filiera tehnologică.
Formele de învăţământ desfăşurate în şcoală
sunt:
- de zi;
- seral
- ,, A doua şansă”.
Unitatea noastră organizează în fiecare an, în
funcţie de cererea de forţă de muncă de pe plan
local, cursuri de reconversie profesională pentru adulţi.
Şcoala oferă instruire în calificările: mecanic- auto,
electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători
în instalaţii energetice, ospătar (chelner), vânzător în
unităţi de alimentaţie, tehnician în transporturi, tehnician
mecatronist,

tehnician

electrician

electronist-

auto,

tehnician în gastronomie.
Având în vedere că este una dintre cele mai cunoscute şi
respectate şcoli din zonă, ea recrutează elevi din întreaga
regiune – o parte dintre ei locuind în internatul şcolii până în 2012, în prezent acesta, cantina
proprie şi atelierele- şcoală fiind în proces de reabilitare şi reamenajare.
În anul şcolar 2013-2014 sunt înscrişi în această şcoală un număr de 814 elevi la cursurile de
zi, seral, programul „ A doua şansă ”, cuprinzând învăţământul din clasele I – XIV. De asemenea,
instituţia oferă şi pregătire pentru şcoala de şoferi, categoriile B, C, E şi organizează cursuri de
reconversie profesională pentru adulţi.

4

Şcoala are un personal format din: 54 de cadre didactice, 10- personal didactic auxiliar, 16încadraţi ca personal nedidactic.
LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI are ca obiectiv general
asigurarea calităţii procesului educaţional, vizând o pregătire
intelectuală corespunzătoare şi o educaţie moral-civică în
spiritul noilor idealuri europene, ceea ce favorizează, astfel, o
raportare corectă la valorile şi responsabilităţile societăţii
actuale. Întreaga formare umană, culturală, spirituală şi tehnică
tinde să urmărească sensibilizarea tinerilor în dobândirea
virtuţilor umane, intelectuale şi spirituale.

Rezultate obţinute în anul şcolar 2012-2013


Diversificarea ofertei curriculare, prin introducerea unor CDL-uri noi, cu scopul de a
răspunde cerinţelor pieţei forţei de muncă;



Elaborarea

în

parteneriat

cu

agenţii

economici

a

programelor pentru curriculum-ul de dezvoltare locală;


Încheierea de parteneriate între şcoală, agenţi economici de
profil, pentru toate domeniile pentru care se şcolarizează
elevi;



Promovarea în procent de 100% a examenului de
certificare a competenţelor nivel II şi III de calificare
profesională;
Obţinerea de rezultate bune şi foarte bune la olimpiadele şcolare
– faza locală şi judeţeană, concursuri şcolare, simpozioane
naţionale şi internaţionale: menţiune, clasa a XI-a, domeniul
Electric, obţinută la OLIMPIADA DISCIPLINELOR DIN
ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”, etapa judeţeană,
februarie 2013;
- locul 8, clasa a XI-a, domeniul mecanic/ transporturi şi locul

7, clasa a XII-a domeniul mecanic/ transporturi obţinute la OLIMPIADA DISCIPLINELOR DIN
ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”, etapa judeţeană, februarie 2013;
- locul III, clasa a XI-a, la SIMPOZIONUL NAŢIONAL ,,ŞTIINŢE ȘI TEHNOLOGII” – Ploieşti,
aprilie 2013;

5

- locul I şi menţiune – faza pe judeţ la geografie, Concursul TERRA - clasa a VI-a, participare la
faza pe ţară.
c)activităţi extraşcolare:
- Diplome şi trofee pentru formaţia de dansuri şi obiceiuri populare „Stejarul din Borzeşti” care a
participat la: concursul „Tradiţii de Crăciun” – Botoşani, unde a obţinut locul I;
- preselecţie concursul regional „Cântă buciumi pe
Ceahlău”- Piatra Neamţ, unde a obţinut locul I şi,
respectiv, menţiune la faza pe regiune;
-

spectacolul organizat de primăria Oneşti cu

ocazia sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou;
- spectacolul organizat de Centrul „Binecuvântaţi
copiii”- Oneşti, în calitate de invitat;
- ca organizator al cursului Educaţie nonformală în
cadrul Programului TIA, ca invitat alături de
parteneri din Germania şi prezentarea prin dans a
tradiţiilor Moldovei;
- la spectacolul judeţean Confluenţe Trotuşene.
Diplome şi trofee la întrecerile sportive:
- tenis de masă, locul IV la faza municipală;
- locul III la Campionatul municipal de fotbal obţinut de
echipa şcolii;
- locul I la Grand Prix - atletism, competiţie organizată de
Primăria Oneşti;
- locul III handbal fete, la campionatul municipal;
- locul III handbal băieţi în cadrul aceleiaşi competiţii;
- locul I şah, faza naţională, la categoria de vârstă de gimnaziu;
- locul II box, la Cupa Oneşti, participare la concursul internaţional Cupa de vară de la Jilău.
- Un procent de 85% dintre elevii care au participat la examenul de la şcoala de şoferi au obţinut
permis de conducere categoriile B şi C.
Elev Florin Călin- XI TA / Ing. Gabriela Huşneac
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PERSPECTIVE EDUCAŢIONALE EUROPENE

Anul şcolar 2013 – 2014 a debutat energic cu derularea proiectului RO-ONESCHOOL /
71228788 în cadrul parteneriatului educaţional româno- german iniţiat şi derulat din 2011. În
perioada 16.09.2013 - 04.10.2013, Liceul Tehnologic Oneşti a avut onoarea de a găzdui şi a
colabora cu expertul german, Bjorn Winfried Eggert Moritz von Zeddelmann, reprezentantul
Senior Experten Service (SES), Bonn, Germania, beneficiind de asistenţa şi consultanţa acestuia
în domeniul Turismului şi Alimentaţiei Publice.
În spiritul creşterii atractivităţii pentru elevi a învăţământului tehnic şi profesional şi a
facilitării accesului tinerilor la un proces educaţional profesional bazat pe cunoştinţe şi competenţe
care corespund cerinţelor pieţei muncii actuale, liceul nostru şi-a pus la dispoziţia partenerului
resursele umane şi materiale implicându-se activ în desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice
extrem de utile pentru beneficiarii direcţi (elevii claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a profesională),
managerii şi personalul didactic al şcolii (strategii de dezvoltare şi promovare, identificarea de surse
de finanţare, familiarizarea cu sistemul de învăţământ vocaţional

dual – modelul german,

promovarea limbilor străine în domeniul serviciilor de alimentaţie publică, consolidarea
competenţelor interculturale).
În timpul celor trei săptămâni au fost organizate mai multe şedinţe de lucru atât la nivel de
şcoală: cu direcţiunea (responsabil proiect - director Sergentu Adrian, director- adjunct Gănguţ Ion),
membrii Catedrei de alimentaţie publică (profesorii de specialitate: Rotaru Vali, Gănguţ Mina,
Ichim Oana, Sprinţeroiu Cristinel), Catedra de limbi moderne, reprezentanţi ai agenţilor economici,
cât şi la nivelul I.S.J. Bacău şi al Primăriei Oneşti în care au fost dezbătute realităţile învăţământului
tehnic şi profesional românesc. Elevii şi profesorii liceului nostru au fost extrem de activi, motivaţi,
interesaţi de toate activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate împreună cu profesorul Bjorn von
Zeddelmann, motiv pentru care considerăm Proiectul SES Germania un real succes. Încă o dată,
Liceul Tehnologic Oneşti îşi demonstrează capacitatea de a transforma o oportunitate într-o
experienţă de viaţă generatoare de progres.
Eleva Georgiana Popa- XI TA / Prof. Ramona Pavel
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LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

MIHAI EMINESCU
(15 ianuarie 1850- 15 iunie 1889)

Odă ( în metru antic)
Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată;
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,
Ochii mei nălţam visători la steaua
Singurătăţii.

Când deodată tu răsărişi în cale-mi,
Suferinţă tu, dureros de dulce...
Până-n fund băui voluptatea morţii
Ne-ndurătoare.

Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,
Ori ca hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate
Apele mării.
De-al meu propriu vis mistuit mă vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări...
Pot să mai re-nviu luminos din el ca
Pasărea Phoenix?

Piară-mi ochii tulburători din cale,
Vino iar în sân, nepăsare tristă;
Ca să pot muri linişiti, pe mine
Mie redă-mă!

Eleva Alexandra Chiriac- XI TA
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CRESTOMAŢIE CRITICĂ- MIHAI EMINESCU

,,Pe cât se poate omeneşte prevedea, literatura poetică română va
începe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui şi forma limbei
naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire
până astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a
veşmântului cugetării româneşti”(Titu Maiorescu).

„Era o frumuseţe! O figură clasică încadrată de nişte plete mari negre; o frunte înaltă şi
senină; nişte ochi mari- la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înăuntru; un zâmbet
blând şi adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o veche
icoană, un copil predestinat durerii, pe chipul căruia se vedea scrisul unor
chinuri viitoare…Aşa l-am cunoscut atuncea, aşa a rămas până în cele din
urmă momente bune: vesel şi trist; comunicativ şi ursuz; blând şi aspru;
mulţumindu-se cu nimica şi nemultumit totdeauna de toate; aci de o abstinenţă
de pustnic, aci apoi lacom de plăcerile vieţii; fugind de oameni şi căutându-i; nepăsător ca un
bătrân stoic şi iritabil ca o fată nervoasă. Ciudată amestecătură! – fericită pentru artist, nefericită
pentru om!” (I.L. Caragiale).
„Astfel se stinse în al optulea lustru de viaţă cel mai mare poet pe care l-a ivit şil va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie, şi peste locul
îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va vesteji pe cer în
depărtări, până când acest pamânt să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în
ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale” (George Calinescu).
„Dar Eminescu este, pentru fiecare din noi, altceva. El ne-a relevat alte zări şi ne-a făcut să
cunoaştem altfel de lacrimi.Pentru noi, Eminescu nu e numai cel mai mare poet
al nostru şi cel mai strălucit geniu pe care l-a zămislit pământul, apele şi cerul
românesc. El este, într-un anumit fel, întruparea însăşi a acestui cer şi a acestui
pământ, cu toate frumuseţile, durerile şi nădejdile crescute din ele. Noi cei de
aici, rupţi de pământ şi de neam, regăsim în tot ce-am lăsat în urmă, de la
văzduhul munţilor noştri şi de la melancolia mării noastre, până la cerul nopţii româneşti şi teiul
înflorit al copilăriei noastre. Recitindu-l pe Eminescu, ne reîntoarcem ca într-un dulce somn, la noi
acasă” (Mircea Eliade).
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„Într-un fel, Eminescu e sfântul preocupat al ghiersului românesc[…].Fiind
foarte român, Eminescu e universal”(Tudor Arghezi).

„ În experienţa iubirii a intuit Eminescu mai limpede resortul cel mai adânc
al vieţii, dorul nemărginit, dar şi zădărniciile acestuia. Ceea ce s-a numit
pesimismul eminescian este mai cu seamă deşteptarea bruscă, în neîmpăcata
lumină conceptuală, a omului care a dus până la capăt experienţa iubirii”(Tudor
Vianu).
„Mihai Eminescu este cel care ne-a pus în conştiinţă sămânţa limbii
naţionale şi de la care toţi ne tragem...noi poeţii toţi ne tragem din
Eminescu…Fără Eminescu noi cei care bâlbâim miraculoasa vorbire poetică
am fi fost nişte muţi…Eminescu ne-a ajutat pe toţi să ajungem la o înţelegere a
Luceafărului, la înţelegerea tragică dar olimpiană a acelui «Nu credeam sănvăţ a muri vrodată», dar aceasta pentru că versurile lui sunt ale noastre, ale
tuturor. Poemul propriu-zis nu a făcut altceva decît să nască în noi miracolul”(Nichita Stănescu).

Eleva Mihaela Dragomir- XII seral / Prof. Ion Gănguţ
FRANCESCO PETRARCA
SAU AVENTURA LABIRINTICĂ A EULUI

Există în istoria culturii mari spirite în stare să influenţeze un secol
sau o întreagă epocă, personalităţi proeminente care deschid căi neumblate
şi care-şi pun amprenta pe mişcarea de idei dintr-un spaţiu foarte vast.
Este cazul lui Francesco Petrarca, al lui Erasmus din Rotterdam sauVoltaire.
1. Petrarca sau întruparea lui Ianus. Luându-i în consideraţie opera în integralitatea ei,
scrisă în latină sau în toscana volgare, dar şi un modus vivendi surprinzător, care ieşea din tiparele
epocii, Francesco Petrarca (1304-1374) ni se arată astăzi precum un Ianus Bifrons, cu o faţă
îndreptată înapoi, spre Evul Mediu, închistat în regulile sale dogmatice, iar cu cealaltă privind spre
zorii Umanismului şi ai Renaşterii şi chiar deschizându-le hotărât porţile. Ianus, cel ce salvase
10

Roma în luptele cu sabinii, era zeul porţilor, al arcadelor, al ritualurilor de trecere, fiind numit
Patulcius (cel ce deschide) şi Clusius (cel ce închide). Astfel, comparaţia dintre cei doi poate merge
mai

departe, Petrarca situâdu-se între pământ şi cer, între universul exterior şi cel interior, între

Antichitate şi Renaştere, între Apollo (liniştea echilibrată) şi Dionysos (năvala telurică). Întrupând
toate contradicţiile Evului Mediu, priveşte cu o faţă nostalgică spre luminile vârstei de aur a
antichităţii greco-latine şi cu cealaltă faţă, plină de speranţă, spre zorii Renaşterii, într-o aventură
fascinantă şi irepetabilă a spiritului său ce-şi va pune amprenta ferm şi decisiv asupra dezvoltării
ulterioare a culturii umanităţii. Cu Petrarca se sfârşeste o lume şi începe una nouă.
3.Estetica. Fără a construi un sistem estetic închegat, Petrarca face dese referiri la frumosul
din natură şi din poezie, frumuseţea trupului şi a spiritului, mai ales în câteva opere în latină,
precum Invectivae, Epistolae familiares sau Epistolae seniles.
Deschizător de căi neumblate, ,,Petrarca a combinat într-o singură
propoziţie cele trei calităţi ale poeziei: artificiosa et esquisita et
nova

forma-

o

formă

meşteşugită,

elegantă

şi

nouă

(W.Tatarkiewicz, Istoria esteticii, vol. III, Ed.Meridiane, Buc.,
1978, p. 20). El vorbeşte despre un transfer suferit de limbajul
obişnuit ( alieniloquium) ,,pe care îl numim alegorie. Exprimarea
poetică trebuie făcută într-un stil îndepărtat de tot ce e exprimare
plebeică

şi

publică

şi

în

ritmuri

menite

să

aducă

plăcerea…Aceasta trebuie să se facă într-o formă nu obişnuită, ci meşteşugită, aleasă şi nouă,
numită cu un cuvânt grecesc poetică, de unde celor ce se folosesc de ea li s-au spus poeţi…Datoria
poetului este să plăsmuiască, adică să compună şi să
înfrumuseţeze, să umbrească prin culori artistice adevărul
lucrurilor muritoare, naturale…şi să-l acopere cu vălul ficţiunii
plăcute, astfel încât, strălucind cât mai departe, să fie cu atât mai
desfătător, cu cât e mai anevoie de aflat“ (ibid., p. 26- s.n.).
Exaltând rolul poeziei, o situează în vârful tuturor artelor liberale,
ca o sinteză a înţelepciunii şi ca probă supremă a talentului.
Năzuind mereu către starea interioară pe care a numit-o otium,
prin care înţelegea la tranquilità di spirito (liniştea spiritului), se
pare că doar contradicţiile eului său fragmentat ireconciliabil au constituit adevăratul motor al
devenirii sale artistice, până la atingerea stării de graţie numită de el l’ingegno umano, prin care
înţelegea starea de rodnicie creatoare ( fertilità creativa).
Eleva Oana Turturică- XII seral / Prof. Ion Gănguţ
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CONSULTAŢII BACALAUREAT- 2014
CUVINTELE POLISEMANTICE
Cuvintele polisemantice sunt acele cuvinte care au două sau mai multe
sensuri în funcţie de contexte diferite. În opinia cercetătorilor, aproximativ 80 %
dintre cuvintele vocabularului actual sunt polisemantice. Acestora li se opun
cuvintele monosemantice care

au un singur sens, indiferent de context:

fotosinteză, sodiu, adjectiv, cratimă etc. Pentru a ilustra polisemia unui cuvânt
oferim următorul exemplu, referitor la posibilităţile combinative ale verbului a lua :
a lua un costum = a cumpăra
a lua salariul = a încasa
a lua un obiect străin = a-şi însuşi
a lua cu asalt = a ataca
a lua ca vânzător = a angaja
a lua la dânsa = a invita
a lua în căsătorie = a se căsători
a lua parte = a participa
a lua peste picior = a ironiza
a lua în arendă = a arenda
a lua în chirie = a închiria
a lua măsură = a măsura
a lua la rost = a cerceta
a se lua la sfadă = a se certa
Pentru ca un cuvânt să fie polisemantic, trebuie ca între sensurile pe care le dezvoltă în diverse
contexte să existe o legătură mai mult sau mai puţin puternică. Iată un alt exemplu pentru cuvântul
polisemantic prost :
-om prost = lipsit de inteligenţă
-om prost = lipsit de ştiinţă de carte
-om prost = de condiţie socială modestă, din popor
-lucru prost = de calitate inferioară, rău,
-ştire proastă = rea
-glumă proastă = dăunătoare, deranjantă.

Eleva Lenuţa Păscălin- XII seral / Prof. Ion Gănguţ
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STRUCTURI CACOFONICE
ÎN LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ
În limba greacă veche kakos înseamnă urât, rău,
incorect şi se opune cuvântului kalos care înseamnă frumos.
Cacofonia este o asociere de sunete, de regulă involuntară, cu
rezultat dizgraţios, neplăcut. Ea trebuie evitată, fiind un semn
al neglijenţei, al necunoaşterii normelor limbii române
literare, al inculturii.
În limba română contemporană întâlnim următoarele tipuri :
a. Cacofoniile acceptate, considerate inevitabile, puţine la număr: Ion Luca Caragiale, biserica
catolică, Banca Comercială Română, tactica cavalerească etc.
b. Cacofoniile evitabile apar datorită grupurilor ca, că, co, cu la sfârşitul sau la începutul cuvintelor
: munca care, ca conducător, ca curent etc. Ele trebuie obligatoriu evitate.
c. Cacofonii mai puţin grave produse prin repetarea unor sunete identice sau silabe identice la
mică distanţă : masa sa, ruta ta, unde de deblocare, ambii bivalenţi etc.
Pentru evitarea cacofoniilor există câteva procedee eficiente : schimbarea topicii cuvintelor,
înlocuirea cu sinonime, introducerea unor cuvinte care nu provoacă schimbarea sensului
comunicării: Indică cauzele fenomenului. / Indică, succint, cauzele fenomenului.
Este mică ca o fetiţă. / Este mică asemenea unei fetiţe.
Evitând cacofonia, unii vorbitori însoţesc adverbul ca de adverbul şi,
obţinând o construcţie incorectă şi monstruoasă ce trebuie evitată : ca
şi coleg (în calitate de coleg), ca şi conducător (în calitate de
conducător) etc. Tot greşită este şi introducerea artificială a
cuvântului virgulă în exprimarea : …ca virgulă coleg.
Eleva Alina Vlăgea- XII seral / Prof. Ion Gănguţ

TIPURI DE SENS
Semantica este disciplina lingvistică ce studiază sensurile
cuvintelor în toată complexitatea lor. Oferim mai jos tabloul cel mai
simplu care ilustrează o clasificare a tipurilor de sens:
a. sensul propriu (principal, de bază, denotativ) se referă la
sensul obişnuit al cuvântului, cel care este dominant în mintea
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vorbitorilor:
picior = fiecare dintre membrele inferioare ale corpului omenesc sau ale celorlalte vieţuitoare.
b. sensul secundar (derivat) reprezintă a variantă a sensului principal, pe baza unei
asemănări cu acesta. Este dependent de context:
piciorul perpendicularei, piciorul podului, piciorul zidului, piciorul dealului etc.
c) sensul figurat (conotativ) este un sens nou, surprinzător, realizat printr-un transfer de la
un obiect la altul, pe baza mijloacelor artistice:,,Pe-un picior de plai / Pe-o gură de rai” (Mioriţa).
Se poate vorbi de o evoluţie a sensului cuvintelor, într-un proces natural, relativ lent. Astfel, un
cuvânt îşi lărgeşte (îmbogăţeşte) sensul, altul îşi restrânge sensul sau chiar dispare din limbă odată
cu realitatea pe care o numea. În cazul altor cuvinte, sensul evoluează de la concret la abstract, dar
şi invers (cuvântul judeţ avea sensul de judecător, iar acum înseamnă o unitate administrativteritorială).
Eleva Mihaela Balea- XII seral / Prof. Ion Gănguţ
PLEONASMUL
Pleonasmul (din grecescul pleonasmos = a fi în plus) este o greşeală de limbă referitoare la
o sintagmă în care doi sau mai mulţi termeni
sunt purtătorii aceluiaşi sens.
Într-o exprimare precum a reveni din
nou, segmentul din nou este utilizat inutil şi
greşit, deoarece a reveni = a veni din nou.
Într-o altă exprimare precum a se bifurca în
două, segmentul în două nu mai era necesar,
întrucât bi provine din latinescul bis care înseamnă de două ori. Există două tipuri de pleonasm:
a) pleonasmul lexical (cel mai frecvent), explicat în exemplele de mai sus;
b) pleonasmul gramatical, care face atingere unor categorii gramaticale, îndeosebi gradelor de
comparaţie.Exemplele foarte optim sau mai superior sunt pleonastice întrucât optim şi superior
nu au grade de comparaţie. În ultimul timp, asistăm la o pătrundere masivă a neologismelor de
origine englezească sau americană. Din necunoaşterea exactă a sensului acestor cuvinte, apar
pleonasme precum : conducere managerială (management înseamnă ştiinţa organizării şi
conducerii unei întreprinderi), mijloace mass-media (media înseamnă chiar mijloace). În afară
de pleonasmele nepermise exemplificate anterior, există şi pleonasme tolerabile care au rol
expresiv : praf şi pulbere, oale şi ulcele, cu chiu cu vai etc.
Elev Florin Călin- XI TA / Prof. Ion Gănguţ
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SILVA SILVAE – LIMBI MODERNE

LIRICĂ ITALIANĂ

Francesco Petrarca, Il Canzoniere

Francesco Petrarca, Canţonierul

SONETTO XXXV

SONETUL XXXV

Solo et pensoso i piú deserti campi
vo mesurando a passi tardi et lenti,
et gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio human l’arena stampi.

Stingher şi plin de gînduri, adesea rătăcesc
Pe drumuri neumblate, cu paşi înceţi, târzii,
Şi în ţărână caut cu ochi atenţi şi vii
Vreo urmă omenească pe care-o ocolesc.

Altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accorger de le genti,
perché negli atti d’alegrezza spenti
di fuor si legge com’io dentro avampi:

Cum să găsesc alt mijloc mai bun, mai înţelept,
Să scap de ochii lumii ce mă ghicesc uşor?
Căci ce fac atâta-i de trist şi tânjitor:
Pe faţa mea se vede ce clocot am în piept!

sì ch’io mi credo omai che monti et piagge
et fiumi et selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch’è celata altrui.

Dar dacă frământarea-mi de fiecare zi
O ascunsei de oameni,- cred astăzi c-au aflat-o
Şi văi, şi munţi, şi codri, şi ape, şi cîmpii.

Ma pur sí aspre vie né sí selvagge
cercar non so ch’Amor non venga sempre
ragionando con meco, et io co’llui.

Căci nu-i cărare aspră pe care n-am călcat-o
Şi-n care-adese Amor tovarăş să nu-mi fie,
Eu lui spunîndu-i multe şi el vorbindu-mi mie.
Traducere de Lascăr Sebastian

Eleva Mihaela Dragomir- XII seral
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LIRICĂ FRANCEZĂ
L’ Albatros, de Charles Baudelaire

Albatrosul

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

Adesea marinarii, voind să se desfete,
Atrag pe punţi în cursă gigantici albatrozi
Ce însoţesc corăbii, în legănate cete,
Pe-abisuri îmblănzite prin jertfe de matrozi.

A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à coté d'eux.

Dar cum se văd pe scînduri, stăpînitorii slăvii
Devin ne-ndemînatici şi înduioşător
Îşi poartă vastele-aripi tîrîş pe puntea năvii
Ca vîsle ostenite pe laturile lor.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait!

Fochistu-i necăjeşte şi, şchiopătînd, dă zorul
Să imiteze mersul sfioşilor captivi Ridicol, slab şi trîndav s-arată zburătorul
Intimidat de rîsul matrozilor naivi.

Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Charles Baudelaire (1821- 1867)

Poetul e asemeni monarhului furtunii
Ce vizitează norii rîzîndu-şi de arcaşi Proscris pe sol, în prada prigoanei şi-a minciunii,
De aripile-i vaste se-mpiedică în paşi.
Traducere de Panait Cerna

Eleva Sabina- Gabriela Gondoș- X TA
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LIRICĂ AMERICANĂ
Annabel Lee

Edgar Allan Poe, Annabel Lee
It was many and many a year ago,
In a kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
By the name of Annabel Lee; And this maiden she lived with no other thought
Than to love and be loved by me.

De demult s-a-ntâmplat, de demult...
Era lângă-o mare cu ape-argintii,
O fecioară trăia, şi poate c-o ştiţi,
O fecioară, Annabel Lee;
Şi trăia doar c-un gând - s-o iubesc mereu,
Şi trăia - să mă poată iubi.

She was a child and I was a child,
In this kingdom by the sea,
But we loved with a love that was more than love I and my Annabel Lee With a love that the winged seraphs of Heaven
Coveted her and me…

Eu - un copil - şi ea un copil,
Lângă-o mare cu ape-argintii,
Ne iubeam ca un cântec mai presus de iubire
Ca un cântec - Annabel Lee;
Şi priveau, pizmuind preacurata iubire,
Chiar serafii de sus, din tării…

For the moon never beams without bringing me dreams
Of the beautiful Annabel Lee;
And the stars never rise but I feel the bright eyes
Of the beautiful Annabel Lee;
And so, all the night-tide, I lie down by the side
Of my darling, my darling, my life and my bride
In the sepulchre there by the sea In her tomb by the side of the sea.

Şi, prin noapte, urcând, luna-mi pare un gând
Al fecioarei Annabel Lee;
Şi din ochii stelari eu văd ochii ei mari,
Ai frumoasei Annabel Lee;
Şi în fluxu-nnoptat lângă ea stau culcat,
Lângă draga, iubita, logodnica mea,
În mormântul din ţărmuri pustii,
Lângă ţărmuri cu valuri pustii.
Traducere de Mihu Dragomir

Elev Emil- Ionuț Dumitrof- X MA
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CURIOZITĂŢI

LINGVISTICE
ENGLEZEŞTI
Se estimează că numărul de limbi vorbite activ în lume astăzi este de aproximativ 6.500,
iar, conform opiniei majorităţii specialiştilor, limba engleză are aproximativ 500 milioane de
vorbitori, (peste 380 de milioane nativi din: Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii
Britanii, Canada, Australia, Africa de Sud, Republica Irlanda şi Noua Zeelandă). Fiind o limbă
indo-europeană din familia limbilor germanice, se înrudeşte cu islandeza, norvegiana, daneza şi
suedeza. Este considerată limba cu cel mai mare vocabular dintre limbile actuale, depăşind pragul
de un milion de cuvinte (potrivit site-ului Global Language Monitor) şi, în fiecare an, îşi
îmbogăţeşte vocabularul cu peste 25.000 de cuvinte noi. Prin tratat internaţional, Engleza este una
dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, ale Naţiunilor Unite şi ale majorităţii organizaţiilor
internaţionale, fiind limba dominantă în domenii precum: ştiinţe, aviaţie, business, entertaiment,
radio, diplomaţie sau internet.
Să ne amintim câte ceva din labirintul de curiozităţi al limbii engleze ...
 În domeniul IT, originea cuvântului bug se regăseşte într-o întâmplare din 1945: Un
computer de la Harvard nu funcţiona bine iar operatorul Grace Hopper încercând să vadă ce
problemă apăruse, a găsit un... fluture de noapte într-unul din circuitele calculatorului şi l-a
îndepărtat. De atunci, când ceva nu funcţionează la un calculator, se spune că are un bug
 Cuvântul englezesc news nu vine de la pluralul new ci de la primele litere ale punctelor
cardinale North, East, West, South. Aceasta pentru simpul fapt că informaţiile erau culese
din toate direcţiile.
 Typewriter este cel mai lung cuvânt care poate fi scris folosind doar literele de pe un rând al
tastaturii de calculator.
 Stewardesses este cel mai lung cuvânt din limba engleză care se scrie la tastatură doar cu
mâna stângă; Lollipop este cel mai lung scris cu dreapta.
 Propoziţia: The quick brown fox jumps over the lazy dog foloseşte fiecare literă a alfabetului.
 Niciun cuvânt în limba engleză nu rimează cu cuvintele month (lună calendaristică), orange
(oranj, portocală), silver (argint, argintiu), sau purple (roşu aprins).
 Cuvântul JEEP vine din prescurtarea General Purpose vehicle (G.P.)
 Când englezii au ajuns în Australia, au văzut un animal ciudat care sărea prin păduri. Au
chemat un băştinaş şi l-au întrebat prin semne ce animal era acela. Cum băştinaşul repeta
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kan ghu ru, ei au adoptat acel nume pentru animal. După mult timp, cercetătorii au constatat
că localnicul spunea de fapt nu înţeleg.
 Originea expresiei O.K. o găsim în războiul civil din SUA, când, la finalul bătăliilor erau
afişaţi răniţii, respectiv, morţii. Dacă armata nu înregistra pierderi de vieţi omeneşti, se afişa
0 killed (0 morţi).
 În anul 1480, William Caxton publica primul dicţionar bilingv englez-francez pentru turişti.
Conţinea 36 de pagini.
 Printre ultimele îmbunătăţiri ale limbii engleze se numără şi Jai Ho sau Slumdog, sintagme
consacrate de mult premiatul film, Slumdog Millionaire.
Ca fenomen viu, limba oricărei societăţi înregistrează schimbări progresive şi orice persoană
educată trebuie să se preocupe să îşi actualizeze cunoştiinţele lingvistice şi să descopere originea şi
sensurile particulare ale anumitor cuvinte, forme dialectale, accidente, greşeli impuse în limbă şi ...
multe alte curiozităţi din acest domeniu al cunoaşterii. De altfel, o aventură interesantă şi extrem de
captivantă.
Elev Emil- Ionuţ Dumitrof- X MA / Prof. Pavel Ramona

CULTURĂ TEHNICĂ
INTERNETUL ŞI COMUNICAREA
Ca trăitori în ,,satul global“ (Marshall MacLuhan),
am preluat rapid noile tehnologii de emitere, comunicare şi
receptare a informaţiei. Noţiuni precum internet, world wide
web (www.), site, e- mail, poştă electronică, presă online,
new media, multimedia, iphone, ipod, smartphone etc. au
pătruns în viaţa noastră şi ne- au sporit posibilităţile de acces
la informaţii, în contextul unei libertăţi de exprimare aproape
fără limite, cenzurată poate doar de normele etice individuale ale bunului simţ. Internetul a pătruns
în toate sectoarele societăţii prin vectorii săi de bază: noutatea
absolută, viteza şi interactivitatea ( se confruntă, din păcate, cu
deficitul de credibilitate a unor informaţii, cauzat de lipsa de
identitate a emiţătorului şi, de multe ori, şi de lipsa de
profesionalism). Alte atù- uri care au determinat evoluţia presei
online în detrimentul celei tipărite sunt: avantajele economico- financiare ( se elimină cheltuielile
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de editare, tipărire şi difuzare; cititorul abonat la internet accesează gratuit); avantajele ecologice
(nu e nevoie de hârtie, deci se protejează pădurile); impactul
asupra cititorului este mai mare ( fiind un produs multimedia,
este însoţit de fişiere audio şi video, de animaţie şi culoare,
devenind mult mai atractiv); posibilitatea arhivării şi stocării,
astfel încât cititorul poate consulta numere anterioare ale
publicaţiei.
Primite cu reticenţă sau, din contra, cu entuziasm, noile
tehnologii comunicaţionale produc cu o mare repeziciune noi forme şi instrumente de comunicare,
care puteau fi anticipate cu greu acum câţiva ani. Autorii contemporani vorbesc despre o nouă
formă a opiniei publice - opinia publică digitală. New-media oferă consumatorului posibilitatea
de a trece de la statutul de receptor, la cel de comunicator. Caracterizat de simultaneitate şi cvasiubicuitate, jurnalismul online a schimbat regulile jocului, caracteristicile noului canal media fiind
accesul la informaţia globală, abundenţa ştirilor, interactivitatea şi facilităţile audiovizuale. Având
un potenţial uriaş, jurnalismul online este considerat de unii ca o adevărată ameninţare la adresa
valorilor tradiţionale ale jurnalismului. Mediul on-line a schimbat dramatic orice industrie, mai ales
cea a comunicării şi a PR-ului. În termen de câteva secunde, orice mesaj poate ajunge oriunde în
lume, fiind atinse în timp record obiective, influenţate decizii, construite sau distruse brand-uri.
Dacă până acum, mass-media era a patra putere în stat, cu siguranţă elementele de new-media (tot
ce ţine de partea de online a mass-media) întregesc sistemul şi sporesc
factorii de influenţă. Această reţea fabuloasă se resimte astăzi din
cauza lipsei unei legislaţii transfrontaliere şi globale a Cyberspaceului. Iată de ce, cunoaşterea diferitelor legi ce guvernează Internet-ul
şi hotărârea comunităţii internaţionale de a acoperi toate golurile
acestei noi lumi şi de a le armoniza este una foarte actuală..Deşi a pătruns masiv în viaţa noastră
cotidiană, 47% dintre români nu au folosit niciodată Internetul, arată un sondaj Eurobarometru,
care ne poziţionează pe penultimul loc în Europa la acest capitol. Ţările din fruntea topului sunt
Olanda, Danemarca şi Suedia, cu un procent de 83%. Cunoştinţele dintr-o instituţie de presă
tradiţională sunt necesare, dar nu şi suficiente, pentru a fi un bun jurnalist în presa online.
Cunoaşterea

şi

folosirea

caracteristicilor

specifice

internetului

(aplicaţiile

multimedia,

interactivitatea si hipertextul) impun exigenţe suplimentare în exercitarea profesiei. În opinia
noastră, utilizarea Internetului în comunicare şi mass- media presupune: o minimă pregătire şi
iniţiere în cunoştinţe şi abilităţi practice de informatică, folosire raţională şi inteligentă.
Elev Vlăduț Ciocoiu- IX EB / Prof. Cosmin Iftimie
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REGULI PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ.
PRINTRE RÂNDURI… TORTURI DE FRUCTE

1. Păstrează plăcerea de a mânca. Alimentaţia sănătoasă nu presupune ca anumite mâncăruri
să fie interzise, iar altele obligatorii. Trebuie doar să existe un echilibru între alimentele din dietă.
2.Consumă alimente variate. Cu cât varietatea alimentelor este mai mare, cu atât mai mult
organismul va primi toţi nutrienţii esenţiali.
3.Alimentează-te

corespunzător

şi

menţine-ţi

greutatea

normală.

Supragreutatea atrage după sine o multitudine de probleme de sănătate.
4.Consumă o cantitate mare de cereale.
Pâinea integrală şi neagră, orezul sau pastele
făinoase

nu

constituie

alimente

hipercalorice, dimpotrivă, aceste alimente aduc nutrienţi importanţi şi
fibre alimentare, conferă saţietate fără un
aport de grăsimi.
5.Consumă o cantitate mare de fructe şi legume. Aceste alimente
sunt importante surse nutritive şi furnizează în acelaşi timp antioxidanţi
importanţi, ce protejează împotriva bolilor cardiovasculare şi a neoplaziilor.
6.Consumă alimente cu o cantitate mică de grăsimi. Consumul excesiv de grăsimi produce
creşterea nivelului seric de colesterol şi al riscului pentru apariţia obezităţii şi bolilor
cardiovasculare.
7.Consumă doar ocazional produse zaharoase rafinate. Aceste
alimente au o valoare energetică foarte mare, dar un conţinut nutritiv
relativ scăzut.
8.Consumă alcool cu moderaţie sau deloc. Consumul cu regularitate al unor cantităţi
excesive atrage riscuri substanţiale.
9.Menţine echilibrul între aportul alimentar şi activitatea fizică. Pentru a reduce riscul de
apariţie a bolilor cronice, precum hipertensiunea arterială, boala
coronariană, diabetul zaharat de tip 2 sau diferite tipuri de cancer, este
recomandat să se facă mişcare în fiecare zi.
10.Foloseşte legumele şi fructele cultivate de tine. Doar atunci vei fi
sigur pe deplin că sunt naturale şi benefice.
Georgiana Popa- XI TA / Prof. Mina Gănguţ
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SALONUL AUTO DE LA FRANKFURT ( 10- 22 septembrie 2013 )
În 1897 debuta la Hotel Bristol din Berlin Salonul Auto din Germania unde erau expuse
8 maşini pentru public. Acum, după 116 ani, numărul de premiere a crescut de zece ori. În 2011 a
început obsesia pentru maşina electrică, sunt prezentate primele modele, iar numărul vizitatorilor şi
al noutăţilor au început din nou să crească. 2013 este anul în care maşinile electrice aproape că nu
lipsesc de la niciun stand, iar ideea care a dominat evenimentului este condusul autonom.
Iată topul conceptelor de maşini- 2013:

1. Jaguar C- X17 Concept
Concept

6.Suzuki Iv- 4

2. Opel Monza Concept

7.Ford Mondeo Vignale

3. Audi Nanuk Concept

8.Infiniti Q30

4. Renault Initiale Paris
Concept

9.Volvo Concept

5. Lexus LF- NX Concept
Clasa S

10.Mercedes- Benz

Maşina viitorului nu va funcţiona în mod sigur cu combustibili fosili, ci cu motor electric, cu
biomasă, energie solară sau…?
Elev Sergiu- Marius Ungureanu- IX EA / Ing. Robert Șraer
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TRĂSNETUL - RISCURI ŞI PERICOLE

Trecerea curentului electric prin corpul uman este însoţită de fenomene ale căror efecte se
manifestă sub diverse forme. Efectele curentului electric asupra omului sunt:
- calorice, manifestate prin arsuri;
- mecanice, manifestate prin ruperea ţesuturilor şi/sau lezarea
vaselor sanguine într-o măsură mai mare sau mai mică;
- chimice, prin electroliza sângelui;
- biologice, prin alterarea proceselor metabolice caracteristice
materiei vii.
Intensitatea curentului electric a cărui limită de suportabilitate a fost
stabilită experimental, considerată ca fiind fără pericol, este de:
- 10 mA, în cazul curentului alternativ de frecvență 50Hz;
- 50 mA, în cazul curentului continuu.
Sensibilitatea factorului uman faţă de curentul electric diferă de la o persoană la alta; din
acest punct de vedere, s-a constatat experimental că femeile şi copiii sunt mai sensibili.
Fenomenele care au loc în organism, ca urmare a trecerii curentului electric, sunt reprezentate prin
tulburări cardiace, dereglări ale sistemului nervos ce definesc noţiunea de electrocutare sau de şoc
electric. Sub acţiunea curentului electric se generează contracii sau destinderi ale muşchiului inimii,
situaţie în care funcţionarea inimii se manifestă ca o stare de fibrilaţie. Curentul electric acţionează
asupra centrilor sistemului nervos central care comandă circulaţia sanguină şi respiraţia, situaţie
care conduce la compromiterea funcţionării normale a inimii sau la oprirea respiraţiei; aceste efecte
pot fi identificate ca fiind simptomele cele mai importante în cazul
electrocutării.
Corpul uman se comportă ca un sistem de reglare închis, în
care componentele principale sunt inima şi aparatul respirator,
care îşi asigură reciproc funcţionarea, astfel încât cedarea unei
funcţii poate să corespundă distrugerii, în final, a întregului
organism. Muşchii care participă la producerea respiraţiei, se
contractă puternic, generând sufocarea, simptom caracteristic
electrocutării. La trecerea curentului electric prin organism, inima
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primeşte o anumită tensiune, iar când curentul electric depăşeşte o anumită intensitate, muşchiul
tinde să se contracte. Această contracţie se adaugă contracţiilor inimii produse pe cale naturală, iar
ca rezultat al acestui efect, poate apărea funcţionarea anormală şi periculoasă a inimii.
Formele de manifestare a fenomenelor determinate de trecerea curentului electric prin
organism depind de frecvenţa şi de natura curentului. Curentul electric alternativ generează
tulburări cardiace şi respiratorii chiar la tensiuni de 70 V, spre deosebire de curentul continuu pentru
care aceste fenomene apar abia la valori de 120-140 V.
Elev Ștefan Bordeianu- IX EA / Ing.Gabriela Hușneac

MINUNI ALE INGINERIEI
Cel mai lung pod din lume a
fost

inaugurat

în

China.

Podul

Qingdao din provincia Shandong leagă
malurile golfului Jiaozhou din Marea
Galbenă, având o lungime de 41,58
km. Construcţia podului a durat patru
ani, un termen relativ scurt pentru un
astfel de proiect. Circa zece mii de
muncitori au lucrat la edificarea lui, iar inginerii au folosit tehnologiile moderne de măsurare, ceea
ce le-a permis să-l construiască concomitent de pe ambele maluri. Desigur, şi cheltuielile au fost pe
măsură. Costul lucrărilor de construcţie se ridică la circa 2 miliarde de dolari SUA.
Întins pe deasupra apelor golfului Jiaozhou, în apropierea coastei sudice a peninsulei Shandong
din nord-estul Chinei, podul în formă de „Y” leagă
oraşul portuar Qingdao de insula Huangdao şi reduce
timpul de călătorie între cele două destinaţii la numai
30 de minute.
În prima lună după deschidere, autoturismele vor
beneficia de acces gratuit pe podul cu şase benzi de
mers şi cu o lăţime de 33 de metri.
Edilii estimează că în numai câteva luni, aproximativ 30.000 de maşini vor traversa, zilnic, podul.
Construit în doar patru ani, pentru cheltuieli oficiale de 2,27
miliarde de dolari, podul este susţinut de 5.200 de piloni şi a
fost complet proiectat de inginerii Grupului Shandong Gausu.
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Peste 10.000 de muncitori organizaţi în două echipe au lucrat fără pauză la construirea drumului
suspendat, ridicându-l dinspre cele două capete şi unindu-l la mijloc.
Podul golfului Jiaozhou a doborât recordul Guinness deţinut până acum de podul Lake
Pontchartain Causeway, din Louisiana, depăşind lungimea acestuia cu cel puţin patru kilometri.
Totuşi, chiar şi el va fi eclipsat în 2016 de o altă construcţie similară a chinezilor, un tronson lung
de 48 de kilometri construit astfel încât să lege Hong Kong de Macau şi de provincia Guangdong.
Elev Sergiu- Marius Ungureanu- IX EB
SĂ NE AMUZĂM!
1. Bulă, la reuniunea de 20 de ani, se adresează foştilor lui dascăli:
- Stimaţii mei profesori, mă tot frământă o întrebare: chiar atât de imbecil eram, de mă
tot lăsaţi corijent?
- Vaaai, se poate, domnule ministru!?
2. Un student e la examen şi nu prea ştie. Profesorul îi
zice:
- Măcar ştii ce-i ăla examen?
- Da, este atunci cînd doi oameni inteligenţi vorbesc între
ei.
- Şi dacă unul dintre ei este idiot?
- Celălalt nu ia examenul.
3.- Mă întreb ce o să te faci cînd vei fi mare, cînd acum, în clasa a doua, tu nu ştii să numeri decât
pînă la 10?
- Arbitru de box.
4. - Cred că notele pe care mi le-ai adus cer o bătaie zdravănă.
- Nu te sfătuiesc s-o faci, tăticule, profesorul nostru de matematică e campion la karate!
5. - Ţi-am citit lucrarea de control. Foarte bună. dar e identică cu cea a colegului tău de bancă. Ce
concluzie să trag de aici? întreabă profesorul.
- Că şi a lui e foarte bună.
12. Toţi elevii scriu cu asiduitate la lucrarea ,,Ce aş face dacă aş fi patron?" Unul singur stă cu
mîinile la piept şi meditează.
- Marinescule, tu nu scrii?
- Nu, domnule profesor, aştept să-mi vină secretara.
15. - Fi-fi-fiţi bun, u-u-unde se află ş-ş-şcoala de-de-de bîl-bîl-bîlbîiţi?
- La ce vă mai trebuie? Observ că vă bîlbîiţi destul de bine!
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Eleva Mihaela Dragomir- XII seral
ISTORIE

UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA– 15/28 XI 1918
Anul acesta se împlinesc 95 de ani de când Bucovina (partea de
nord a Moldovei),aflată sub ocupaţia Imperiului Austriac din anul 1775, sa unit cu România. Bucovina a fost cel de-al doilea teritoriu românesc
(după Basarabia) care, în noiembrie 1918 s-a unit cu România.
În condiţiile în care avea loc descompunerea statului dualist austro-ungar,
la Viena, în octombrie 1918, deputaţii români originari din Bucovina au
declarat în Parlament că vor folosi dreptul autodeterminării, iar la sfârşitul acelei luni, la Cernăuţi sa constituit un Consiliu naţional al românilor bucovineni condus de Iancu Flondor, cu scopul de a-i
conduce şi de a le apăra interesele.
La toate acestea, forţele armate ucrainene au reacţionat pentru a realiza cât mai repede alipirea
Bucovinei la Galiţia răsăriteană. La cererea adresată guvernului de la
Iaşi, de un delegat al Consiliului naţional, trupele române au intrat în
Bucovina. La 15/28.XI.1918 un Congres al reprezentanţilor întregii
populaţii din Bucovina format din reprezentanţii populaţiei româneşti,
ucrainene, germane şi poloneze a hotărât unirea necondiţionată şi pentru
vecie a Bucovinei cu Regatul României.
Textul Declaraţiei deUnire a Bucovinei cu România: ,,Congresul General al Bucovinei
întrunit azi, joi în 15/28 noiembrie 1918 în sala sinodală din Cernăuţi, consideră că: de la fundarea
Principatelor Române, Bucovina, care cuprinde vechile ţinuturi ale Sucevei şi Cernăuţilor, a făcut
pururea parte din Moldova, care în jurul ei s-a închegat ca stat; că în cuprinsul hotarelor acestei
ţări se găseşte vechiul scaun de domnie de la Suceava, gropniţele domneşti de la Rădăuţi, Putna şi
Suceviţa, precum şi multe alte urme şi amintiri scumpe din trecutul Moldovei; că fiii acestei tări,
umăr la umăr cu fratii lor din Moldova şi sub conducerea aceloraşi domnitori au apărat de-a
lungul veacurilor fiinţa neamului lor împotriva tuturor
încălcărilor din afară şi a cotropirei păgâne; că în 1774
prin vicleşug Bucovina a fost smulsă din trupul Moldovei şi
cu de-a sila alipită coroanei habsburgilor; Astăzi,

când

după sforţări şi jertfe uriaşe din partea Romăniei şi a
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puternicilor şi nobililor ei aliaţi s-a întronat în lume principiile de drept şi umanitate pentru toate
neamurile şi când în urma loviturilor zdrobitoare monarchia austro-ungară s-a zguduit din
temeliile ei şi s-a prăbuşit, şi toate neamurile încătuşate în cuprinsul ei şi-au câştigat dreptul de
liberă hotărâre de sine, cel dintâiu gând al Bucovinei desrobite se îndreaptă către regatul
României, de care întotdeauna am legat nădejdea desrobirii noastre.
Drept aceea, Noi, Congresul general al Bucovinei, întrupând suprema putere a ţării şi fiind
investit singur cu puterile legiuitoare, în numele Suveranităţii naţionale, Hotărâm: Unirea
necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru
cu regatul României.”
Elev Cătălin Iacob- clasa a XII- a / Prof. Mihai Spiridonică
RELIGIE
MĂNĂSTIREA BOGDANA

Situată pe Valea Trotuşului, în comuna Ştefan cel Mare, pe locul unui vechi schit, într-o
zonă cu păduri seculare, Mănăstirea Bogdana a fost ridicată în
anul 1660. Dupa tradiţia locală, primii călugări s-au aşezat în
acea zonă începând cu secolul al XIV- lea în vremurile
descălecătorului Bogdan venit din Cuhea Maramureşului peste
Carpaţi să întemeieze Ţara Moldovei. Chiliile acestora erau
răspândite prin pădure şi ei se adunau doar la sărbători în jurul
bisericii de lemn ridicate prin osteneala mâinilor lor.
În secolul al XVII- lea sihăstria Bogdana ajunsese cunoscută în toată Ţara Moldovei. Marele
logofăt Solomon Bârlădeanu a transformat la 1660 sihăstria în mănăstire, păstrând hramul
„Pogorârea Sf. Duh”, a înzestrat mănăstirea
cu moşii, obiecte de cult, cărţi, odoare de
argint. Lăcaşul a înfruntat de-a lungul
vremurilor

numeroase

intemperii

ale

vremurilor, fiind jefuit de toate valorile. În
1793, biserica a fost aproape în întregime
distrusă
refacerea

de
ei,

un

cutremur,

s-a

vândut

iar

pentru

Episcopiei

Romanului una dintre moşiile dăruite de ctitor. După cel de-al doilea război mondial, mănăstirea a
cunoscut o intensă viaţă monahală, devenind cea mai mare mănăstire a judeţului Bacău. Episcopia
Romanului a început în 1979 refacerea vechii aşezări monahale organizând totodată un depozit27

muzeu care cuprinde un patrimoniu de carte veche şi artă medievală românească. Icoanele păstrate
aici datează din sec. XVIII - XIX. Colecţiile nu au caracter public.
Tezaurul mănăstirii Bogdana mai cuprinde şi pomelnicele unor biserici şi schituri din judeţ.
Biserica mare, aflată exact în centrul mănăstirii,
este un lăcaş de un alb imaculat. Pictura interioară,
cu tendinţe bizantine autentice, a fost realizată în
1986, în numai 6 luni, de Matei Gheorghe. Lângă
catapeteasma din lemn, datând tot din anii 80, în
partea stângă, lângă icoana reprezentând Sfânta
Treime, într-o cutiuţă de argint, găsim sfinte
moaşte, frumos mirositoare ale mai multor sfinţi, pe
care le-a adus

părintele Isaia. Icoane, cărţi şi

obiecte vechi din tot judeţul, un univers aparte, o lume a imaginilor , în jur de 700 de icoane de
mărimi variate, 4.400 de volume, în limbile română, germană, slavonă, armeană etc.Lângă
depozitul de carte, se află muzeul mănăstirii. O impresionantă colecţie de veşminte preoţeşti, cărţi şi
obiecte de cult şi icoane. Printre acestea ne atrage atenţia cea mai mare ediţie a Evangheliei de la
Neamţ din 1821, un volum îmbrăcat în argint de dimensiuni impresionante. Un tărâm de pace şi
linişte, de meditaţie şi rugăciune, un spaţiu sacru al regăsirii de sine şi al regăsirii lui Dumnezeu.

Elev Florin Brumă- clasa a XII- a
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MESAJUL PROFEŢILOR BIBLICI
Toţi cercetătorii obiectivi ai religiilor în general şi ai
Vechiului Testament în special sunt de acord în a recunoaşte că peste
tot profetismul este un fenomen unic şi specific în cursul istoriei.
Profetismul a fost, fără îndoială, un fenomen, mai ales la poporul biblic unde acesta a atins
cel mai pur şi mai înalt sens al cuvântului. Nu întâmplător s-a afirmat că dacă Atena prin filozofii ei
s-a pus în slujba raţiunii, iar Roma în slujba dreptăţii, Ierusalimul, prin profeţi, s-a pus în slujba
conştiinţei morale.Profeţia evreiască, deşi cea mai profundă mişcare a umanităţii şi din mai multe
puncte de vedere cea mai misterioasă are, asemeni altor mişcări ale Duhului, o istorie. Există astfel
o perioadă a începuturilor sale obscure, există o perioadă în care ea atinge maxima claritate şi cele
mai evidente împliniri şi una a declinului ei până la dispariţie, când scopul ei fiind îndeplinit, alte
instituţii ale educaţiei omenirii i-au luat locul.
Din întreaga existenţă istorică a lui Israel în general şi a
profetismului în special reiese printre altele şi faptul că ascultarea şi
supunerea faţă de Dumnezeu implică absolut toate aspectele vieţii
sociale, nu doar pe cel religios-moral şi literar, ci şi pe cel social şi mai
ales

politic.

De

aceasta

depinde

înflorirea şi decăderea oricărui popor,
neamul evreu fiind un exemplu înaintea
întregii lumi în acest sens. Israelul este
important nu pentru că ar fi fost vreodată în fruntea culturii şi
civilizaţiei, ci deoarece acest popor a transmis umanităţii, prin acele
mari personalităţi religioase care au fost profeţii, mesajul mântuirii.
Să luăm deci aminte la acest mesaj şi să ne înţelepţim din scrierile
profeţilor, înrădăcinându-ne bine în minte că ceea ce s-a întâmplat cu Israelul ca naţiune odinioară,
se întâmplă astăzi cu fiecare dintre noi.Duhul lui Dumnezeu i-a impulsionat pe profeţi, luminândule mintea, mişcându-le inima şi întărindu-le voinţa, ca să perceapă în chip tainic chemarea Duhului
de a propovădui dintr-un imbold irezistibil, de a acţiona în
numele Domnului. Profetismul a fost săvârşit de oameni
inspiraţi de Dumnezeu, dotaţi cu însuşiri excepţionale, cu o
mare inteligenţă şi o rară perspicacitate, care au creat o
doctrină religioasă foarte înaltă şi au exercitat asupra
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poporului o puternică influenţă din punct de vedere religios-moral, social-politic şi literar. Pentru
Israel, profeţii au fost „tunetele cereşti” care deşteptau poporul moralmente adormit, îi explicau
toate făgăduinţele divine şi datoria de a împlini Legământul încheiat de
Dumnezeu cu Moise pe Sinai.Nicăieri în scrierile Vechiului Testament nu
transpare Adevărul creştin mai cu tărie decât în scrierile profeţilor, decât în
exemplul vieţii lor în integralitatea aspectelor ei.
Înainte de a intra în Ierihon pentru ultima dată, Iisus a spus
discipolilor Săi: „... Iată ne suim la Ierusalim şi se vor împlini toate cele
scrise prin prooroci despre Fiul Omului.”(Lc. 18, 31). El declară că a venit să
împlinească Legea şi Proorocii prin care trebuie înţeles nu: Eu am venit să pun în practică poruncile
lui Moise şi doctrina văzătorilor, ci : Eu am venit să împlinesc în istorie ceea ce s-a spus despre
Mine în cele două mari antologii inspirate ale Vechiului Testament. „Când, potrivit spuselor Lui,
calea Sa nu e pregătită de evrei, ci de Dumnezeu Însuşi, se evidenţiază o remarcabilă dovadă a
iubirii Sale pentru noi... El înfăţişează că suntem atât de uniţi cu El încât ce este realizat în contul
nostru El consideră că este săvârşit pentru El”(1). El reaminteşte discipolilor Săi că trebuie să se
împlinească tot ce s-a scris despre Sine în Legea lui Moise, în Prooroci şi
în Psalmi. Iisus nu le-a citat doar, ci pe parcursul celor trei ani ai activităţii
Sale El le-a trăit. Precursorul anunţat sub numele de Ilie, spune El, este
Ioan Botezătorul. El însuşi se intitulează Fiul Omului, primeşte omagiul
recunoscut lui Mesia davidic, se identifică cu Servitorul lui Iahve, cel ce
întrupează sămânţa vieţii veşnice, care deschide în suflete izvoarele de apă
vie, care ţine toiagul Păstorului cel bun, care dă viaţa Sa ca răscumpărare pentru păcătoşi, care
răspândeşte în suflete Duhul Sfânt.(2) „Mesia, deşi este fără de păcat, a suferit chiar şi moartea,
rămânând credincios lui Dumnezeu,”(3) pentru a izbăvi omenirea de păcat. „Aproape întreaga
învăţătură a Vechiului Testament nu este decât o lungă şi variată profeţie, în care este prezis
Mântuitorul suferind pentru a mântui omenirea.”
Bibliografie:1. Ion A. Chirică, Profeţiile despre Patimile lui Iisus Hristos, Tipografia „Lumina”,
Ploieşti, 1904, p. 13
2. John Calvin, Commentary oh the Book of the prophet Isaiah, vol. III, Baker Book House,
Michigan, 1996, p. 204
3. R. A. Bertram, Alfred Tucker, The Preacher`s Complete Homiletic Commentary on the book of
prophet Isaiah, vol. II, Baker Books, Michigan, 1996, p. 525
4. Westphal Alexandre, Les prophètes, leurs écrits, leur doctrine, leur action dans les pages de
laBible hébraique, vol. I, Édition La Concorde, Paris, 1924, p. 46.
Elev Sergiu- Marius Ungureanu- IX EA / Pr. Prof. Cristea Ionuț
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CĂLĂTORII- DRUMURI EUROPENE
ANDALUZIA – TĂRÂMUL DE VIS AL SOARELUI
Andaluzia este o regiune autonomă din sudul Spaniei cu o populaţie de peste 8 milioane de
locuitori, care atrage un mare număr de turişti prin frumuseţile sale naturale şi arhitecturale, precum
Granada cu palatul Alhambra, Sevilla cu a sa catedrală gigantică, Cordoba cu fosta moschee şi
actuala catedrală Mezquita, peştera Nerja cu picturile sale preistorice (vechi de 20.000 de ani) şi

multe altele. Sevilla este al patrulea oraş spaniol ca mărime şi capitala autonomă a Andalusiei.
Situată pe malul Guadalquivirului, mitologic se spune ca a fost fondată de însuşi Hercule, iar
locuitorii

sunt

cunoscuti

ca

,,sevillanos"

şi

,,sevillanas". Catedrala din Sevilla este cea mai
mare catedrală gotică şi a treia ca mărime din
lume.

Aceasta găzduieşte mormântul renumitului

Cristofor Columb. Cartierul Santa Cruz se află în
apropierea palatului Alcazar şi a fost în trecut gehtoul evreilor spanioli alungaţi din Spania de către Inchiziţie. Aici pot fi văzute case albe tipic spaniole,
străduţe şi alei pavate care şerpuiesc agale. Arena luptei cu taurii este Plaza de Toros şi poate
găzdui 12.500 de spectatori. Nu trebuie ratată plimbarea cu vaporaşul de-a lungul
Guadalquivirului care încântă atat sufletul, cât şi ochii, şi nici Piaţa Spania, probabil cea mai
frumoasă din lume!!!
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Granada este oraşul cu celebra cetate şi palatele
maure din cadrul complexului Alhambra. Denumirea
oraşului vine de la fructul de rodie, în spaniolă grenada,
care este un simbol al oraşului. Complexul Alhambra se
află la poalele muntelui Nevada si este un monument de
origine islamică. Cuprinde Grădinile Generalife care
sunt de o frumuseţe impresionantă, amenajate după
descrierea paradisului făcută în Coran, arată ca un colţ de paradis. Grădina a fost construită la
jumătatea sec. 13 având stil islamic specific Nasrid.
Cordoba este situată într-o depresiune, ănconjurată de
Sierra Morena şi găzduieşte marea Moschee din Cordoba
(Mezquita), cunoscută şi sub numele de „Catedrala Adormirii
Maicii Domnului”, unul dintre cele mai vechi si semnificative
exemple

de arhitectură islamică spaniolă.

Podul

roman,

reconstruit pe vechile fundaţii de 2000 de ani, Torre de la
Calahorra , fost turn de observaţie la capătul podului de peste râul care înconjoară oraşul şi
frumoasa străduţă Calleja de la Flores sunt doar câteva dintre obiectivele care trebuie vizitate în
acest minunat oraş.
Malaga este un oras portuar în Andaluzia,
situat pe Costa del Sol. Aici se află casa natală a
celebrului pictor Pablo Picasso. Portul este unul
dintre cele mai importante din Spania, este imens

şi bine organizat. Catedrala, în stil grecoroman, pe locul unei vechi moschei maure, a
fost începută în 1528 si terminata în 1719. Aici
se produc si se îmbuteliaza gustoasele vinuri de
Malaga. Cultură milenară, civilizaţie de mileniu trei, aeroporturi şi gări moderne, peisaje naturale şi
urbane care îţi încântă ochiul şi, mai ales, oameni ospitalieri, plini de viaţă, care se preocupă fără
ostentaţie să te facă să te simţi bine în ţara lor, iată, aceasta este Andaluzia coridelor, a dansului
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Flamingo. Am străbătut- o în lung şi în lat, de la mare la munte, printre miile de hectare de livezi de
măslini. Călătorule, mergi în Andaluzia, căci îţi promit clipe unice de încântare!

Prof. Ion Gănguț
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ENIGME ALE TERREI
STONEHENGE ?
Complexul

de

la

Stonehenge

din

comitatul

Wiltshire, Marea Britanie, îşi păstrează misterul care
înconjoară faimosul ansamblu arhitectonic vechi de
aproximativ 4500 de ani. Sub conducerea experţilor
Timothy Darvill, de la Universitatea Bournemouth, şi
Geoff Wainwright, preşedinte al Societăţii de Arheologie, săpăturile au scos la iveală indicii
preţioase, care confirmă ipoteza potrivit căreia locul a fost un important centru antic de vindecare.
Multă vreme, s-a crezut că la Stonehenge ar fi vorba despre un templu închinat soarelui, construit de
o populaţie de agricultori, dar profesorii Darvill şi Wainwright resping teoria.
În opinia lor, provenienţa uriaşelor blocuri din piatră vânătă - Carn Menyn, la peste 300 de km de
Stonehenge- arată că s-a ales special o zonă, Wales, renumită în epocă pentru puterile sale
tămăduitoare. Prin urmare, deşi nu există încă o explicaţie unanim acceptată cu privire la
modalitatea de transport a stâncilor, concluzia că scopul efortului a fost unul curativ e tot mai larg
asumată.
Potrivit legendei lui Arthur, vrăjitorul Merlin ar fi fost cel care a transportat pietrele de dimensiuni
uriaşe de la Stonehenge, tocmai pentru proprietăţile lor
tămăduitoare. Reputaţia curativă s-a păstrat peste secole,
ca dovadă că vizitatorii obişnuiau să plece acasă cu mici
fragmente de piatră rupte din megaliţi, pe post de
talisman. Structura şi forma complexului neolitic trimite
însă cu gândul şi la alt posibil rol îndeplinit la origini:
acela de oracol.
Tot o perspectivă religioasă are şi profesorul Mike Parker Pearson, în opinia căruia
ansamblul de la Stonehenge reprezenta un monument pentru celebrarea strămoşilor şi a morţii.
Ansamblul este alcătuit din patru cercuri concentrice construite din pietre uriaşe, de până la 6,7
metri înălţime şi câteva tone greutate, în mijlocul cărora se află un aranjament în formă de potcoavă,
având în centru o placă din gresie gri, numită Piatra de Altar. Cercul exterior (cercul Sarsen), de 33
de metri în diametru, este format din treizeci de megaliţi, aşezaţi vertical, din care astăzi doar 17
mai sunt în picioare. Desupra acestor blocuri de piatră au fost aşezate altele curbate, în formă de arc
de cerc. Întreg complexul este străbătut de o cale procesională lată de 23 m şi lungă de aproape 3
km. Proiectul de excavare demarat la Stonehenge a urmărit nu doar să afle semnificaţia
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ansamblului, ci şi să stabilească data la care megaliţii au fost amplasaţi acolo. Potrivit datărilor din
anii '90, primul cerc ar fi fost ridicat în jurul anului 2.600 î.H, fiind înlăturat 200 de ani mai tâziu.
Profesorii Darvill şi Wainwright au estimat că ansamblul ar fi fost construit începând cu
pietroaiele mai mici, nu cu blocurile din ,,cercul Sersen”, motiv pentru care datarea celor dintâi ar
putea indica perioada începuturilor. Arheologii au ajuns
cu săpăturile la un strat de pietre mai mici, din sulfat de
cupru, care făceau parte din structura iniţială a
monumentului. Aceste roci de piatră vânătă provin din
Preseli Hills (Ţara Galilor), fiind aduse până în câmpia
Salisbury din Wiltshire întrucât oamenii de aici credeau
că ar avea puteri tămăduitoare. Cât despre megaliţii
vizibili acum, aceştia au fost aduşi de la 20 de kilometri distanţă, cred specialiştii, care nu au găsit o
explicaţie plauzibilă asupra modului în care au fost transportaţi şi manevraţi.
STATUILE DE PE INSULA PAŞTELUI
Originea celor aproape 1.000 de statui gigantice de pe Insula Paştelui a stârnit interesul a
sute de arheologi, teoriile despre transportul lor fiind care mai de care mai fanteziste.
Polinezia este renumită pentru sculpturile în piatră. Aproape 1.000 de statui sunt in centrul atenţiei
micuţei insule aparţinând statului Chile, iar miile

de turişti se

întreabă şi se vor mai întreba încă mult timp cum au fost deplasate
blocurile de piatră cu greutatea de cel puţin 80 de tone fiecare?
O echipa de arheologi condusa de Carl Lipo, profesor la University
of California, a emis o noua teorie conform careia statuile erau
şlefuite la bază, astfel încât să se facă posibilă transportarea
acestora cu ajutorul funiilor. Cercetătorii au creat o replică
de cinci tone, iar cu 18 oameni care manevrau nişte
franghii au reuşit să o mişte. Conform calculelor, o ,,piatră”
de 80 de tone s-ar fi transportat în două săptămâni.
Americanii au înaintat şi teoria conform căreia statuile au
fost transportate pe buşteni până la locul de ridicare. Carl Lipo şi colegii săi spun că relieful destul
de variat al Insulei Paştelui n-ar fi permis un astfel de transport. Altă ipoteză, cu destul de mulţi
adepţi, vorbeşte despre influenţa directă a unor entităţi extraterestre. Ce s- o fi întâmplat în realitate?
Elev Cătălin Iacob- clasa a XII- a
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MITOLOGIE ȘI FOLCLOR
JOCUL URŞILOR
„Mascaţii” de pe Valea Trotuşului sunt renumiţi pentru costumele şi
pentru dansurile lor. Practicarea

acestor obiceiuri la trecerea de la anul

vechi la anul nou simbolizează, în credinţa şi tradiţia străveche, un prag
între moartea şi renaşterea timpului, a naturii şi, implicit, a omului.
Obiceiurile sunt pline de forţă şi de vitalitate, iar costumaţiile şi modul lor de realizare diferă de la
zonă la zonă. Jocurile cu măşti atestă legătura românilor cu străvechi credinţe
precreştine, geto- dacice, în care Ursul, Capra şi Calul erau expresii ale
abundenţei, forţei, tinereţii, vitalităţii şi sănătăţii. Transmise din generaţie în
generaţie, aceste semnificaţii se regăsesc şi în jocurile cu măşti din Moldova.
În desfăşurarea dansului Caprei şi al Ursului intervine momentul morţii lor,
asemenea timpului ce se sfârşeşte şi, după ce sunt descântaţi, reînvie, reluânduşi dansul şi mai energic. Pentru oamenii de la sate, vechile semnificaţii ale obiceiurilor nu s-au stins.
Aceştia încă mai cred că, dacă nu vor fi colindaţi, vor fi ocoliţi de sănătate, de belşugul recoltelor şi
de spor în ceea ce vor întreprinde.
Ursul reprezintă forţa şi vitalitatea. După urările de la plug începe jocul Ursului, care este
foarte spectaculos în zona Moldovei. Ursul este o mască
tip costum, realizată din blana naturală a regelui pădurilor,
jupuită cu cap cu tot (Valea Trotuşului, Bacău), din blană
de oaie sau din spic de stuf (Botoşani, Iaşi). Ursul este jucat
de un flăcău puternic, iar în jurul său sunt mai mulţi ursari.
Aceştia comandă Ursului să joace, fac gesturi şi mişcări
spectaculoase,
îndemnurile

iar
adresate

animalului sunt pline de umor. Prin acest dans se exprimă
credinţa că ursul este cel mai puternic animal, iar călcătura lui
poate vindeca bolile. Din acest motiv, atunci când joacă Ursul,
femeile fură din blana lui câteva smocuri, pentru a le folosi la
descântecele de sperietură şi la alungarea spiritelor rele.Jocul
urşilor din Dărmăneşti şi din satele din jur (Asău, Agăş, Dofteana) a evoluat de la un simplu obicei
la un adevărat spectacol de mari proporţii şi cu larga rezonanţă mitologică, magică, dar şi estetică.
În ropotele asurzitoare ale tobelor, mai mulţi urşi ţinuţi de lanţuri de către ursari joacă într-un ritm
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frenetic. De menţionat este faptul că acest costum- mască de urs se compune dintr-o blană întreagă
de urs, împodobită cu meşteşugite curele, cu ţinte şi canafi roşii.
Elev Florin Brumă- clasa a XII- a
ARTE VIZUALE
O toamnă atât de lungă şi frumoasă i- a stimulat şi inspirat pe elevii din clasa a III- a, care
îndrumaţi de doamnele Cosette Moşie, Viorica Şorgot şi Lucreţia Gafar au realizat câteva expoziţii
de artă plastică, dovedind multă inspiraţie, sensibilitate, talent şi gust estetic.Vă prezentăm doar
câteva instantanee, care vor fi, sperăm, convingătoare:
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