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Clubul de jurnalism

         În semestrul al II – lea al anului şcolar 2011 – 2012, s-a reluat un vechi proiect, un curs de jurnalism 

susţinut de bibliotecara Iolanda Lupescu.  

        Profesoara Ecaterina Ţupu, a avut această iniţiativă, dumneaei făcând parte din prima promoţie de 

absolvenţi a acestui curs. 

         Câţiva entuziaşti din clasele a X – a şi a XI – a, profilul filologie, ne ĩntâlnim o dată pe săptămână şi 

ĩncercăm să facem performanţă, dezbătând subiecte cât mai diverse. 

         Bunul gust, cultura generală, creativitatea sunt atuurile participanţilor. 

         Ne-am ĩmprietenit unii cu alţii şi am devenit pasionaţi de ceea ce discutăm. 

         Cursul este şi educativ şi distractiv, promovând şi o atitudine pozitivă. La absolvire, vom primi o 

diplomă de jurnalist şcolar şi vom edita revista şcolii ,,Biblioteca din Nord”. 

         Ne dorim şi alte 

experienţe, cum ar fi un 

cerc de poezie sau un

atelier al inventatorilor.

Dar ne oprim aici.

Ne dorim cu emoţie să 

vă arătăm realizările. 

Cornelia Ursu, clasa a X - a C
Bogdan Alexandrescu, clasa a X I – a C
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Vizită la casa memorială Aurel Dumitraşcu 

Joi, în ‘’Săptămâna Şcolii Altfel’’, elevii 

clasei a X-a C ai Grupului Şcolar ‘’Mihail 
Sadoveanu”, Borca, împreună cu un grup de 

elevi ai Şcolii Farcaşa, au făcut o excursie la casa 

memorială a poetului Aurel Dumitraşcu de pe 
Sabasa. Aceştia au fost însoţiţi de domnişoara 

dirigintă. După aproximativ 20 de minute de 

mers, elevii au cunoscut locurile natale ale
poetului, iar informaţiile despre viaţa acestuia le-

au fost date de către bibliotecara Lupescu 

Iolanda, care l-a cunoscut personal.

Grupul de vizitatori a fost impresionat de

viaţa scriitorului, dar şi de casa în care acesta a 
trăit. Corespondenţa, multitudinea de discuri, 

bustul din bronz al acestuia, biblioteca pe care o

avea, dar şi diversele portrete au captat atenţia 
elevilor.

La plecare elevii au putut face poze şi 

întreba lucruri pe care doreau să le ştie despre 
viaţa şi opera lui Aurel Dumitraşcu. Toţi erau 

multumiţi de felul în care excursia a decurs şi de 

tot ceea ce au aflat.

         Andreea-Loredana Grigoruţ 
     Elena-Vasilica Ţifui , clasa a XI-a C
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KARAOKE TIME!

           Miercuri, 11 aprilie, în incinta Grupului Şcolar ”Mihail Sadoveanu” s-a desfăşurat concursul de 

karaoke organizat de colectivul clasei a XI-a C, îndrumat de profesoara Gabriela Apalaghiţei. Elevii au 
fost încântaţi şi asteaptă cu nerăbdare următoarea competiţie ce va avea loc în luna iunie. 

          După câteva discuţii cu participanţii la concurs, am descoperit cu 

uimire fericirea stârnită de implicarea lor într-o ”nouă lume”, diferită de 
cea cu care erau obisnuiţi la şcoală. Foarte receptivi, elevii au interpretat 

pe rând melodii din repertoriul românesc şi din cel internaţional, 

reprezentative pentru diferite genuri muzicale alese în funcţie de 
preferinţele fiecăruia. La un moment dat, adolescenţii au format chiar şi 

grupuri din 2 - 4 membri, imitându-şi astfel idolii. 

         Personal, am fost încântată la aflarea veştii existenţei acestei 
activităţi, considerând că numai aşa unii dintre noi îşi pot valorifica 

talentul muzical, necunoscut poate până la acel moment. 

        La finalul concursului, toţi concurenţii au primit premii şi felicitări 
în funcţie de meritul fiecăruia!  

Alexandra Niţă 
Clasa a XI-a C

“Şcoala Altfel” trăită cu totul special şi diferit 

În perioada 2-6 aprilie

2012, la şcoala mea a avut loc 

o schimbare unde cei mai

solicitaţi au fost elevii, care 

au fost nevoiţi să participe la 

numeroase activităţi 

extraşcolare. Personal, nu am 

luat parte la acestea, deoarece

mă aflam ĩn afara ţării. Din 

păcate, la momentul 

desfăşurării acestui program, 

eu nu am fost în ţara, fiind 

plecată în Italia pentru 

rezolvarea unor probleme

medicale. Cu toate acestea,

gândul meu nu s-a îndepărtat 

de şcoală, în acest scop încercând să desfăşor şi eu câteva activităţi.  

A fost o noutate pentru mine, neştiind de unde să încep, dar 

totuşi am reuşit să-mi planific programul, chiar dacă am avut de 

rezolvat şi unele probleme. Prima dată am avut de făcut o vizită la o 

secţie de recuperare medicală locomotorie, în care am constatat ca 

relaţia dintre medic - pacient este cu totul deosebită şi specială, ea 

bazându-se pe interesul medicului de a rezolva problema medicală 

cât mai bine, fără a avea vreun interes financiar. 

Cel mai special moment a fost acela în care am vizitat o

grădiniţă din centrul oraşului Milano, în care preşcolarii erau 

învăţaţi de către educatoarele lor să-şi exprime stările sufleteşti cu 

ajutorul desenului. M-a impresionat foarte mult modul de

comportare, de exprimare a copiilor, dar mai ales relaţia lor cu 

educatoarele.

În altă zi am vizitat Domul Italiei, o catedrală minunată, cu 

ferestre în vitralii uriaşe - fiind considerate cele mai mari din  
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întreaga lume şi cu pereţii plini de picturi semnate de autori celebri. În vârful turnului principal se 

găseşte o statuie a Fecioarei Maria, contruită din aur, care constituie atracţia turiştilor. Pe lângă lucrurile 

minunate pe care le-am văzut, am învătat şi despre cultura lor religioasă, asistând astfel la o slujbă 

catolică, plăcută, dar cu mult diferită de a noastră. 

Pentru mine programul “Şcoala Altfel”  

a fost cu totul special şi diferit, chiar dacă am 

 fost departe de colegii şi şcoala mea.  

Pot să spun că acest program a avut  

 rezultate foarte bune în  pregătirea mea 

 de cultură generală , învăţând în acest  

mod lucruri noi, plăcute şi interesante. 

Georgiana Luca, clasa a XI-a C

Eveniment şcolar: 
Cea mai verde clasă! 

      Unul dintre evenimentele petrecute de curând la Grupul Şcolar ,,Mihail Sadoveanu”, Borca este 

reprezentat de concursul de colectare a hârtiei. Elevii claselor I –XII au participat la acest eveniment şi au 

facut tot posibilul pentru a colecta cât mai multă hârtie: au căutat ĩn propriile case, dar au apelat şi la 
diferite rude, prieteni pentru a le fi de ajutor.

      Aceştia consideră că reciclarea hârtiei, implicit stoparea tăierea lemnului,are următoarele beneficii: 

 Reducerea defrişării pădurilor 
 Reducerea poluării aerului cu până la 70% 

 Scăderea numărului alunecărilor de teren, a schimbărilor climatice, a inundaţiilor, a distrugerii de 

habitate, dar şi a spatiilor de recreere 
 Diminuarea poluării apelor cu până la 30% 

 Scăderea importului de lemn 

Efortul depus de catre copii nu a fost ĩn zadar, aceştia reuşind să recicleeze o mare cantitate de hârtie. 
Câştigătorii, elevii clasei a X – a C, au fost premiaţi de către directorul şcolii, Cătălin 

 Bălţătescu, şi ne-au mărturisit că ar repeta oricând asemenea experienţă.  

Georgiana Mujdei, clasa a X – a C
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Olimpiada de geografie

         În perioada 2-7 aprilie, în săptămâna numită "Şcoala Altfel", s-a desfăşurat 

 la Craiova, Concursul şcolar de geografie, etapa naţională. Concursul s-a derulat 
 timp de o săptămână. Participanţii au sosit duminică pentru înscriere. 

 În  ziua de luni, între orele 16:00-19:00 s-a desfăşurat proba teoretică  

scrisă. Elevii trebuiau să aibă la ei cartea de identitate, carnetul de elev vizat şi  
instrumente de scris. Marţi, pe perioada întregii zile, a avut loc proba 

 practică, o probă ce a constat în vizarea a cinci puncte de observaţie, pe care, în a doua zi trebuia să le 

menţionăm în lucrarea probei practice scrise, ce a durat o oră, de la ora 11:00 până la 12:00. După toate 
probele, participanţii au dispus de un program liber, în care au vizitat oraşul sau au făcut cumpărături.  

Joi, profesorii însoţitori au efectuat o excursie spre Calafat. Seara s-au afişat rezultatele probei 

teoretice, respectiv practice, iar vineri a  avut loc proba de baraj în limba engleză, doar pentru participanţii 
ce au obţinut punctaj de peste 80 de puncte.  

Sâmbătă dimineaţa, de la ora 10:00, a avut loc premierea în sala amfiteatru a Inspectoratului 

Judeţean Dolj, după care toată lumea a plecat acasă fericită. 

Bogdan Alexandrescu, clasa a XI – a C

                                Sănătatea noastră! 

        Miercuri, 4 aprilie, la Grupul Şcolar “Mihail Sadoveanu” a 
avut loc un eveniment care a stârnit mult interes în rândul

elevilor.

         În cadrul “Şcolii altfel” a fost invitat de către elevi cel mai 
cunoscut medic de pe Valea Bistritei, doctorul Gigi Parfeni. Vizita

doctorului a fost datorată  cererilor impresionante ale copiilor de a afla 

mai multe despre sănătate şi nutriţie. Întrebările adresate doctorului au 
fost despre cum să ne hrănim sănătos, cum să ne menţinem în plină 

formă, cum abordăm anumite probleme de sănătate şi ce căi, atât 

medicale, cît şi naturale, ce putem folosi pentru a ne menţine 
organismul sănătos. 

       Totul a decurs normal şi frumos: întrebări neaşteptate şi 

răspunsuri concrete şi concise. Dr.Gigi Parfeni a rămas plăcut 
impresionat de nemărginita curiozitate a tinerilor şi a promis că în 

scurt timp se va reîntoarce printre elevi, cu noi teme şi noi răspunsuri. 

Elena Ursu, clasa a XI-a C
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DRAGOSTEA

 “Dragostea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului pentru a urca la El”(Michelangelo) 

 “Iubirea înseamnă a fi doi şi a nu  fi decât unul. Un bărbat şi o femeie ce se topesc într-un 
înger.”(Victor Hugo)

 “Dragostea este ca focul, dacă n-o îngrijeşti se stinge.”( M.I. Lermontov) 

 În opinia mea, dragostea este o întâmplare inedită, o combinaţie între iubire şi pasiune. Avansează 
treptat, favorizată de comunicare, sinceritate, originalitate, caractere asemănătoare. 

Sentimentele profunde clădesc o dragoste puternică, bazată pe respect, lucru esenţial într-o relaţie. 

 Consider că acest sentiment trebuie să existe în viaţa tuturor pământenilor, datorită frumuseţii sale. 

Florentina Creţu, clasa a X-a C 

Suflet gol

Un suflet gol, o fiinţă totdeauna posomorâtă, 

Un suflet ĩnsetat de iubire şi cuprins de dor. 

Mai apoi, două suflete ale căror căi erau atât de deosebite! 
O vedea ĩn treacăt şi pe furiş, doar de câteva ori. 

Îi venea să plângă când vedea că se depărtează, 

Îi venea să plângă când se pierdea din vedere 
Iar ochii săi erau duşi, furaţi, ĩn urmă 

Ochi muiaţi ĩn lacrimi 

O vedea la braţul altuia şi parcă... 
Stelele cad de pe cerul senin

Sărac ca sufletul său!                

Georgiana Mujdei, clasa a X – a C
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Pagina de gheaţă      

              Un gând în gheaţă                                                         Gheaţa din soare   

    Un cancan gând în gheaţă                                    Am prins splendoarea dragostei prin  
    În întunericul sticlos,                                                                                           gheaţă, 
    Feeric chip, exuberanţă                                         Iluzia din gestul lui. Privirea-i jos, 
    Nu mă priveţte chiar deloc!                                  Şi râs de stele-n vis... Dar cui? 

    Ţin doliu, iar melancoliei...                                   Glasul sclipirii vibrează-n tot 
    Doar ea mi-a fost fidelă-n gheaţă                                                ce mă-nconjoară... 
    Când am trădat-o atât de simplu                            Speranţa creşte...până când?!  
    Doar cu un cub, atât, speranţă.                               În vis prind aripi... 
                                                                                   Aripi când de întuneric mă izbesc,  

Caut lumina unde nu-i,
Aprind o lumânare-n negru,

                                                                                   Dar până când?! 

               Gabriela                                                                   Gheaţa din banii de buzunar  

Sub cer de stele moarte plec                                      Iar am uitat banii într-un colţ 
Înger în demoni mă întrec                                          În camera din gheaţă, 
Sub Luna mamă cade vis pe masa din gheaţă, 
Prin ochi de gheaţă în abis, a cărui praf îl şterg prin umbra zilei. 

Frânturi de gânduri nedormite
                                                                                    Cad prin sticla lor spărgându-se: 

Aceiaşi bani, aceeaşi faţă, aceeaşi culoare 
A sticlei sparte prin ei...
Ei care aduc cioburi!
Nu vreau să simt puterea lor, 
nu vreau să ştiu nici rolul, 
nici numărul, nici culoarea lor. 
Alunecă şi cad, plutesc pe aripa unui demon de 
sticlă... 
Semn bun: îmi împac dezgustul, minţindu-mă! 

Steliana Buzdugan, studentă Suceava 
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                                                136 de ani de la naşterea lui Brâncuşi 

         Pe 2 martie 2012 o lume întreagă a celebrat 136 de ani de la naşterea lui 

Brâncuşi, geniul revoluţionar al sculpturii moderne.  

A trăit şi învăţat la Paris, unde se află şi atelierul său, precum şi 
majoritatea lucrărilor sale. 

În România, la Bucureşti şi Târgu-Jiu, câteva zeci de persoane l-au 

comemorat sau au  vrut să atragă atenţia asupra faptului că nu ne aducem 
aminte de marile noastre valori. La Bucureşti un lanţ uman de 40 de oameni a 

înconjurat Ateneul Român, însă acest manifest nu a fost luat în seamă de 

nimeni.
Brâncuşi este un reper de neegalat al sculpturii mondiale. România 

deţine lucrările de la Târgu-Jiu. Este adevărat, Brâncuşi a fost refuzat, însă a 

dorit să-şi lase moştenire lucrările, ţara fiind la acea vreme comunistă.   
  Viaţa şi personalitatea lui Brâncuşi nu interesează politic, strategic sau material, dar când vedem 

că lumea întreagă nu l-a uitat, ne punem întrebarea firească: ”Îl merităm pe Brâncuşi?”   

           Alexandra Niţă, clasa a XI-a C 

           Emil Cioran - 101 de ani  de la naştere 

În luna aprilie a acestui an, Emil Cioran ar

fi împlinit 101 ani. Filozoful, născut în Răşinari, 
este considerat francez pe mapamond şi este 

revendicat atât de cultura română, cât şi de cea 

franceză. După cel de-al II-lea razboi mondial 
rămâne la Paris, beneficiind de mai multe burse. Îi 

plăcea rolul de student întârziat, pentru că voia să 

observe cu luciditate viaţa din jurul său, şi mai ales 
contradicţiile umane şi sociale.  

Îi plăceau adunările mondene, unde observa orice şi pe oricine, a fost un apatrid, cu "viză de 

flotant" în Franţa şi a ales să trăiască în sărăcie şi ascetism. Ce puţine lucruri se pot spune despre cel mai 
mare stilist al Franţei! El a evitat să creeze un sistem filozofic, tocmai din dorinţa de a fi lăsat să 

gândească ce şi cum vrea. 50 de ani a refuzat să vorbească româneşte, dar recunoaştea de fiecare dată că 

limba română este vulcanică şi excesiv de poetică. Voia să fie liber. În afară de filozofi, a fost şi prieten 
cu toţi intelectualii mari, interbelici. 

        Deşi a apărat identitatea, a murit senil, uitând şi cine este. 

Membrii clubului de jurnalism
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CE VOR ELEVII DE LA PROFESORII LOR?

În viaţa de zi cu zi, 

din cauza multitudinii de
situaţii existente, elevii se 

confruntă cu fel de fel de 

probleme în ceea ce priveşte 
modul de predare a dascălilor 

lor şi mai ales modalitatea de 

desfăşurare a orelor de curs.   Majoritatea 
elevilor îşi doresc o schimbare majoră la nivel de 

societate. Ei îşi doresc ca învăţământul românesc 

îndeosebi, să capete o stabilitate, să nu se 
confrunte în fiecare an cu un nou tip de

bacalaureat, cu noi reguli majore la nivelul

regulamentului şcolar şi mai ales ei îşi doresc  să 
se facă dreptate în rândul profesorilor lor, de care 

au atâta nevoie.

 Deoarece salariile se modifică şi 
nemulţumirile profesorilor cresc, elevii au de 

suferit din urma acestei acţiuni. Fiecare elev îşi 

doreşte pe lângă atâta teorie care de multe ori 

este inutilă, ore de practică, în care să trăiască cu 
intensitate maximă fiecare reacţie chimică, 

fiecare problemă digitală sau de ce nu să 

pătrundă în casa unde şi-au aşternut pe paginile 
albe valorile artistice, iubiţii noştri creatori de 

frumos, scriitorii.

Dezinteresul unora dintre profesorii de
astăzi crează răni adânci în sistemul educaţional, 

iar interesul şi devotamentul profesorilor mai 

ales al celor tineri, umple inima de bucurie
elevului care cu adevărat îşi doreşte să studieze. 

 Fiecare pas, fiecare nemulţumire, fiecare 

stare de angoasă a domnilor profesori, noi facem 
tot posibilul să o înţelegem, de aceea ne-am dori 

ca dumnealor să ne potoleasă această sete de 

cunoaştere pe care o purtăm în suflet şi să ne dea 
încrederea necesară tuturor acelora care 

reprezintă viitorul de mâine.    

      Iată câteva răspunsuri la sondajul pe care noi l-am realizat printre colegii noştri: 

          -Fiecare elev vrea ceva diferit de la profesorul său. Unii vor ca profesorii să le mai facă observaţii, 

să nu le mai predea, să treacă cu vederea când face câte o greşeală. Elevii mai vor ca notele mici să nu li 
se mai treacă în catalog. Alţi elevi vor de la profesori să aibă autoritate, să fie mai liniştiţi la oră şi să se 

răspundă civilizat, adică fiecare să poată vorbi nu să se bage alţii peste el. Elevii mai vor de la profesori 

să fie corecţi la note. Mie îmi plac profesorii aşa cum sunt ei. Aş vrea însă să ne înţeleagă mai mult, să ne 
ia apărarea, chiar dacă mai greşim uneori. Şi aş dori să nu ne mai compare cu alte clase, deoarece 

clasele nu se pot compara între ele.

        - Eu ca elev aş dori ca profesorii să fie calmi, înţelegători şi corecţi. Toţi profesorii ar trebui să fie 

glumeţi, zâmbitori deoarece starea profesorului poate influenţa şi comportamentul elevului 

        - Unul din lucrurile pe care elevii îl vor de la profesorii lor e ca aceştia să fie mai indulgenţi şi să nu 

le facă atât de multe reproşuri. De exemplu, atunci când nu şi-au făcut tema să nu îi noteze cu o notă 

mică şi să încerce să îi înţeleagă. Este foarte bine ca profesorii să îi susţină pe elevi, să interecţioneze cu 
ei şi să îi sprijine  în diferite activităţi atât şcolare, cât şi extraşcolare, să organizeze diferite concursuri 

la care aceştia pot participa şi de pe urma cărora pot avea unele satisfacţii. 
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ei şi să îi sprijine  în diferite activităţi atât şcolare, cât şi extraşcolare, să organizeze diferite concursuri 

la care aceştia pot participa şi de pe urma cărora pot avea unele satisfacţii. 
Un alt lucru pe care şi-l doresc elevii e ca profesorii să prezinte aspectele unei lecţii prin exemple 

din viaţa lor. 

 De asemenea nu mi se pare corect ca unele clase să fie discriminate din cauza simplei litere care le 
dă numele. 

 Astfel, copii pot fi descurajaţi, unii profesori spunându-le că alţii sunt mai presus decât ei, iar 

aceasta nu îi mai poate motiva să înveţe. 
De obicei, cadrele didactice reprezintă nişte modele pentru elevi şi mi-aş dori ca aceştia să nu le 

fie nişte exemple negative, ci dimpotrivă, să fie calificaţi, să răspundă la nelămuririle copiilor şi să ştie să 

se impună. Consider că profesorii ar trebui să le vorbească elevilor despre tentaţiile acestei vârste şi să 
susţină anumite şedinţe cu cei care au probleme, în care să vorbească despre consecinţele faptelor lor, 

pentru a fi la curent cu ceea ce se poate întâmpla.

BANII DE BUZUNAR

Ne irosim timpul, banii, sentimentele inutil sau

nu? Oare câţi dintre noi şi-au pus această 
întrebare? Oare câţi dintre noi s-au gândit 

vreodată că de cele mai multe ori aruncăm banii 

pe lucruri mărunte, lipsite de importamţă şi 
valoare?

 Unii dintre tinerii de astăzi găsesc cea 

mai bună modalitate de a cheltui banii de 
buzunar pe care îi obţin cu mai mult sau mai 

puţin sacrificiu al lor sau al părinţilor lor, prin 

achiziţionarea de obiecte vestimentare “la 
modă”, prin achiziţionarea a noi bijuterii sau de 

ce nu a noului CD al idolului preferat.

O altă parte din tineri iubesc distracţia, 
alcoolul şi tutunul şi se văd nevoiţi să-şi satisfacă 

poftele prin cheltuirea unei sume considerabile

de bani doar

pentru a se simţi 
bine. O seară, o 

zi sau câteva ore.

Cea mai
bună modalitate 

de a

“sparge”banii de buzunar, din punctul meu de
vedere este acela de a face excursii, de a investi

în biblioteca personală sau de ce nu de a-i 

surprinde pe cei dragi cu câte o mică atenţie. 
 Banii se câştigă greu, cu sacrificii mai 

multe sau mai puţine şi se cheltuiesc foarte uşor, 

de aceea singura preocupare în privinţa acestora 
este aceea de a avea grijă cum îi cheltuim...

Colegii nostri ne-au dat urmatoarele răspunsuri la sondajul anterior: 

        -Banii mei de buzunar îmi sunt oferiţi de toţi membrii familiei. Nu ştiu cât de mult îi merit, dar ştiu 
sigur că îi primesc. Nu prea fac multe pentru acei bani dar ai mei ştiu că am nevoie de ei, mie nu îmi cer 

nimic pentru asta.

       Banii mei de buzunar sunt cheltuiţi pe multe tâmpenii: ciocolată, ţigări, sucuri, cafea şi ieşiri cu 
prietenii. Eu consider că e necesar că părinţii sau familia ta să îţi ofere bani de buzunar deoarece nici nu 

ştii când ai nevoie pentru orice eventualitate sau pentru a-ţi ajuta prietenii dacă este nevoie. Eu am 

nevoie de mai mulţi bani de buzunar deoarece fumez şi fac naveta la şcoală. 
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Banii de buzunar vin din surse diferite, una de la părinţi, iar alta este că sunt munciţi de mine. Cei de la 

părinţi nu prea îi preţuiesc şi îi arunc pe ce e mai scump, dar cei munciţi de mine am o ezitare înainte să-i 
cheltui dacă sunt munciţi cu greu, vreau să îi am cât mai mult aşa că ajung tot la banii părinţilor până la 

ce vârstă când părinţii nu mă mai pot întreţine. Banul se cere peste tot aşa că munciţi cât timp aveţi 

ocazia!

         -Banii mei de buzunar foarte rar provin de la părinţi, pentru că încă din clasa a VII-a am început să 

muncesc şi să-mi câştig primii mei bani. Eu cred că îi scutesc pe părinţii mei pentru că apelez la ei a le 
cere bani. Cheltuirea acestora decurge astfel:

- majoritatea banilor îi dau pe navetă şi mâncare 

- şi câte ceva pentru mine. 
Eu îndemn şi pe alţii să muncească deoarece este o uşurare pentru părinţi şi nu este o ruşine să munceşti! 

-Pentru noi banii de buzunar sunt foarte importanţi. Eu primesc bani de la părinţi atunci când iau 
salariul, dar mai primesc bani şi când îi ajut la treabă, deoarece fiecare muncă este răsplătită în felul ei. 

Deşi primesc bani de la părinţi nu îmi place să îi cheltui pe orice. Îmi place să îi dau pe lucruri bune şi 

care îmi trebuie. Nu dau banii pe lucruri care nu îmi plac sau care nu îmi trebuie. Unii tineri primesc
foarte mulţi bani de buzunar de mici. Când sunt mari, iar părinţii nu mai au posibilitatea să le dea aşa de 

mulţi bani, aceştia sunt în stare să facă orice pentru bani, ajung chiar şi la certuri cu familia din cauza 

banilor. De aceea eu sunt de părere că nu trebuie să primim mai mulţi bani decât ne-ar trebui. 

          -Banii de buzunar îi primesc de la părinţi. Nu trebuie să-i obţin cumva anume, deoarece sunt 

navetistă şi îmi trebuie bani de buzunar. 
 Bineînţeles că îmi ajut părinţii, dar nu pentru ca să primesc bani, ci pentru a mă simţi bine. 

 Banii de buzunar sunt foarte importanţi pentru orice tânăr.   

-Eu primesc banii de buzunar de la părinţii mei sau de la bunici, atunci când îşi iau pensia. De 

obicei primesc banii de care am nevoie. Nu cheltui mulţi bani, dar nici puţini, însă îi dau pe lucruri 

necesare şi de bună calitate.
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Muzeul şcolii 

         Muzeul Grupului Şcolar ‘’Mihail Sadoveanu’’, Borca a fost înfiinţat la iniţiativa profesorilor 

Dumitrina Iosub şi Daniel Calu. O mare parte din elevi au contribuit la amenajarea acestuia, unii cu idei, 

iar alţii cu obiecte.  
Muzeul conţine exponate care datează din secolul al XVIII - lea, dar şi unele care sunt din secolul 

al XXI - lea. Printre acestea se numără: Documentul de înmormantare în chirilică -1782, ziarele: ,,Gazeta

de Transilvania’’-1843, ,,Resboiul’’- 1877, ,,Porunca vremii’’- 1844, tablouri pictate în ulei - 1935,
telefonul de câmp ,,Vestitorul’’ -

1944, claviarul regal, lăicer - secolul 

al – XIX - lea, costume populare,
opinci, maşini de scris, plugul cu 

brăzdar de fier, dar şi altele. Am 

rămas plăcut impresionaţi, deoarece 
viaţa de odinioară era simplă, 

elegantă, caracterizată prin faptul că 

totul era făcut acasă, iar costumele 
populare nu aveau egal în lume, fiind

cusute şi ţesute manual. Se foloseau 

culori vegetale, care rezistă foarte 
bine şi acum, iar publicaţiile ne 

demonstrează cât de mult a evoluat 

limba română. 
 Ne-am extaziat în faţa vitrinelor şi nu ne lăsam duşi de acolo.  

 Ne dorim ca obiectele vechi din muzeu să se înmulţească şi sperăm că va avea cât mai mulţi 

vizitatori pentru că merită! 

   Pledoarie pentru lectură 

  În scrierile sale politice, prin spiritul lucid şi pătrunzător, Eminescu 

poate fi actual şi în zilele noastre. Iată un exemplu de lectură care îndeamnă la 

meditaţie. 
“Vai de poporul tânăr, cu instincte generoase, cu inteligenţa mlădioasă şi 

primitoare de adevăr, când vine în atingere cu uscăturile omenirii , cu resturi 

de popoare vechi care au trecut prin toate mizeriile unei civilizaţii stinse, cu 
acele resturi în care vertebre şi cranii sunt osificate şi condamnate la o anume 

formă, resturi intelectuale, sterpe, fizic decăzute, moraliceşte slabe şi fără de 

caracter . Toată viaţa publică a poporului tânăr se viciază, moralitatea lui 
decade, inteligenţa lui sărăceşte şi se usucă.” 
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(op.XII,97) Eminescu

HORA:
Hora satului era un obicei popular, care se organiza în fiecare duminică sau în zilele de sărbatoare, 

începând cu ora 12:00 după amiaza. 

Aceste hore se tineau în locuri special amenajate de doi feciori din sat, pentru ca cei tineri să se 

distreze si să se cunoască.Taxa de intrare era platită întotdeauna de feciori si mai rar sau chiar deloc de 
fete. Tineretul era îmbrăcat în port national, foarte elegant, cu cămăsi cusute în flori. Atmosfera era 

plăcută, toată lumea se distra dansând pe melodiile 

specifice acelor ani precum tango,vals, perinita, ruseasca,
sârba lui Zdrele, ciobănasul si polka cu o coregrafie bine 

stiută. 

Tot la horă se faceau dansuri cu strigături, cântate 
de băieti. Aceste strigături erau compuse de ei, fiind 

originale sau chiar inventate pe loc. Un exemplu de

strigătură poate fi: “Ciobănas la oi am fost, fetele nu mă 
cunosc/ Si la vara dac-oi fi nici atâta nu m-or sti.’’

Pe lângă faptul ca cei tineri veneau să se distreze, ei doreu să se cunoască, să se împrietenească si 

chiar să formeze un cuplu.    
Hora ţinea până la apusul soarelui, iar cei care doreau să meargă si la bal stăteau până dimineaţa. 

ŢESUTUL ÎN STATIVE: 
          Ţesutul în stative era specific  femeilor. Acestea ţeseau cu ajutorul acestui intrument covoare, cergi 
de lână, prosoape, fote pentru fete de incins la costumul national, cuverturi si feţe de masă. 

           Stativa era construită dintr-un material lemnos si pentru a ţese se folosea sulul în care se înveleau 

firele pentru urzeală, sulul în care se strângea ţesătura, vatalele care băteau firul ţesăturii, spata care rostea 
firele si călcătoarele care atunci când le călcai se facea rostu firelor pentru a fi introdusă suveica cu 

materialul dorit.

          Când se ţeseau covoare era novoie de două persoane inclusiv de câte două instrumente de fiecare, 
pentru ca munca să fie mai uşoară. Femeile ţeseau ţesătura cu diferite modele colorate, inspirate din 

natură, cum ar fi: flori, animale, sau modele tradiţionale. 

         Lucrul la stative se făcea în general iarna când 
femeile aveau mai putina treabă în gospodărie, iar ţesutul 

era transmis din generatie în generatie. Si în prezent se

poate admira finetea si complexitatea modelelor ţesute care 
scoate în evidenţă inventivitatea si gustul pentru frumos al 

românului.
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Plutăritul pe Bistriţa - Interviu 

        Între 3-4 iunie a avut loc o călătorie inedită pe Bistriţa. La un an de la lansarea cărţii " Plutăritul pe 

Bistriţa" cea mai însemnată lucrare de gen din România, autorul Constantin Cojocaru ne-a surprins încă o 
dată. A construit o plută cu care a parcurs distanţa Barnar-Poiana Teiului în două etape. 

- La ce v-aţi gândit când aţi demarat acest proiect? 

- Am vrut să reactivez pentru două zile o meserie uitată de 50 de ani. Apariţia cărţii mi-a stârnit nostalgii, 
de aceea m-am gândit la acest experiment pe care sa-l împărtăşesc locuitorilor de pe Valea Bistriţei. 

- Cine v-a însoţit pe plută? 

- Plutaşii profesionişti Aurel Buzdugan din Pîrîul Cîrjei şi Antip din Poiana Borcii. Pe plută au mai fost 
un portughez, un thailandez şi 3 francezi. 

- Au fost încântaţi? 

- Au fost mai mult decât încântaţi şi miraţi că plutăritul a dispărut definitiv. Ar putea redeveni atractiv 
din punct de vedere turistic.

- Aţi întâmpinat dificultăţi de-a lungul călătoriei? 

-Da. Datorită stăncilor din albia Bistriţei s-a oprit de două ori pluta: la Capra şi la Cotul Rateş. Nu 
numai măiestria plutaşilor care cunoşteau apa şi pietrele ne-au scos la liman, dar şi târnacoapele puse la 

dispoziţie de « Romsilva » ne-au fost de folos. Cu această ocazie trebuie sa mulţumesc "Romsilva" care 

mi-a pus la dispoziţie 25 m pătraţi lemn uscat.
- Oaspeţilor de pe plută nu le-a fost teamă? 

- Nu, pentru că am asigurat pluta. Am legat buştenii cu şpranga, pentru a nu se încăleca si am dublat 

cordensul pentru a nu se uda călătorii. 
- V-a reuşit proiectul pregătit de anul trecut. Sunteţi mulţumit? 

- Am fost stresat, tensionat. Soţia spunea tuturor că eu trăiesc pentru pluta mea. Acum, da, sunt mulţumit. 

- Locuiţi în Bucureşti şi la Provita! Borca mai are loc în inima dumneavoastră? 
- Eu aparţin acestor meleaguri, indiferent pe unde m-ar duce paşii. 

- Aveţi un mesaj pentru elevii liceului? 

-Noi am fost absolvenţi de valoare, care am făcut cinste liceului şi comunei Borca. Le doresc şi elevilor 
de astăzi să preia modelul nostru şi să muncească la fel de mult cum am făcut-o noi. 
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DEVENIRE

 Devenirea noastră a început la Şcoala Medie Borca în condiţii cât se poate de vitrege. Învăţam la 

lumina lumânării sau a unei lămpi, grupul electrogen a apărut la internat destul de târziu. Eram în marea 

majoritate, copii de ţărani din satele cuprinse între Broşteni şi Poiana Largului, nu fusesem crescuţi în puf, 
eram învăţaţi cu greul. Şi totuşi... internatul nu avea o baie de care să beneficiem, nici altă sursă de apă 

caldă decât bunăvoinţa doamnei bucătărese, care ne mai dădea câte o căniţă de apă clocotită. 

 Ne spălam, în orice anotimp, la cişmeaua – devenită acum “ceva” ornamental în curtea şcolii. 
Noroc că sâmbăta plecam( cu bilet de voie) acasă la părinţi. 

 În dormitoare era frig, ne băteam pentru patul de 

lângă sobă. Ne săturasem de ceaiul făcut din apă şi zahăr 
ars, şi de marmelada din fiecare dimineaţă (oare de ce nu 

se mai găseşte marmeladă ca aceea în comerţ ?). Dar era 

grozavă ciorba la cazan şi orice fel doi, preparat iarăşi în 
cantităţi mari. Şi se făceau la internat nişte murături!... 

Grozav era domnul administrator Marin.

De acasă aduceam brânză, smântănă, slănină, cârnăciori, 
prăjituri, fructe. Pentru aceste provizii era o cămăruţă 

specială cu rafturi. Acolo ne ţineau proviziile în 

geamantane de lemn( ca şi catanele) şi le asiguram cu 
lacăte. La o “razie” a domnului diriginte din acel loc ni s-a confiscat o scrisoare de dragoste( prima din 

viaţa mea – păcat că n-o mai am!). Am stat mult timp cu frica exmatriculării pentru “delict”. Domnul 

diriginte m-a iertat, era şi firesc: scrisoarea mirosea acum a brânză şi afumături, ieşise din sfera 
“sentimentalului”.

 Nu ieşeam din uniforma şcolară, cu matricolă şi fetele cu bentiţă albă, nici la reuniunile dansante 

de sâmbătă seara când săltam – sub privegherea unui profesor de serviciu şi a doamnei Alice Florea, 
distinsa, buna şi culta noastră pedagogă în muzica de acordeon şi de scripcă a unor “ artişti” locali. 

 Doar acum fetele îndrăzneau să ne scoatem butonul de sub bentiţă, că altfel, în alte împrejurări, era 

abatere gravă. Acum multe tinere eleve îşi scot la vedere multe alte lucruri. “Ei şi ce?” ar zice ele, ţi-e 
ciudă că ai îmbătrânit?” 

“ Nu mi-e ciudă fiindcă am îmbătrânit cu folos şi am trăit în decenţă” le-aş răspunde. 

Mergeam şi la film, în clădirea care acum e ocupată de cârciuma “La Căluş”. Mergeam cu rândul, fetele 
în faţă, băieţii după ele şi sub supravaghere. Acolo ne mai amestecam între noi, că de, descoperisem că e 

altceva să stai lângă un băiat decât lângă o fată. 

 Veneau acolo şi flăcăi din sat care la scenele de dragoste strigau din toate puterile: “pup-o, mă! 
pup-o!”

În pauze era mai stânjenitor, fiindcă se vedeau “afinităţile”. În rest învăţam şi iar învăţam. Citeam de azi 

până mâine câte un roman cerut la română, rezolvam probleme din culegeri( nu doar din manual), că doar 
era liceu real.

Studiam nu din constrângere ci din convingerea că de asta ne aflam la Borca, la liceu. 
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După o jumătate de veac de la absolvirea liceului, ne-am amintit de toate cu bucurie şi cu un imens 

sentiment de recunoştinţă faţă de dascălii noştri. 
 În ultima noastră oră de dirigenţie ne-am « lăudat » cu ce am realizat în viaţă : căsnicii, divorţuri, 

copii, nepoţi, avansări, retrogradări etc. 

Pentru câteva ore ne-am întors în timp, ne-am simţit iarăşi tineri, fără griji, fără probleme existenţiale 
majore( vai de pensia noastră !). 

 Într-un mesaj către unul din fiii mei, plecat departe( că în ţara lui n-are loc), îi spuneam : 

« Mă revăd mâine cu colegii de liceu, după 50 de ani. Mă revăd mâine cu tinereţea mea. Păcat că n-o pot 
lua cu mine acasă. » 

 Am lăsat scris pe tablă ( sub « Bine aţi venit ! » « Să veniţi cu toţii în 2060 ! ») 

 Din prag, profesorul diriginte s-a întors către cei ce ieşeau din clasă, zicând : « Să nu uitaţi ce-a 
scris Miţu pe tablă » 

Unul din colegi a replicat « Atunci vom fi împreună cu toţii !” Trist, dar asta-i viaţa. Venim pe lume şi 

mai devreme sau mai târziu, plecăm ( de fiecare dată fără voia noastră).    

Prof. Lăcrămioara Ciuntu 

Mama

         La începutul secolului al XX - lea, în comunitatea tradiţională, 
femeia era o îmbinare de fragilitate, dar şi de stabilitate şi armonie.  

         Femeia căsătorită capătă rol principal în familie, dar şi în societate. 

Maternitatea, educaţia copiilor, capacitatea de a-şi conduce familia – chiar 
dacă bărbatul era considerat stâlpul casei -suplinirea muncii bărbatului 

atunci când el lucra în pădure sau pe ogor, făceau din femeie o persoană 

foarte respectată.  
         Ea îşi asumă responsabilităţi de care altcineva nu era în stare. Se îngrijea de viaţa ei şi a celorlalţi 

membri ai familiei: să fie sănătoşi, credincioşi, curaţi. Ea era primul model pentru cei mai tineri. De la ea 

puteai să înveţi «cum e frumos sa faci», cum să te aperi la nevoie. Mama nu era cea mai frumoasă, un top-
model ca în zilele noastre, dar întotdeauna frumuseţea ei venea din interior.  

         Mamele nu-şi cocoloşeau băieţii, de aceea erau mai curajoşi şi mai răzbătători. În zilele noastre nu s-

a schimbat mare lucru. Mama rămâne principalul element de referinţă. Nu ne putem dezice de mama şi de 
locul natal. Poate că femeile de azi sunt uşor modernizate, dar îmbină tradiţionalul cu hipermodernismul. 

                                                                                                         Roxana Gafiţa, studentă 
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Gânduri, acţiuni, oameni… 

         Gândul pozitiv, încrezător si plin de speranţă te călăuzeşte spre acţiuni echilibrate,benefice şi pline 

de discernământ  care ăn final defineşte omul modest,conştient şi încrezător în forţele proprii.Gândul 
negativ,suspicios şi încărcat de răutate,de răzbunare,te trimite spre acţiuni   distrugătoare,dăunătoare şi de 

neimaginat,prin consecinţe,ceea ce este de aşteptat la un om răutacios,orgolios şi nestăpânit. Prin mai 

toate gândurile şi acţiunile noastre,ca fiinţe,în această trăire pasageră,ne-am întâlnit,am simţit şi am putut 
stăpâni cele doua stări contradictorii şi ne-am văzut judecatori în a diferenţia binele de rău,utilul de 

efemer,ura de iubire,adevărul de minciună.Viaţa este trecătoare, zbuciumată şi cu multe peripeţii, dar să 

ne gândim în câteva momente la ceea ce au reuşit sau au citit din spusele înaintaşilor, foşti oameni 
simpli,dar cu multă înţelepciune, ori valori culturale de o inteligenţă şi o modestie ieşita din comun. Iată 

câteva exenple:

         “Oamenii se împart în două categorii: cei care caută sensul vieţii fără să-l găsească şi  cei care l-au 
găsit fără să-l caute”(Emil Cioran). 

          “Ne sculam prea obosiţi, citim prea puţin, ne uităm prea mult la televizor, ne rugăm prea rar. Ne-am 

multiplicat averile,dar ne-am redus valorile”(Ocatavian Paler).
“Cine a avut norocul

           De prieteni buni să dea 

           Cine ştie ce-i iubirea 
           Lângă noi, cântând, să stea!”(Oda bucuriei)  

          De la un capăt la celălalt al planetei Pământ 

se simte,se observă,se întâmplă fenomene prezise 
de milenii cum ar fi:

 “Vor ieşi apele din matca lor” 

“Se vor lua roadele de pe faţa Pământului” 
“Va fi ploaie cu foc în luna lui februarie”

‘Va fi al treilea război mondial,care se va declanşa 

de la o minte dementă”. 
           Avertizările nu ne-au convins,nu ne-au 

liniştit şi am continuat nesăbuinta noastră acţiune 

asupra Planetei Albastre.Pădurea-plămânul verde 
al Terrei-stăpâna apelor şi ocrotitoarea fiinţelor 

din preajma-i, care în poezia “ Pastel” de George

Coşbuc este prezentă astfel: 
“Eu cred c-a obosit pădurea, 

Căci ziua-ntreagă-a tot cântat 

Şi tace-acum, gândind aiurea”... 
       Tace, uimită de tot ce i s-a întâmplat: a fost ciuntită, rărită, desfiinţată pe suprafeţe întinse, 

dezrădăcinată din chipul frumos al ţării şi nu numai. Omul a putut să facă aşa ceva prin acţiunea sa fără să 

gândească măcar o clipă la ce urmări catastrofale declanşează. 
          Totul in jur ne sufocă, ne impresionează, ne indispune, alergăm ca bezmeticii, uneori fără un rost 

anume, uităm de noi şi de cei ce ne-au lăsat valori, ne mondializăm în neştire. Ne-a mai rămas doar  

libertatea de a respira- singura care nu a fost distrusă cu adevarat. Ce punem în loc: inundaţii, incendii, 
atmosfera poluată, diferenţe între oameni, ură, răzvrătire, nelinişte mondială. Luptăm în fiecare zi 

împotriva negativismului, a fricii, conformismului, ignoranţei şi a „propovăduirii nonvalorilor”. Doamne, 
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până când? Din adâncul fiinţei noastre nădăjduim că mai există ceva pur, adevărat neatins şi sugestiv care 

ne mai dă speranţa că putem avea lângă noi „mari aliaţi”: curiozitatea ,inteligenţa, sprijinul părintesc, 
credinţa, dragostea, toate dându-ne un imbold să credem că răul se va mai atenua şi că binele va izbuti să 

echilibreze natura, măcar pentru o perioadă. Consider eu că s-ar putea ajunge la această stare generală 

,numai şi numai prin educaţie,prin îndepărtatarea şi corectarea greşelilor, prin voinţa şi prin dorinţa 
fiecărui om de pe planetă.Să ne amintim că prin lipsa de sănătate un om nu poate fi educat,ci doar 

extindem cimitirele ,iar un om needucat nu poate fi în orice clipă un înscris al penitenciarelor. Oare aceste 

douî anomalii se doresc a fi:cimitire şi puscării? Sper că ne vom aminti de la mic la mare,atât că vârsta cât 
şi pe scara funcţiilor administrative că: ”Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei”- cum spunea 

Sf.Ioan Gură de Aur. Cu nădejde, cu sperantă, cu încredere şi mai ales prin acţiuni energice şi pline de 

substanţă vom reuşi să admirăm florile bucuriei pe verdele crud al câmpiilor Planetei albastre. 
       Încheind într-o notă a gândirii pozitive reamintesc un adevăr ce nu poate fi contestat: Muntele, prin 

prezenţă (păduri, păşuni, izvoare cristaline, păsări, animale şi oameni verticali) îti dă o altă măsură a 

timpului şi o altă putere de a răbda. Este locul unde te înveţi cu puţin şi de aceea ţi se pare că aici poţi găsi 
toate bogăţiile Pământului. Aici te întâmpină,  la tot pasul bunătate sufletească, deschidere spre nou, 

respect faţă de sine şi de alţii, aer curat, hrană ecologică, spiritualitate, dăinuire prin obiceiuri şi tradiţii, 

specific local şi cunoaşterea aproapelui. Dăinuim prin forţa noastră creatoare şi prin valori ce aşteaptă să 
fie descoperite.

Prof. Maria Andronic
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Scrisoare

(adresată de Alexandru Vlahuţă fiicei sale, Margareta) 

                    Să trăieşti Mimilică dragă şi să fii bună pentru ca să poţi fi fericită. Să fii bună pe cât poţi, 
până în ultima clipă a vieţii tale. Cei răi nu pot fi fericiţi. Ei pot avea satisfacţii, plăceri, realizări chiar, 

dar fericire, nu. Nu, pentru că cei răi nu pot fi iubiţi, şi-al doilea... al doilea…de! Câştigurile 

întâmplătoare şi celelalte «pere malaieţe», care se aseamană cu ele, vin de-afară, de la oameni, de la 
împrejurări, asupra cărora n-ai nicio stăpânire şi nicio putere, pe când fericirea, adevărata fericire în 

tine răsare şi-n tine-nfloreşte şi leagă rod, când ţi-ai pregătit sufletul pentru ea. Şi pregătirea asta este 

opera de fiecare clipă, când pierzi răbdarea, împrăştii tot ce-ai înşirat şi iar trebuie s-o iei de la început. 
Şi de aceea vezi aşa de puţini oameni fericiţi…Atâţia câţi merită.                                      

                      Dacă nu ne-am iubi pe noi aşa fără de măsură, dacă n-am face atâta caz de persoana 

noastră şi dacă ne-am dojeni de câte ori am minţit sau ne-am surprins asupra unei răutăţi, ori asupra 
unei fapte urâte; dacă, în sfârşit, ne-am examina mai des şi mai cu nepărtinire (lesne-i de zis), am ajunge 

să răzuim din noi partea aceea de prostie fudulă, de făptură. Se ştie că durerea e un minunat stăruitor. 

Cine-i mai deschis la minte, trage învăţătură şi din durerile altora.                                                          
                      Eu am mare încredere în voinţa ta. Rămâne să ştii ce vrei. Şi văd c-ai început să ştii şi asta. 

Doamne, ce bine-mi pare c-ai început să te observi, să-ţi faci singură mustrări şi să-ţi cauti singură 

drumul cel adevărat!                                                                                  
                      Aşa, Mimilică dragă, ceartă-te de câte ori te simţi egoistă, de câte ori te muşcă din inimă 

şarpele răutăţii, al invidiei sau al minciunii. Fii aspră cu tine, dreaptă cu prietenii şi suflet larg cu cei răi. 

Smereşte-te, fă-te mică, fă-te neînsemnată de câte ori deşărtăciunea te îndeamnă să strigi: «Uitaţi-vă la 
mine!» Dar mai ales aş vrea să scriu de-a dreptul în sufletul tău aceasta: Să nu faci nicio faptă a cărei 

amintire te-ar putea face vreodată să roşeşti. Nu e triumf pe lume, nici sprijin mai puternic, nici 

multumire mai deplină, ca o conştiinţă curată. 
                  Păstrează scrisoarea asta. Când vei fi de 

50 de ani, ai s-o înţelegi mai bine. Să dea Dumnezeu 

s-o citeşti şi atunci cu sufletul senin de azi.        

                                             Te îmbrăţişează cu drag,   
Al.Vlahuţă                                                                                                                   

                     Când ai împlinit şaptesprezece ani. 
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Lansare de carte – “CARNETE MARO”

 Vineri, 11 mai 2012, în amfiteatrul liceului, în prezenţa unui  numeros public tânăr, scriitorul 
Adrian Alui Gheorghe şi bibliotecara Iolanda Lupescu, au prezentat jurnalul poetului Aurel Dumitraşcu. 

Cele două volume masive au apărut la editura “Conta” din Piatra Neamţ, sub îngrijirea lui Adrian Alui 

Gheorghe. S-au evocat cu acest prilej şi momente emoţionante de către cei care l-au cunoscut şi i-au fost 
aproape. În afară de organizatori, au luat cuvântul profesorii : Doina Gheorgheasa, Maria Lungu, Dorel 

Rusu, Vasile Găină, dar şi fratele poetului, Ionel Dumitraşcu şi prietenul Ovidiu Niţă. S-au spus printre 

altele, că Aurel credea că singurul mod în care trebuie înţeles realul, este celş poetic. S-a evocat prietenia 
de excepţie dintre Iolanda Lupescu, Aurel Dumitraşcu şi Adrian Alui Gheorghe. Ei au spus că au trăit 

într-un mediu livresc, că au citit întâi cărţi, apoi autori, apoi literaturi. 

 S-a vorbit şi despre « libertatea din lagăr » din acei cenuşii ani 80, despre cenzura comunistă şi 
despre păstrarea demnităţii şi a verticalităţii morale.  

 Jurnalul, după cel al scriitorului Radu Petrescu, este considerat de critici ca fiind cel mai bun din 

literatura română. 
 O lectură, pe cât de plăcută, pe atât de interesantă. 

Cornelia Ursu, clasa a X-a C

Concursuri pe ţară  

În perioada 2-7 aprilie elevul Dorel-Ionut Gicoveanu din clasa a XIII-a E
a participat la Olimpiada Naţională “Tehnologii” desfăşurată la Suceava. S-a întors 

cu o experienţă în plus în meseria pe care a învăţat-o,tehnician în prelucrarea 

lemnului şi cu o diploma de participare. 
           Tot în această perioadă elevul Lucian Iliescu din clasa a VII-a A, a

participat la Olimpiada Naţională de Limba română,desfăşurată la Târgu-Jiu, fiind 

desemnat cel mai bun orator şi obtinand locul al 10-lea. 
           Îi felicităm pe colegii noştri, le urăm succes pe mai departe şi suntem siguri 

că îi aşteaptă un viitor strălucit. 

Sport

Echipa de handbal feminin a liceului

continuă să ne încânte prin rezultatele obţinute. 

Antrenate de pasionatul şi neobositul profesor 
Cornel Andrici, fetele  au obţinut în perioada 

februarie-martie locul I la faza locală şi judeţeană 

şi locul al IV –lea, zona Moldova. 
Ne mândrim cu asemenea sportive! La cât

mai multe victorii!
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Perle ale elevilor

”Personajul s-a îmbarcat pe un vas de vapor şi dupa ce a plecat de la 

asta s-a dus la aia şi s-a dus acolo.”(“Balta-Alba de Vasile 
Alecsandri)

 ”Vasile Alecsandri a plecat în voiaj în Europa de est şi a ajuns în 

Brăila cu o căruţă de la Balta Alba.” 
  ”Personajul principal, Aliman, a căzut într-un somn adânc şi 

adormitor numit hibernare.”

 ”Este o opera reala plină de fantastic cu numeroase segvente pline de 
imaginaţie a poetului.” 

 ”Cei trei fraţi aveau un semn distractiv!”(distinctiv) “Moromeţii” de Marin Preda 

 ”Volumul romanului <<Fraţii Jderi>> era intitulat <<Mămăliga lui Ionuţ>>.”(“Ucenicia lui Ionuţ”) 
”Et la nuque baignant dans le frais cordon bleu..”(“…dans le frais cresson bleu”-Arthur Rimbaud “Le

dormeur du val”)

”Doamna profesoara sunt nemulţumit de nota primita si doresc sa fac constelatie!”(...contestatie) 
”Harap-Alb trebuia sa-şi i-a viaţa in propria lui mână.” 

”Poetul îşi aşteaptă iubita ca împreuna să cutremure o barcă.” 

”Domnul compozitor Mihai Creangă s-a născut între anii 1887-1888.” 
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