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EDITORIAL 
 

Vine ,vine, priiimăvara! 

Cât noroi ! Ce urât ! Noroc cu Dragobetele că ni s-au mai dezgheţat şi nouă inimile. Ne-
am scris scrisori, care ar fi terbuit să fie tandre. Păcat că unii colegi şi-au vărsat amarul întinând 
frumuseţea sărbatorii. 

De întâi martie fetele au dăruit mărţisoare băieţilor. Obicei specific moldovenilor.  De opt 
matie băietii şi-au adus aminte că au mame, bunici, surori, profesoare, prietene ,colege de clasă . 
Au fost generoşi dăruind flori şi cicolată. Încă un prilej de a ne arăta unii altora prietenia şi chiar 
iubirea. 

Pe nouă matie am salivat în bancă gândindu-ne că mamele ne aşteaptă acasă cu sfinți 
musai înmuiaţi în multă miere şi nucă. 

Tot în această primăvară am tremurat câteva zile la rând , nu din cauza firgului ci din 
cauza emoțiilor de la simulare.  Nu a fost nici greu ,nici uşor , am constatat că ştim mai nimic şi 
ne-am trezit la realitate. 

Au urmat olimpiadele la care au participat pasionaţii. Unii au dus mai departe numele 
liceului. La fel şi handbaliştii au câştigat meciuri sau au pierdut, dar oricum s-au făcut remarcaţi. 

Ne-au deranjat disputele pe seama orei de religie . De ce să nu învaţăm religie dacă 
suntem creştin-ortodocși? 

În ţară veştile politice sunt 
contradictorii , dar avem şi evenimente care 
ne umplu sufletul de mândrie. Regizorul 
Radu Jude a luat Ursul de aur la Berlin cu 
filmul Aferim. Va începe un nou sezon din 
Romanii au talent. Pe opt martie vocile 
selectate pentru Eurovizion se fac auzite în 
finală. La librăria Cărtureşti  s-a înfiinţat 
biblioteca Carousel. Tot în primăvara 
aceasta s-au împlinit 138 ani de la naşterea 
lui Ion Creangă. 

Indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru , noi vrem să fim optimişti ca anotimpul în 
care am intrat. 

Bine că a venit primăvara pentru că ne-am umplut de speranţe. Sumtem pe un drum bun. 
Asta înseamnă maturitate, înţelepciunea forţei de creaţie, bunătatea. Acest anotimp ne 
binecuvântează cu o mare bucurie , cea a Învierii. Avem bucuria de a învăţa să dăruim şi de a ne 
apropia de  Mântuitorul nostrum Iisus.  

 
Membrii Clubului de jurnalism 
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REPORTAJ  

 

Elev în Italia 

Am învățat o mare parte din viața mea în Italia. Acolo sistemul de învățământ este diferit 

de sistemul școlar din România. Acum că am ocazia să pot învăța din nou aici, am două 

experiențe școlare diferite. 

O țară necunoscută 

             După al doilea meu an de grădinița am fost nevoit să plec cu familia într-o țară străină 

despre care nu cunoșteam nimic. Adaptarea în Italia nu a fost rapidă, nu vorbeam nici un cuvânt 

din limbă și nu înțelegeam nimic, nici la televizor nu mă puteam uita, era totul necunoscut și 

înspăimântător pentru mine. Primul meu an de școala a fost extrem de ciudat, având în vedere că 

nu înțelegeam limba și comunicam doar prin limbajul semnelor cu învățătoarele de acolo, toată 

ziua doar coloram, dormeam și o așteptam pe mama să vină să mă ducă acasă. 

               Cu timpul începusem să mă obișnuiesc cu limba, cu învățătoarele și cu colegii și totul a 

devenit mai simplu. Primii 5 ani de școală aveam ore de la 8.00 la 12.30, aveam o pauză de o oră 

când ne duceau la o cantină unde ne serveau micul dejun, după asta mai aveam ore de la 13.30 

până la 16.30. 

              Odată terminate primele 5 clase trebuia să schimbăm școala și să alegem un loc unde să 

învățăm următorii 3 ani și după acei 3 ani trebuia să alegem un liceu unde să învățăm încă 3 ani.  

Faptul ca trebuia să schimb așa de des școlile nu mă încuraja deloc pentru că fiecare loc oferea 

câte ceva diferit și de fiecare dată nu știam ce să fac sau ce să aleg, în mintea mea umbla doar 

gândul să vin odată pentru totdeauna în țara mea. 

 

Diferențe școlare 

                Diferențele dintre învățământul din Romania și Italia sunt destule, dar nu sunt drastice. 

De exemplu, odată ce se sună la prima oră și toata lumea intra în școală, se închideau porțile si 

practic nu mai aveai cum să ieși deoarece  persoane angajate de școală numite „bidelli” se 

plimbau pe holuri să vadă dacă cineva ar vrea să părăsească școala fără permis. Puteai ieși doar 

dacă aveai permis special de la profesori sau dacă sunai acasă și venea un adult după tine. 
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         Având în vedere că foarte multe clase erau pline de străini care nu se descurcau fluid cu 

limba la multe ore clasa se despărțea în două grupe, cei ce se descurcau bine și nu aveau nevoie 

de ajutor special (italiană și matematica) și cei care aveau probleme, acești elevi erau însoțiți de o 

profesoară specială care le preda aceleași chestii pe care le făceam noi, dar cu un ritm mai lent și 

înțelegător. Bineînțeles că erau mulți elevi care doar își băteau joc de aceste profesoare și nu 

apreciau ajutorul în plus. 

            Încă o diferență destul de mare era faptul că în fiecare săptămână se schimba orarul, nu 

aveam aceleași ore două săptămâni la rând, chestia asta era extrem de imprevizibilă și nu era 

favorabilă nici pentru noi, nici pentru profesori deoarece dacă un profesor lipsea toată ziua noi nu 

puteam pur și simplu să plecăm acasă, coordonatorul nostru ne găsea înlocuitor sau ne împărțea 

prin alte clase, dar în nici un caz nu plecam de la ore, nu era posibil. 

 

Evenimente 

          Liceul unde am învățat 3 ani nu era un liceu obișnuit, lângă acesta era construit un 

laborator în care elevii puteau practica tăierea și modelarea lemnului, era un liceu profesional 

care se ocupa de instruit tineri tâmplari.  

          La începutul anului coordonatorul școlii ne-a ghidat prin laborator, acolo erau o mulțime 

de mașinării diferite 

și coordonatorul ne-a 

spus că în total 

valoarea 

laboratorului 

întrecea suma de 

30.000 €. 

          De obicei se 

făceau 2 zile pe 

săptămâna în 

laborator, 8 ore pe 

zi, acolo efectiv 

lucram la proiecte și 
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idei ale coordonatorului și aveam ocazia să practicăm cu mașinăriile. 

            În fiecare an trebuia să ne găsim o companie în care să lucrăm, odată găsită compania 

coordonatorul ne aranja angajarea și petreceam 3 luni lucrând acolo 8 ore pe zi, acele luni veneau 

numărate ca ore școlare și șefii companiei trebuiau să ne dea o notă la sfârșitul sesiunii, notă care 

avea foarte mare impact în nota noastră finală de la școală. 

           La sfârșitul experienței de lucru, managerii de la respectivele companii puteau să ne 

plătească pentru timpul petrecut acolo, dar acela nu a fost cazul meu, un coleg din clasă de la 

mine totuși a luat 1000 € doi ani la rând.  

Dialog cu profesorii 

            Am vorbit cu mulți profesori despre anii mei de școală în Italia și au fost foarte curioși în 

legătură cu felul în care se purtau profesorii de acolo, elevii și chiar toată structura școlară. 

               Ideea pe care o aveau mulți profesori era că școala în Italia ar fi fost foarte curată, 

organizată și fără fumători.  Au fost destul de surprinși când le-am spus ca 90% din elevi liceului 

unde învățam fumau în fiecare pauză, chiar și copii cu doi ani mai mici decât mine, iar băile erau 

ținute într-o condiție ridicolă. 

              Încă o chestie care a surprins mulți profesori a fost faptul că în Italia nu erai ascultat la 

lecții de fiecare dată, când cineva vedea ca nu ai destule note pur și simplu te programa, îți 

spunea dacă te ascultă, când te ascultă și despre ce, deci nici unu nu avea niciodată frica de a fi 

ascultat. 

 

 Pro/Contra sistemului educațional românesc 

 

Pro                                                                                             Contra 

• Ascultarea continuă și constantă.                               ° Ascultarea continuă și constantă. 

• Profesori înțelegători.     ° Sistem destul de lent de integrare. 

• Multă materie diferită. 

• Respectiv bine organizat. 

• Bine structurat (o dirigintă pe clasă). 

 

        a consemnat  Dorneanu Tudor, clasa a XI- a C 



 

PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ

Nichita Stănescu s-a născut pe 31 martie 1933 

Am ales să ne amintim cum a fost, cum a gândit, cum 

ce a scris. 

Îl iubim pe Nichita pentru că la 5 ani, în timp ce mama făcea 

bulion, el a murmurat primele versuri:

" Într-o zi cam pe la prânz,

Gheorghiță mergea pe-un mânz

Pentru că elev de liceu fiind, avea aceea

noastră: jurnalismul. 

Împreună cu câțiva colegi edita o revist

Avea drept motto versurile: 

"Caragiale, Caragiale/ Dacă nu erai matale/ Rămâneam tot haimanale."

Pe atunci scria poezie argotică. 

Îl mai iubim și pentru evoluția sa metalingvistic

reproduce și care ne-au plăcut foarte mult

La împlinirea a 50 de ani, modestul său apartament din Pia

prieteni care așteptau pe scară și în curtea blocului s

A fost plin de haz, încă un motiv să

Se spune că la întâlnirea cu Eli Lotar, fiul  lui Arghezi, s

formă de aripi și a repetat la nesfârșit intraductibilele cuvinte: "bubuleru tet".

Cum să nu-l iubim pentru spiritul său ludic?

Și pentru că v-am promis ni

"Ce sunt cărțile? Ceea ce este iarba pentru p

cuvintele de dragoste pentru om."

Cuvintele frumoase ale lui Nichita Stănescu pot continua,

Îl iubim pe Nichita!  
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De ce îl iubim pe Nichita 

a născut pe 31 martie 1933 și a decedat la data de 13 decembrie 1983.

Am ales să ne amintim cum a fost, cum a gândit, cum și 

Îl iubim pe Nichita pentru că la 5 ani, în timp ce mama făcea 

versuri:  

o zi cam pe la prânz, 

un mânz." 

Pentru că elev de liceu fiind, avea aceeași preocupare ca și a 

țiva colegi edita o revistă bășcălioasă,  numită "BĂCĂONIA". 

"Caragiale, Caragiale/ Dacă nu erai matale/ Rămâneam tot haimanale." 

și pentru evoluția sa metalingvistică, pentru vorbele de duh pe care le vom 

au plăcut foarte mult, îl iubim și pentru că a avut un cult al prieteniei.

La împlinirea a 50 de ani, modestul său apartament din Piața Amzei a fost invadat de sute de 

și în curtea blocului să-l felicite. 

A fost plin de haz, încă un motiv să-l iubim. 

întâlnirea cu Eli Lotar, fiul  lui Arghezi, s-a urcat pe masă, cu mâinile în 

și a repetat la nesfârșit intraductibilele cuvinte: "bubuleru tet". 

l iubim pentru spiritul său ludic? 

am promis niște vorbe celebre, acestea sunt: 

țile? Ceea ce este iarba pentru pământ, ceea ce sunt peștii pentru mare, ceea ce sunt 

cuvintele de dragoste pentru om." 

Cuvintele frumoase ale lui Nichita Stănescu pot continua, dar noi ne oprim aici.

       

   Membrii Clubului de jurnalism
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

și a decedat la data de 13 decembrie 1983. 

ă, pentru vorbele de duh pe care le vom 

că a avut un cult al prieteniei. 

ța Amzei a fost invadat de sute de 

a urcat pe masă, cu mâinile în 

știi pentru mare, ceea ce sunt 

dar noi ne oprim aici. 

  

jurnalism 
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ESEU 

 

Imaginea ca mijloc de manipulare 

 

Tindem spre o imagine aparent perfectă. Imaginea e ca o oglindă pe care tot timpul 

încercăm să o lustruim.  Există diferite moduri prin care ne conturăm imaginea.  Pot fi un om 

bun, atâta timp cât mi-am construit pe principii bine definite o imagine de apreciat. Dar pot 

induce în eroare persoane, dându-mă un adept al poeziilor romantice și totodată,  scriindu-le, 

când de fapt faima e pusă pe munca altuia. Şi dacă îmi merge bine, pot continua. 

 Prin felul ăsta mă împrietenesc cu manipularea și îmi creez o imagine falsă. Şi există 

multe moduri de manipulare.  Analizând mai bine oamenii de televiziune aparent perfecți și cu o 

viață demnă de invidiat,  ne putem da seama că de fapt e o înșelătorie.  Şi asta i se poate întâmpla 

oricui, cu toate că nu credem tot  ceea ce vedem. 

   Prin astfel de moduri, de creare a imaginii false, putem manipula lumea. Iar cei 

manipulați se vor încrede în minciuni.  Şi va exista o continuă stare de incertitudini, urmând să-i 

venerăm pe cei care ne introduc într-o lume aparent perfectă. 

Cârjă Iustina, clasa a XI-a C 

 

 

Manipularea este o formă a persuasiunii realizată de cele mai multe ori prin intermediul 

micului ecran. Acesta este furnizorul principal de imagini prin intermediul căruia putem fi 

manipulați. 

Cum afirmă Aristotel Onassis ,,scopul manipulării este de a deține informații''. Imaginile  

însăși redau informații, iar informațiile înseamnă putere. Dar depinde de felul fiecăruia de a 

înțelege anumite imagini. Căci după cum se știe două persoane pot observa același lucru, dar  îl 

percep diferit. Din nefericire de cele mai multe ori imaginile sunt folosite mai mult  în scop 

distructiv decât constructiv. Termenul de manipulare în sine denotă acest lucru. Este mai simplu 

să manipulezi o persoană prin intermediul imaginilor decât a informațiilor pe care le transmite. 

Probabil scopul principal al mass-mediei este acela de a manipula populația după bunul plac. În 



                                                                                                

 

 

Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte...

Pe același principiu se merge și în ziua de ast

atenția. Vedem în ziare, pe Internet

imaginea nu-și mai are locul în acel text; cunosc diverse persoane care s

teleshopping de o singură imagine fiind mai apoi nemul

Părerea mea este că n-ar trebui să ne lăsăm du

pare ca încă prostesc mulți oameni.

Eu unul nu mă las prea u

după copertă; prefer să verific mai întâi 

este acea imagine. 

Dacă este să tragem o concluzie de aici aceea ar fi s

să ne trezim din somnul ăsta care ne induce vise false!

Biblioteca din Nord

loc să ne informeze, acestea mai mult 

ne influențează negativ. Fac referire 

aici în special la diversele emisiuni de 

proastă calitate care nu au 

lor nimic constructiv. Chiar 

desene animate conțin scene de violenț

ce îndoctrinează comportamentul celor  

mici. Astfel imaginile insuflă 

comportamentul persoanelor ,,încă de 

la rădăcină''. 

Așadar imaginea este un mod de 

manipulare tenace. Depinde de noi dacă 

ne lăsăm sau nu influen

nu credeți tot ceea ce vedeți la 

televizor! 

                                                                                                         Oana Ioniță, clasa a XI

Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte... 

și principiu se merge și în ziua de astăzi, când mass-media încearcă să ne capteze 

nternet, diverse imagini care ne creează o idée, 

și mai are locul în acel text; cunosc diverse persoane care s-au lăsat convinse la 

teleshopping de o singură imagine fiind mai apoi nemulțumite de produsul comandat.

ar trebui să ne lăsăm duși de nas de aceste mici șiretlicuri care se 

ți oameni. 

Eu unul nu mă las prea ușor convins de o imagine, așa cum nu judec niciodat

după copertă; prefer să verific mai întâi și mai apoi să îmi fac o părere despre c

Dacă este să tragem o concluzie de aici aceea ar fi să nu ne mai lăsăm păcăli

să ne trezim din somnul ăsta care ne induce vise false! 

Lucian Fărcășanu, 
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loc să ne informeze, acestea mai mult 

ă negativ. Fac referire 

ersele emisiuni de 

proastă calitate care nu au în conținutul 

lor nimic constructiv. Chiar și unele 

țin scene de violență 

ce îndoctrinează comportamentul celor  

mici. Astfel imaginile insuflă 

comportamentul persoanelor ,,încă de 

șadar imaginea este un mod de 

manipulare tenace. Depinde de noi dacă 

ne lăsăm sau nu influențați. Prin urmare 

ți tot ceea ce vedeți la 

ă, clasa a XI- a C 

media încearcă să ne capteze 

 însă când citim, 

au lăsat convinse la 

țumite de produsul comandat. 

șiretlicuri care se 

șor convins de o imagine, așa cum nu judec niciodată o carte 

mai apoi să îmi fac o părere despre cât de adevărată 

nu ne mai lăsăm păcăliți așa ușor... 

șanu,  clasa aXI-a C 



        Exil 

Vela bărcii s-a rupt 

Nu mai pot întoarce, 

Mă îndrept spre necunoscut 

Nu mai am ce face... 

 

Corbii se apropie tot mai mult, 

Îmi simt sufletul sfâșiat 

Acum că-s de realitate rupt, 

Regretele-s în neant... 

 

Simt cum mă urmăresc  

Rechinii ce stau la fund,  

Așteaptă să mă isprăvesc,  

Așteaptă să mă scufund!  

     

Soarele arde tot mai tare,  

Marea devine un deșert.  

O parte din mine moare  

Nici eu nu pot să mă iert...  

     

Pielea mi-e arsă, carne vie  

Dar nu mă plâng, îndur  

Sufăr, doar datorită mie  

Sunt exilat în trecut...   

     

Lucian Fărcășanu, clasa a XI-a C
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CENACLU 

           Speranța mea 

   Când te văd sunt nepunticios

   Dar puternic în același timp,

   Sunt frunza în vântul furios 

   Dar și incendiul nepotolit 

   Ești leacul bolii mele, 

   Dar ești și sarea de pe rană, 

   Ești lucruri bune,dar și rele 

   Când te văd plutesc... 

   precum o pană. 

   Tu ești barca fără cârmă 

   Ce duce spre necunoscut 

   Când te văd parcă-s în lanțuri

   Dar tot îmi vine să mă lupt. 

   Poate este banal, 

De neexplicat așa ceva, 

C                             Tu poate mă lași fără grai, 

                                     Însă ești speranța mea!        
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nepunticios 

timp, 

 

    

 

   

țuri 

 

   

       



                 PAGINA 
Îmi aduc aminte cu plăcere de toate zilele petrecute la Liceul Mihail Sadoveanu Borca. 

Încă din scoala generală, când am avut acces 

„Prince of Persia”  îmi doream s

știam ce însemna  exact acest lucru atunci, ceva m

si de părintii mei, am decis să urmez un liceu cu sp

în anul în care am absolvit scoala general

informatică. Am decis să urmez cursurile acestui liceu, cu toate c

îndoială .. oare o să fie profesori preg

a fost alungată încă din primele zile. Am avut marele noroc s

pe actualul director – Vasile Amariei, pentru care am un respect deosebit. Bazele informaticii 

care le-am pus sub îndrumarea lui m

plăcute erau orele de fizică, sub 

care am un mare respect.  

Orele de sport mi-au permis s

care aș fi urmat-o în viață dacă nu prindeam microbul calculatoarelor. 

Nu o să enumăr aici toti profesorii, dar î

dau seama că fiecare a avut un rol î

alții fiindu-ne aproape prieteni, dar to

Cred că toate școlile și liceele de la  „

acea legatură specială de care citeam 

mult la formarea ca om a  unui elev, iar elevii au ceva mai mult respect fa

oraș ... cu toate că acest lucru începe s
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PAGINA  ABSOLVENŢILOR 
cere de toate zilele petrecute la Liceul Mihail Sadoveanu Borca. 

nd am avut acces prima oară la un PC si am jucat zece ore non stop 

mi doream să urmez un drum în viață legat de „calculatoare”.  Chiar dac

exact acest lucru atunci, ceva mă atrăgea spre acest domeniu. Asa c

urmez un liceu cu specializarea informatică. Coinciden

n care am absolvit scoala generală, să se înființeze la Borca prima sectie de matematic

urmez cursurile acestui liceu, cu toate că la început aveam o oarecare 

fie profesori pregătiți în acest domeniu? oare o să fie echipamente? 

din primele zile. Am avut marele noroc să îl am ca profesor de informatic

Amariei, pentru care am un respect deosebit. Bazele informaticii 

ndrumarea lui mă ajută si astăzi.  

Apoi îmi aduc aminte cu deosebit

de domnul diriginte Afloarei Mircea. Cultura 

generală vastă și talentul profesoral nativ f

predarea lectiei de istorie să semene mai mult cu 

nararea unei povești. Învățarea lectiei era foarte 

usoară si plăcută. Ca diriginte a reusit s

cu succes o clasă destul de „obraznic

, sub îndrumarea domnului Cătălin Bălțătescu, un alt profesor pentru 

au permis să practic des handbalul, o altă pasiune a mea, si poate calea 

nu prindeam microbul calculatoarelor.  

aici toti profesorii, dar îmi aduc aminte de toți cu nostalgie, si acum 

ecare a avut un rol în formarea mea profesională și  ca om, unii prin exigen

aproape prieteni, dar toți au fost niște dascăli foarte buni.  

i liceele de la  „țară”  și în special la liceul Borca înc

de care citeam în carți, între profesor si elev. Aici profesorii contribuie mai 

unui elev, iar elevii au ceva mai mult respect față de profesori dec

ncepe să se degradeze cu trecerea timpului. 
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cere de toate zilele petrecute la Liceul Mihail Sadoveanu Borca. 

la un PC si am jucat zece ore non stop 

legat de „calculatoare”.  Chiar dacă nu 

acest domeniu. Asa că, încurajat 

. Coincidența a făcut ca 

la Borca prima sectie de matematică-

nceput aveam o oarecare 

fie echipamente? Îndoiala 

l am ca profesor de informatică 

Amariei, pentru care am un respect deosebit. Bazele informaticii 

mi aduc aminte cu deosebită plăcere 

de domnul diriginte Afloarei Mircea. Cultura 

i talentul profesoral nativ făcea ca 

semene mai mult cu 

area lectiei era foarte 

. Ca diriginte a reusit să îndrume 

destul de „obraznică”. La fel de 

tescu, un alt profesor pentru 

pasiune a mea, si poate calea 

i cu nostalgie, si acum îmi 

i  ca om, unii prin exigență, 

ncă mai păstrează 

ntre profesor si elev. Aici profesorii contribuie mai 

de profesori decât la 
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După absolvirea liceului am urmat Facultatea de Informatica de la Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza din Iasi, care a fost oarecum fără istoric pentru mine, preocuparea mea 

principală fiind acumularea unor cunoștințe care să îmi permită intrarea cât mai rapidă pe piața 

muncii.  

La facultate mi-am dat seama că pregătirea pe care am primit-o în liceu, mai ales în 

domeniile cu care am interacționat direct: matematica și informatica, nu a fost cu nimic mai 

prejos decât cea a colegilor mei de facultate, printre care și olimpici, alții absolvenți ai unor licee 

prestigioase de informatică din țară.  

După facultate, m-am angajat la o firmă abia înființată în Iasi, ca divizie din România a 

unei firme de securitate informatică destul de cunoscută – Comodo.  

Aici am avut mari satisfacții profesionale. Am pornit toți de la zero, eu fiind al patrulea 

angajat. Fără experiență, dar cu ambiție mare, am reușit destul de rapid să ne dezvoltăm, și de la 

5 angajati, s-a ajuns la peste 100 în decurs de 3 ani. A trebuit să învățăm totul pe riscul nostru, 

am avut și dezamăgiri din cauza lipsei de experiență, dar și mari satisfacții odată ce am învățat 

din greșeli.  

Primii 4 ani au fost o perioadă extraordinară, când o mână de absolventi de facultate și de 

încă studenți am lucrat la produse gen: Disk Encription, Consola de Mangement Remote, Data 

Leak Prevention. Cunoscătorii vor ști că acestea sunt proiecte gigant, și să lucrezi la așa ceva, 

mai ales ca începător și să vezi cum se dezvoltă de la A la Z e o mare șansă. Am acumulat foarte 

multe în această perioadă și recomand oricărui student/absolvent care caută un loc de muncă să 

nu alerge de la început după peștii mari. Trebuie să fii genial sau foarte norocos să reusesti să 

ajungi unde visezi din prima. E nevoie de  foarte multă muncă și acumulare de experiență. Iar 

asta se dobândește cel mai ușor într-o firmă mai mică, unde satisfacțiile de la început sunt altele 

decât cele materiale.  

Eu am evoluat împreună cu firma, având funcția de Team Leader după cea de developer, 

iar acum sunt  Project Manager.  

Următorul meu obiectiv este de a-mi transforma ideile în aplicații și de a-mi dezvolta 

propriile proiecte, și de ce nu, de a colabora cu actuali și viitori absolvenți ai liceului Borca.  

Încă îmi trăiesc visul care s-a înfiripat în momentul în care am înțeles prima dată ce 

înseamnă un calculator.  

Răzvan Rășchitor, Project Manager, Comodo System Cleaner 
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PRIETENII REVISTEI 

PSIHOLOGIE  

 Relația părinți-copii 

Aurelia Bilasco este psiholog,  jurnalist și om de cultură. Trăieşte în Petrova 

Maramureşului şi de acolo primim din când în când semne spirituale.  Cu ocazia activităţii 

“Conflictul dintre generaţii” desfăşurată la Căminul Cultural Borca, am primit din partea 

domniei sale aceste minunate gânduri. 

,,Căci, dacă dragoste nu e, nimic nu e.” 

Despre fii     - Kahlil Gibran 

 ,,Fiii voştri nu sunt fiii voştri. 

Ei sunt fiii şi fiicele vieții si a iubirii față de ea însăși. 

Ei nu sunt din voi, ci vin prin voi. 

Şi, chiar dacă trăiesc cu voi, nu sunt ai voștri. 

Puteţi să le daţi dragostea, nu însă şi gândurile voastre, 

fiindcă ei au propriile lor gânduri. 

Le puteţi găzdui trupul dar nu şi sufletele lor,  

fiindcă sufletele lor locuiesc în casa zilei de mâine, pe care voi nu o puteţi vizita nici chiar în vis. 

Vă puteti stradui să fiţi ca ei, dar nu căutaţi să‑i faceţi asemenea vouă, 

pentru că viaţa nu merge înapoi, nici zăboveşte în ziua de ieri. 

Voi sunteţi arcul din care copiii voştri, ca nişte săgeţi vii, sunt lansați. 

Pe drumul nesfârşirii, Arcaşul vede ţinta şi cu puterea Lui vă încordează, astfel ca săgeţile‑i să 

poată zbura iute şi departe. 

Lasa-ți-vă arcuiți, cu bucurie, de mâna Arcașului 

Căci, precum El iubește săgeata călătoare, tot la fel iubeste El si arcul rezistent.” 

 

Legenda celor 8 minute     

        Legenda spune că o femeie săracă cu un copil în braţe, trecând pe lângă o peşteră a auzit o 

voce misterioasă care i-a spus:      ” Intră şi ia tot ceea ce îţi doreşti, dar să nu uiţi ceea ce-i mai 
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important. Aminteşte-ţi că după ce vei ieşi, poarta se va închide pentru totdeauna.  Aşa că profită 

de această ocazie, dar nu uita ce-i mai important.” 

       Femeia a intrat în peşteră şi a găsit multe bogaţii. Fascinată de aur şi bijuterii, a aşezat 

copilul pe o stâncă şi a început să strângă de zor tot ce putea duce. 

      Vocea misterioasă i-a vorbit din nou: 

- Ai doar 8 minute ! 

          Când au trecut cele 8 minute, femeia, încărcată cu aur şi pietre preţioase, a fugit afară din 

peşteră şi poarta s-a închis. 

        Atunci şi-a amintit că a uitat copilul înăuntru, iar poarta s-a închis pentru totdeauna. 

Bogaţia a durat puţin,  iar disperarea pentru totdeauna. La fel se întâmplă de multe ori şi cu noi. 

 Avem aproximativ 80 de ani pentru a trăi în această lume şi o voce ne aminteşte mereu:” Nu uita 

ce e cel mai important!” 

Şi cele mai importante sunt valorile spirituale, familia şi copii, viaţa, educaţia, bunul simţ, 

reputaţia, dragostea, adevărul şi demnitatea de om. 

În schimb câştigurile, bogăţia, plăcerile materiale ne fascinează într-atât încât uităm de 

ceea ce e mai important. Nu e de mirare că în ultimul timp au avansat brusc toate felurile de 

tehnologii, rețele sociale.Toate sunt create să distragă atenția omului de la viață, copii , familie și 

să-l cufunde în lumea virtuală. 

 În America un cetățean și-a cumpărat o tabletă și peste o săptămână a dus-o înapoi în 

magazin zicînd că "e prea bună și din cauza ei o săptămână nu m-am jucat cu fiul meu" … 

 

  Repetabila povară- Adrian Paunescu 

,,Cine are părinţi, încă nu e pierdut, 

Cine are părinţi are încă trecut. 

Ne-au făcut, ne-au crescut, ne-au adus până-aci, 

Unde-avem şi noi înșine ai noştri copii. 

Enervanţi pot părea, când n-ai ce să-i mai rogi, 

Şi în genere sunt şi niţel pisălogi. 

Ba nu văd, ba n-aud, ba fac paşii prea mici, 

Ba-i nevoie prea mult să le spui şi explici, 

Cocoşaţi, cocârjaţi, într-un ritm infernal, 
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Te întreabă de ştii pe vreun şef de spital. 

Nu-i aşa că te-apucă o milă de tot, 

Mai cu seamă de faptul că ei nu mai pot? 

Că povară îi simţi şi ei ştiu că-i aşa 

Şi se uită la tine ca şi când te-ar ruga...” 

 

Un bătrân zise:.,,  Eu stiu, pentru că am fost tânăr ca tine iar acum sunt bătrân, ceea ce tu încă nu 

ai fost.” 

Tânărul răspunse: ,,Stiu, dar eu sunt tânăr acum, ceea ce tu nu vei putea fi niciodată…”    

   

Timpul fiecărui om trebuie neapărat suprapus timpurilor. In universul omului, timpul 

cronologic nu se poate separa de timpul social.     Odată la 25-30 de ani se schimbă generațiile, si 

nimic nu va mai fi asa cum era în urmă cu ani. Astfel, divergentele între generatii sunt inerente, 

iar  părintii simt o mare frustrare  nu doar când fiul face lucruri  irationale si încalcă regulile, ci 

chiar si când  încearcă să le  demonstreze că știe mai mult, că face mai bine decât ei. Rezistența 

la schimbare împiedică progresul, iar neacceptarea de către părinti a evoluției propriilor copii, în 

ritm cu ceea ce societatea oferă, poate produce blocaje si devieri în dezvoltarea acestora.  

          Sămânța ca să încolțească, trebuie reînnoită periodic. Trebuie schimbat modul de 

comunicare cu generația tânără. Trebuie să ne îmbunătățim limbajul, să ne ajustăm abordările, să 

adaptăm pretențiile si asteptările. 

Că este foarte greu să protejezi copiii în ziua de azi de influențele negative oferite de 

mediu si societate, este un adevăr dureros. La fel de dureros este și că părintii nu acceptă să se 

recunoască în propriul copil, adolescent sau chiar matur. O oglindă care să-ți scoată în evidență 

tocmai lucrurile despre tine pe care doreai să le ignori, poate fi enervantă de-a binelea.   

Există niste legi care operează singure  în construcția psihică și afectivă a omului, mai 

ales când este în formare:  

-agresivitatea naște agresivitate 

-bunăvoința generează bunavoință 

-respectul aduce respect 

-cine știe să asculte va fi și ascultat 



 

      Jocul de-a viața este simplu. Cu care m

de jucat. In relația părinte copil, este la

Podul pe care părinții si copi

mereu unul spre celălalt, se construie

viață.  Psihologia spune despre copil c

trăit   până la 6 ani! Pe când pă

să construiască pe fiu când deja acesta ,,

nu mai ,,este prea mic pentru asta

face până acesta  va avea 50 de ani. Tot ceea ce traieste copilul p

personalitatea.  Punct! Armonia relatiei  î

membri din familie, vecinii, prietenii

adult. Valorile transmise, transmiterea  mesajului privind respectul fa

scoala, Biserica si față de sine, 

scoală, în societate. 

                 Nu discutăm despre formele pe care le iau intoleran

tinerilor față de  adulti deoarece sunt cunoscute, si  sunt a

eficiente de  contracarare  deoarece , fiecare individ este unic si irepetabil, i

adaptate în functie de particularit

cultură, de instruire și de  condition

              Nu discutăm despre motivele, 

aducerea  pe lume a pruncilor ( s

familiei,  să ducă numele sau afacer

imaginea multiplicată, pentru a fi 

,,planul” lor  întâmpină modific

dureroase.  

           Drama adevarată, pentru copil, î

cea care hotărăște înțărcarea de la s

prefigurează comportamentele adictive, adic

sfârcului ținut între buze în filtrul de la 

,,topcaită”  frecvent, paharul cu alcool etc., iar mai apoi, î
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a este simplu. Cu care măsură dai, tot cu aceea primesti. Dar este foarte greu 

rinte copil, este la fel.  

i si copiii vor putea trece 

lalt, se construiește din primii ani de 

.  Psihologia spune despre copil că el va fi ceea ce a 

ărintii pretind să  înceapă 

nd deja acesta ,,întelege”, când 

nu mai ,,este prea mic pentru asta”  crezând că o poate 

acesta  va avea 50 de ani. Tot ceea ce traieste copilul până la 6 ani, 

tea.  Punct! Armonia relatiei  între părinti, felul în care sunt trataț

membri din familie, vecinii, prietenii, va fi decisive în formarea viitorului adolescent 

adult. Valorile transmise, transmiterea  mesajului privind respectul față de oameni, institutii, 

 vor fi temelia pe care se va baza formarea lui c

m despre formele pe care le iau intoleranța si  atitudinea sfid

de  adulti deoarece sunt cunoscute, si  sunt aproape generale. Nici despre metode  

eficiente de  contracarare  deoarece , fiecare individ este unic si irepetabil, iar metodele trebuiesc 

n functie de particularitătile individuale ale combatanților, de gradul de civilizatie si 

i de  conditionările  geo-socio-economice  specifice . 

m despre motivele, în general, pur egoiste pentru care adul

aducerea  pe lume a pruncilor ( să fie sprijin la bătrânetea părintilor, să lucreze p

ă numele sau afacerile familiei mai departe, din pornirea narcisist

, pentru a fi în rând cu lumea, etc.), ci de  reacția  părintilor c

modificări, fapt ce duce la dezacorduri, chiar rupturi definitive si 

ă, pentru copil, începe din primele luni de viață, când uneori este mama 

rcarea de la sânul matern (se spune că de la înțărcarea for

amentele adictive, adică în dorul sânului negat, se va reg

n filtrul de la țigară , ceașca de cafea dusă des la gur

cu alcool etc., iar mai apoi, îmbrățișările pentru care nu s
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dai, tot cu aceea primesti. Dar este foarte greu 

la 6 ani, îi va marca 

ți bunicii, ceilalti 

n formarea viitorului adolescent și apoi 

de oameni, institutii, 

vor fi temelia pe care se va baza formarea lui când va intra în 

a si  atitudinea sfidătoare a 

proape generale. Nici despre metode  

ar metodele trebuiesc 

ilor, de gradul de civilizatie si 

n general, pur egoiste pentru care adulții hotărăsc  

lucreze pământurile 

ile familiei mai departe, din pornirea narcisistă de a-și vedea 

rintilor când poate 

chiar rupturi definitive si 

nd uneori este mama 

rcarea forțată se 

nului negat, se va regăsi plăcerea 

des la gură, sticla cu bere 

rile pentru care nu s-a avut 
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timp si ,,dispozitie” din partea părintilor, se pot materializa în căutarea precoce a unui partener, a 

unei  îmbrățisări protectoare,  a unei relații intime). 

Drama  începe să se îngroațe încă de la tăierea moțului, când deja părintele arată copilului 

tava cu obiecte ce vor indica ce carieră profesională va alege bebelușul, si asa mai departe. 

Părintele, în loc să-l observe ca să-l înteleagă, construiește mental copilul în functie de 

exigențele, aspiratiile si interesele personale, fară a da timp timpului și lui Dumnezeu să 

,,lucreze”. Părintele face atâtea lucruri, mai mult sau mai putin mărețe în interesul copilului, fără 

să-si dea seama că uneori este contra intereselor acestuia. Pentru a educa un copil astăzi, școala 

vieții (cu care ne  lăudam noi, ăștia mari), nu este de exclusiv  folos. A învăța niște lecții în 

scopul educării copilului pentru timpurile pe care acesta le traversează, ar fi de urgentă nevoie.      

Părinții responsabili, astăzi, ar trebui să reînceapă să învețe, să se formeze si să se informeze.    

Metodele educative ale părintilor  nu mai sunt eficiente, ci dimpotrivă. Emisiunile de gen, de la 

televizor, sunt niste jalnice exemple e ceea ce este societatea de azi, tocmai cea care prin 

structura ce-și  prefigurează, îndepărtează pe copii de părinti, de valori și credințe. În loc să ne 

sensibilizăm, ne șocăm. 

        Trăim într-o societate excesiv ratională, psihologizată, presiunea pe om este fantastică, se 

urmăreste transformarea lui într-un super -om, dezrădăcinarea lui , desacralizarea legăturii lui cu 

Dumnezeu. 

       Trebuie să strângem rândurile! Părintii s-au îndepărtat prea mult de dascăli, inexistența 

parteneriatului  dascăl –părinte- copil împiedică comunicarea eficientă, în dauna tuturor.  

O discuție cu psihologul școlar este o dovadă de curaj, responsabilitate și de ce nu, de 

modernitate. 

       A preveni e mai ușor decât a repara sau vindeca. 

        Un tânăr pe care îl cunosc, a fost întrebat  într-un  urlet  sfâșietor de către mama lui, când 

aceasta a aflat  că se droghează de câțiva ani: ,, Cum de nu mi-am dat seama ce ți se întâmpla, 

unde am fost eu în tot acest timp?’’ 

El i-a raspuns:  ,,Nu știu…peste tot!’’ 

      Dragi părinti, mai ales vouă vă zic: Sunteți acum, aici, deci unde trebuie să fiți. Asta 

înseamnă că nu sunteți singuri, și că cuiva îi pasă de dumneavosatră. Nouă ne pasă. Și cu cât 

vom fi mai mulți cu atât vom prinde curaj. 

        Vă mulțumesc pentru privilegiul de a fi trebuit să pregătesc acest material pentru voi. Sper 

că v-a plăcut. 

       Urez tuturor participanților  Paște fericit, și vă doresc  ca rugăciunile dumneavoastră să fie 

doar de mulțumire. 
   Consilier psiholog, Aurelia Bilasco 

Liceul Tehnologic ,,Alexandru Filipașcu”, din Petrova Maramureșului Voievodal 



SĂNĂTATEA, 

Am afirmat într-un material din 2010 că „sănătatea omului este în grădină şi în natură”. Nu am 

avut ocazia să argumentez ceea ce am

mai târziu decât niciodată!). 

Acum, aş vrea să completez afirmaţia, adăugând: „sănătatea fiecăruia dintre noi este opţiunea 

noastră, resursele fiind în noi, în jurul nostru, la îndemâna oricui”.

Odată cu apariţia omului, a apărut şi boala. Din 

negura timpului, omul a încercat (şi de cele mai 

multe ori a reuşit) să-şi amelioreze starea de sănătate 

cu resursele din natură, căreia îi aparţine şi în care a 

apărut. Natura este „mama” tuturor fiinţelor vii, deci 

şi a omului. Natura trebuie cunoscută, respectată, 

înţeleasă şi beneficiile pentru fiinţele vii vor fi 

maxime, pe măsura aşteptărilor. 

Omul trebuie să considere natura ca bază a existenţei 

lui, să se integreze în ea şi nu ca un mediu oarecare 

ce trebuie schimbat, adaptat nevoilor de moment ale unora sau altora.

Procedăm, noi oamenii, corect, din acest punct de vedere?

Răspunsul este categoric NU ! Exemplele sunt nenumărate, la tot pasul !!!

Să încep cu… începutul. 

În scrierile vechi, cu referire la BIBLIE 

înscris: „Şi a zis Dumnezeu: „Iată, vă dau vouă toată iarba dătătoare de sămânţă pe faţa 

întregului pământ, şi tot pomul purtător de rod cu sămânţă de pom într

vouă spre hrană”. (Facerea, Întâia carte a lui Moise, 1:29.).

Rezultă ceea ce ştim cu toţii (dar nu ţinem cont de adevăr) că fiinţele vii în care includ şi OMUL, 

au fost create din elementele naturii, împrumutând de la aceasta 

au nevoie – pentru supravieţuire, de aceeaşi materie, din natură. Totul la îndemâna fiecăruia 

dintre noi ! 
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SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOAT

Otrava din farfurie 

un material din 2010 că „sănătatea omului este în grădină şi în natură”. Nu am 

avut ocazia să argumentez ceea ce am  afirmat atunci. Se pare că acum a venit ocazia (mai bine 

Acum, aş vrea să completez afirmaţia, adăugând: „sănătatea fiecăruia dintre noi este opţiunea 

noastră, resursele fiind în noi, în jurul nostru, la îndemâna oricui”. 

apărut şi boala. Din 

negura timpului, omul a încercat (şi de cele mai 

şi amelioreze starea de sănătate 

cu resursele din natură, căreia îi aparţine şi în care a 

apărut. Natura este „mama” tuturor fiinţelor vii, deci 

a trebuie cunoscută, respectată, 

înţeleasă şi beneficiile pentru fiinţele vii vor fi 

 

Omul trebuie să considere natura ca bază a existenţei 

lui, să se integreze în ea şi nu ca un mediu oarecare 

voilor de moment ale unora sau altora. 

Procedăm, noi oamenii, corect, din acest punct de vedere? 

Răspunsul este categoric NU ! Exemplele sunt nenumărate, la tot pasul !!! 

În scrierile vechi, cu referire la BIBLIE – considerată pe drept „Cartea cărţilor”, găsim următorul 

„Şi a zis Dumnezeu: „Iată, vă dau vouă toată iarba dătătoare de sămânţă pe faţa 

întregului pământ, şi tot pomul purtător de rod cu sămânţă de pom întrînsul; acestea vă vor fi 

Întâia carte a lui Moise, 1:29.). 

Rezultă ceea ce ştim cu toţii (dar nu ţinem cont de adevăr) că fiinţele vii în care includ şi OMUL, 

au fost create din elementele naturii, împrumutând de la aceasta – materie, în diverse proporţii, şi 

pravieţuire, de aceeaşi materie, din natură. Totul la îndemâna fiecăruia 
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ÎNAINTE DE TOATE 

un material din 2010 că „sănătatea omului este în grădină şi în natură”. Nu am 

acum a venit ocazia (mai bine 

Acum, aş vrea să completez afirmaţia, adăugând: „sănătatea fiecăruia dintre noi este opţiunea 

ept „Cartea cărţilor”, găsim următorul 

„Şi a zis Dumnezeu: „Iată, vă dau vouă toată iarba dătătoare de sămânţă pe faţa 

nsul; acestea vă vor fi 

Rezultă ceea ce ştim cu toţii (dar nu ţinem cont de adevăr) că fiinţele vii în care includ şi OMUL, 

materie, în diverse proporţii, şi 

pravieţuire, de aceeaşi materie, din natură. Totul la îndemâna fiecăruia 
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Cu 400 ani Î.Ch., Hipocrate – considerat pe bună dreptate „părintele medicinii”, sfătuia pacienţii 

susţinând: „alimentele voastre să fie medicamentele voastre”. El îndrepta atenţia discipolilor şi 

pacienţilor asupra „puterii vindecătoare a naturii” ( Natura medicatrix), susţinând că Natura, 

este printre altele şi „medicul bolilor”, făcând prin ea însăşi „ceea ce se cuvine, aflând căile şi 

mijloacele în acest scop; Natura vindecă, medicul asistă”. 

Paracelsus – făuritorul concepţiilor medicale renascentiste, afirma că: „Omul, creaţie cosmică, 

uneşte prin întreaga sa fiinţă viaţa şi mişcarea, într-o Lumină astrală;  astralizată în astre, 

animalizată în animale, umanizată în Om, Lumina care vegetează în plante ori care străluceşte 

în metale, Lumina care uneşte organismul nostru de universul din care ne-am desprins, 

întruchipează însăşi universalitatea”. 

Paracelsus aplică Lumina astrală  şi medicinii, convins că prin ea există un „medic interior al 

corpului”, o forţă vitală tămăduitoare, comună plantelor şi animalelor.   

Cunoştinţele noastre au evoluat mult de la renaştere. S-a dezvoltat impetuos o „medicină de 

şoc”bazată pe matriţe de substanţe active farmacologic, deseori inexistente în natură (sintetice). 

Armele ştiinţei au disecat concomitent, regnul vegetal şi animal. Gândirea creatoare a Omului a 

extras şi precizat, din multitudinea de virtuţi tămăduitoare ale speciilor de plante, acele elemente 

care aruncă arcuri de continuitate peste timp şi spaţiu, fixând locul ce se cuvine de 

drept fitoterapiei într-o medicină modernă. 

Remediile primitive au apărut din imitare şi din propria experienţă a omului, fiind utilizate la 

întâmplare, prin observaţii, încercare, gustare, mirosire; repetiţia cu efecte pozitive constatate de 

fiecare dată, au fixat definitiv în practică şi în memoria tămăduitorilor aceste remedii. Transmise 

oral din generaţie în generaţie timp de multe milenii, remediile primitive reţinute au evoluat spre 

remedii empirice care s-au constituit treptat în medicina tradiţională a popoarelor de pe toate 

meridianele globului. 

Pe parcursul tuturor acestor milenii de deprindere conştientă în domeniul lecuirii bolilor, 

activitatea l-a condus pe om spre conturarea a ceea ce astăzi denumim etnomedicina numită şi 

etnoiatria. 

Etnomedicina, medicina tradiţională sau medicina populară este ansamblul de cunoştinţe 

acumulate în sânul unei etnii, având ca scop păstrarea sau restabilirea sănătăţii. 
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Etnomedicina este o componentă a vieţii sociale şi s-a propagat din unele focare ale civilizaţiei 

umane spre teritorii tot mai întinse, prin tradiţii orale şi apoi scrise. Continuitatea acestor tradiţii 

este o caracteristică a fiecărei regiuni de pe glob. 

Noi, oamenii secolului XXI, ce să alegem, la ce să recurgem? La medicina tradiţională, 

medicina populară, sau la medicina modernă, alopată,  bazată în cea mai mare parte pe 

medicamente de sinteză chimică, străine elementelor constitutive ale organismelor vii ? 

Farmacist  Dumitru Năstasă,  professor Şcoala Postliceală Sanitară Piatra Neamţ 

 

RELIGIE 

De ce am nevoie de religie 

 

Religia, ca obiect de studiu a devenit recent un subiect foarte controversat în școlile 

românești. Ceea ce se încearcă este ademenirea omului cât mai departe de Dumnezeu, iar 

generațiile ce vin din urmă sunt vizate în special.  

            Acest lucru nu este benefic unei populații de creștini. Ar trebui să privim în urmă, când 

mulți oameni s-au sacrificat pentru această credință, iar noi renunțăm la ea ca la un accesoriu 

demodat. Astfel vom promova nonvaloarea, ba chiar ateismul dacă acest caz este dus până la 

extrem. 

       Ceea ce încerc să subliniez este faptul că este mai potrivită unor copii față de educația 

sexuală care are să fie materia ce va înlocui religia. 

        Pe mine personal, religia m-a îndrumat pe o cale mai bună. La unele ore eram învățat să 

facem fapte bune fără a aștepta o recompensă. Am învățat să ne dăruim Domnului cu sufletul și 

trupul, iar numeroasele pilde din care trăgeam învațăturile, erau chiar esențiale! Am invățat să 

iert și să-i iubesc pe toți cei din jur, deoarece toți suntem fii lui Dumnezeu. 

          Tocmai acest lucru aș vrea să-l învețe și fratele meu, dar și copiii pe care-i voi avea. 

          Nu aș vrea să fie înconjurați de o lume rece, păgână pot să spun, unde se promovează 

nonvaloarea, deoarece se va ajunge la o nouă Sodoma și Gomora dacă nu facem ceva în legătură 

cu această temă. 

                                                                                               Lucian Fărcășanu, clasa a XI- a C 
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        Religia este un factor esențial în viața fiecăruia dintre noi. Aceasta ne modelează din punct 

de vedere moral și spiritual. 

      Consider că avem nevoie de religie în școală în primul rând pentru că suntem un popor 

creștin ortodox.  Un pas important pentru atestarea acestui cult este introducerea religiei în 

școală. A fi creștin ortodox nu trebuie să fie doar o sintagmă ci o relație dintre om și Dumnezeu 

închegată pe baza dragostei și a sacrificiilor noastre. Nu este suficient să te numești așa ci trebuie 

să dai dovadă că meriți acest nume de creștin ortodox. 

         Unde ai putea să înveți despre aceste conduite decât la ora de religie? Sunt poate o serie de 

persoane care nu frecventează biserica și astfel nu au contact cu aceste învățături care se desprind 

cel mai adesea din predicile preoților. Dacă prezența la biserică nu este atât de numeroasă pe cât 

ar trebui să fie, măcar profesorii de religie din școli să aibă oportunitatea să ne îndrume pașii. 

         În al doilea rând este bine că există această disciplină în școli pentru a contrui baza- în 

cazul celor mai mici dintre noi-, iar în cazul celorlalți să o aprofundeze. 

         Religia nu este doar o simplă disciplină care,, ne ajută să ne mărim media''- cum consideră 

unii- ci este o întreagă ,,artă'' care promovează adevăratele valori. 

          Așadar opinia mea este că trebuie să iubim acest dar și să-l apărăm  exact așa cum au 

făcut-o și alții! 

                                                                                                             Oana Ioniță, clasa a XI- a C 

 

        Demult, religia era o obişnuinţă care nu lipsea de nicăieri. Fiecare eveniment sau orele de 

curs funcţionau cu sintagma "Nimic fără Dumnezeu." 

          Pe scurt, religia era elixirul vieţii. Nu puteai să fii un om întreg, dacă nu aveai credinţa în 

tine. Cu timpul, ideea s-a evaporat. Au mai rămas doar orele de religie şi bietul profesor care 

încearcă să le lumineze minţile elevilor, prin ceea ce se  numeşte religie. 

          Informaţii despre credinţă mai căpătăm doar de la o singură oră de religie pe săptămână, 

pentru că elevii devin tot mai interesaţi de altceva, mai puţin de ceea ce se numeşte Dumnezeu. 

Prin simpla prezenţă la acea oră căpătăm idei pe care ştiam că oricum prin alte căi nu le vom 

putea afla. 
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       Dar anii au trecut şi religia se arată a fi nefolositoare. Atenţia asupra ei era redusă la 

jumătate, iar acum tinde să dispară complet. Acea oră pe săptămână se doreşte a fi exclusă.      

Şcoala urmează să rămână fără binecuvântare. Chiar dacă era o simplă oră, dar avea o 

semnificaţie aparte.  

       Ca ţară predominant creştină avem nevoie de religie în şcoli. Cu acea oră putem schimba 

multe în comportamentul nostru moral. 

       Putem păstra vechea tradiţie şi putem păstra religia în şcoli. 

                                                                                                        Cârjă Iustina, clasa a XI- a C 

 

Drapele și flori la monument 

 

A devenit o tradiție a satului Sabasa ca în fiecare an de Înălțarea Domnului să 

se organizeze activități dedicate celor ce s-au jertfit pentru glia strămoșească. 

Părintele Parohiei Sabasa, Ifrim Mihai, a organizat cu ajutorul câtorva 

enoriași o adunare câmpenească la Monumentul Eroilor căzuți în luptă în al doilea Război 

Mondial, monument situat în afara satului, într-o poiană înconjurată de brazi și fagi falnici. 

La acest eveniment au participat preoți din satele și comunele învecinate 

precum și locuitori din comuna Borca. 

Un grup de copii, într-o căruță trasă de cai, a 

venit la monument cu coroane și steaguri tricolore. Cu mult 

interes a fost urmărită de participanți sfințirea steagurilor și 

distribuirea lor copiilor și tinerilor purtători de straie populare 

care au animat pe cei prezenți. 
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După slujba religioasă închinată acestui eveniment, a urmat un frumos program 

artistic compus din cântece patriotice interpretare de corul parohiei Sabasa și de elevii școlii din 

sat și dansuri populare, specifice zonei, prezentate de cele două ansambluri folclorice din 

comună. 

 

 

Activitatea s-a încheiat cu o masă cu mâncăruri pregătite de unii enoriași din 

sat și ciobani de la unele stâni din sat. 

La acest eveniment au participat mulți copii și tineri care au primit o înaltă 

lecție de patriotism. 

Învățător: Ilie Cotârgășanu 
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         PAGINA CELOR MICI  
 

       Rubrică realizată de înv. Gladiola Bondar 

Hai să vorbim despre copilărie ! 
Activitatea literară Hai să vorbim despre copilărie ! - desfăşurată cu prilejul împlinirii a 

178 de ani de la naşterea lui Ion Creangă (1 martie 1837 Humuleşti), a reunit elevi din 
învăţământul primar (clasa pregătitoare şi clasa a III-a) şi elevi din învăţământul gimnazial, sub 
îndrumarea cadrelor didactice, Ioana Fedeleş, Gladiola Bondar şi a d-rei bibliotecare, Iolanda 
Lupescu.  

La biblioteca comunală “Aurel Dumitraşcu” Borca s-a organizat expoziţia de desene 
inspirate din opera marelui povestitor, s-a vorbit despre personajele lui Creangă, iar micii şcolari 
au citit compuneri în care şi-au imaginat diferite întâmplări sau situaţii hazlii pornind de la 
poveştile autorului.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

Iezişorii caprei 
                                  Adela Ecaterina Aruştei, cl. a III-a 

Vara te îmbie la plimbare şi joc în aer liber. Împreună cu prietenii mei 
am pornit-o după fragi şi după mure. Ne întâlnim cu mama-capră, care 
strângea şi ea de zor fructele de pădure. 

-Adina, te rog să stai puţin cu iezişorii mei până mă întorc din pădurea 
mare ! îmi spune capra. 

-Desigur, mamă-capră ! Să te bazezi pe mine ! La revedere ! şi 
pornesc repede spre căsuţa caprei care se afla în apropiere. De-abia aşteptam 
să-i revăd pe iezişori… 

Iedul cel mare mi-a deschis uşa, dar cel mic s-a speriat …a crezut că a 
venit lupul. Ştiau şi ei povestea caprei cu trei iezi. Iezişorii s-au jucat fără 
nicio grijă. Aveau în mine un prieten de nădejde. Lupul nu s-ar fi apropiat ! 

La uşă se aude: Trei iezi, cucuieţi / Uşa mamei descuieţi… 

Iedul cel mic a deschis uşa mamei.  
Mama-capră îmi mulţumeşte cu o salată gustoasă din fructe de pădure. 
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Întâlnire cu fata babei 
                                Bianca Elena Ciubotă, cl. a III-a 

 
 Chiar dacă primăvara a sosit, afară încă este răcoare şi pâlcurile de ghiocei de-abia încep să-şi scoată 
clopoţeii din zăpadă. Nu pot ieşi afară, aşa că mă joc cu sora mea De-a v-aţi ascunselea. Mă bag în dulap pentru 
a mă ascunde. Acolo …găsesc o uşiţă … e o uşă secretă ? Mă strecor prin ea şi deodată, ajung în tărâmul 
basmelor… 
 Merg pe cărarea care se aşterne în faţa mea şi ajung la o căsuţă ce semăna cu cea din povestea Fata babei 

şi fata moşneagului.  
 Aici se afla doar fata babei. Fata moşneagului era plecată cu treburi. 
 -Nu ţi se pare că ar trebui să o ajuţi pe sora ta ? o întreb eu. 
 -Cine eşti tu de îmi vorbeşti aşa ? 
 -Sunt o fată ca şi tine. Dar ştiu să-mi ajut familia la treburile gospodăreşti ! 
 -Şi ce dacă ? Oricum eu nu o ajut ! Să-mi murdăresc eu mânuţele ? M-ai puneţi pofta-n cui ! 
 -Vorbeşti prea mult ! Am s-o ajut eu pe sora ta ! Şi le voi spune şi părinţilor tăi. 
 -Nu, nu ! Voi încerca să fiu şi ei hărnicuţă, să fie o surpriză pentru toţi. Merg cu tine ! 
Împreună, eu şi fata babei, am ajutat-o pe fata moşneagului la toate treburile casei, care nu erau puţine. 

Aşa ne-am şi împrietenit ! Totul a fost minunat …dar a trebuit să mă întorc acasă. 
 Sora mea tocmai a deschis dulapul şi m-a găsit … 
- Gata ! Acum tu trebuie să numeri, apoi să mă cauţi. Şi se băgă în dulap. 
Oare va găsi şi ea uşiţa fermecată ? 

 

La furat de peşte 
                                         Elena Niţă Tincă, cl. a III-a 

 
Cu săniuţa după mine am pornit-o la deal. În vârf mă 

întâlnesc cu ursul Mormăilă, care stătea dus pe gânduri … nici 
măcar nu m-a simţit atunci când m-am apropiat de el.  

-Unde ai pornit-o, ursule ? 
-Mă gândeam să ajung la râu. Tare aş vrea nişte peşte 

proaspăt ! 
-Şi nu te mai duci ? îl întreb eu. 
-Vulpea vrea să mă păcălească. Mi-a spus să-mi bag coada 

în apă, dar eu ştiu că-mi va îngheţa ! Cum să rămân eu fără 
frumuseţea mea de coadă ! 

-Am o idee… să-i facem împreună o vizită vulpii ! 
 Am pornit-o spre vizuina ei. Din fericire, vulpea nu era acasă, aşa că ursul s-a înfruptat puţin din 
peştele ei… nu am dorit să o lăsămj chiar fără peşte acum, în mijlocul iernii… 

Am plecat de la vulpe, iar ursul cu coada lui mare a tot măturat zăpada ca să şteargă urmele. Cât am 
mai râs şi ne-am mai distrat ! 
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Expoziţie de desene: 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                   Andreş Paula, a V-a B                              Buhă Iustina, a VII-a B                          Dahon Adreea, a VI-a A 
                         Caprele Irinucăi                             Fata babei şi fata moşnegului                                  La cireşe 

     
         Fărcăşanu Iustina, a VI-a A                           Manoliu Oana, a V-a B                             Ruscanu Cătălina, a VII-a B 
                   Capra cu trei iezi                                                    La cireşe                                  Fata babei şi fata moşnegului         

      
            Timar Alexandra, a VI-a A                           Balan Mihaela, a VI-a A                        Tincă Oana Bianca, a VI-a A 
                   Capra cu trei iezi                                                La cireşe                                               La scăldat 
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Magic Hands - este unul dintre cele trei proiecte europene e-Twinning la care elevii 

clasei a III-a participă în acest an şcolar alături de elevi din ţările: Polonia, Lituania, Estonia, 
Grecia, Bulgaria şi România. 
 Aşa cum este denumirea proiectului - Mâinile magice - copiii interacţionează prin 
intermediul diferitelor lucrări realizate la orele de educaţie tehnologică, pe care le expun online.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Măicuţa mea - Concurs naţional de creaţie 

literară şi plastică, aprobat de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice şi organizat în cadrul Liceului Teoretic 
“Mihail Sadoveanu” Borca pentru a marca Ziua 
Internaţională a Femeii, 8 Martie 2015. La concurs au 
participat 305 elevi ai claselor primare, cu tot atâtea lucrări, 
creaţii literare şi plastice, din 27 de judeţe şi municipiul 
Bucureşti (79 de şcoli primare, gimnaziale, licee, colegii).  
 Toate creaţiile elevilor au fost publicate în revista 
online,  

Măicuţa mea, care se găseşte la adresa: 
http://scoalaborca.ro/wp-content/uploads/2012/11/Revista-
Maicuta-mea-editia-a-III-a-martie-2015.pdf 
     

  A consemnat, Teona Iordache, cl. a III-a 

     
                            Grecia                                                         Estonia                                                       Bulgaria 

              
                      Piteşti- România                                          Polonia                                             Borca-România   



Magic Hands - Barza
    Adela Aruştei, cl. a III

Şi pentru că este primăvară, 

tehnologică berze. Nu este o lucrare complicată, dar e nevoie de multă îndemânare pentru 

realizarea îndoiturilor şi lipirea ari

Prima etapă: o coală de hârtie albă de formă pătrată.

A doua etapă: îndoirea pătratului pe diagonală şi desenarea, pe lungimea muchiei 

formate, a ciocului, capului şi gâtului berzei. Se trasează linii negre, gri, albastre pe colţurile 

pătratului. 

A treia etapă: decuparea a ceea ce am desenat şi franjurarea colţurilor pătratului.

A patra etapă: se prinde colţul pătratului din faţa ciocului berzei şi se îndoaie peste acesta, 

apoi se lipeşte de colţul pătratului opus. Astfel, se dau formă aripilor. Se p

punct, fie deasupra capului berzei sau dedesuptul lui, la alegere. Barza esta gata şi se poate agăţa 

cu aţă oriunde. Să nu uitaţi să coloraţi ciocul şi chiar să mai creionaţi câteva pene.

Spor la lucru ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

              În excursie
                         Bianca Ciubotă, Teona Iordache, cl. a III
 

 
 
 
 

 
 

 

Sfârşitul lunii martie ne

timpul a fost puţin mohorât, ceaţă de dimineaţă şi câteva picături 

după-amiază, excursia a fost minunată !

Primul popas a fost la barajul Bicaz şi Lacul Izvorul 

Muntelui. Am văzut, urmând traseul, oraşul Bicaz, fabrica de 

ciment de la Taşca, linia ferată pentru transportul calcarului şi am 

ajuns la Cheile Bicazului.  
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Barza 
Adela Aruştei, cl. a III-a    

Şi pentru că este primăvară, mânile magice ale şcolarilor au realizat la ora de educaţie 

tehnologică berze. Nu este o lucrare complicată, dar e nevoie de multă îndemânare pentru 

realizarea îndoiturilor şi lipirea aripilor. 

Prima etapă: o coală de hârtie albă de formă pătrată. 

A doua etapă: îndoirea pătratului pe diagonală şi desenarea, pe lungimea muchiei 

formate, a ciocului, capului şi gâtului berzei. Se trasează linii negre, gri, albastre pe colţurile 

treia etapă: decuparea a ceea ce am desenat şi franjurarea colţurilor pătratului.

A patra etapă: se prinde colţul pătratului din faţa ciocului berzei şi se îndoaie peste acesta, 

apoi se lipeşte de colţul pătratului opus. Astfel, se dau formă aripilor. Se pot lipi aripile, într

punct, fie deasupra capului berzei sau dedesuptul lui, la alegere. Barza esta gata şi se poate agăţa 

cu aţă oriunde. Să nu uitaţi să coloraţi ciocul şi chiar să mai creionaţi câteva pene.

În excursie 
Bianca Ciubotă, Teona Iordache, cl. a III-a 

    

Sfârşitul lunii martie ne-a găsit în excursie. Chiar dacă 

timpul a fost puţin mohorât, ceaţă de dimineaţă şi câteva picături 

amiază, excursia a fost minunată ! 

Primul popas a fost la barajul Bicaz şi Lacul Izvorul 

Muntelui. Am văzut, urmând traseul, oraşul Bicaz, fabrica de 

ciment de la Taşca, linia ferată pentru transportul calcarului şi am 

Lacul Izvorul Muntelui
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ale şcolarilor au realizat la ora de educaţie 

tehnologică berze. Nu este o lucrare complicată, dar e nevoie de multă îndemânare pentru 

A doua etapă: îndoirea pătratului pe diagonală şi desenarea, pe lungimea muchiei 

formate, a ciocului, capului şi gâtului berzei. Se trasează linii negre, gri, albastre pe colţurile 

treia etapă: decuparea a ceea ce am desenat şi franjurarea colţurilor pătratului. 

A patra etapă: se prinde colţul pătratului din faţa ciocului berzei şi se îndoaie peste acesta, 

ot lipi aripile, într-un 

punct, fie deasupra capului berzei sau dedesuptul lui, la alegere. Barza esta gata şi se poate agăţa 

cu aţă oriunde. Să nu uitaţi să coloraţi ciocul şi chiar să mai creionaţi câteva pene. 

  
Lacul Izvorul Muntelui 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am admirat serpentinele, minicascadele îngheţate sau 

apa curgând vijelios de prin crăpăturile stâncilor. 

Popasul următor a fost la Lacu

noastră lacul nu avea culoarea roşie, ci era … îngheţat. În 

această zonă încă nu a poposit primăvara!

Coborând spre zone mai calde, cum ne apropiam de 

Salina Praid, din loc în loc, în câte un vârf de stâlp, ne priveau 

de la înălţime, din cuiburile lor uriaşe, berzele.

În salină, am început să numărăm treptele pe care le 

coboram: 1, 2, 3, 4 … În curând am renunţat: am pierdut şirul 

… numerelor şi al treptelor. Atracţia a fost locul de joacă: 

topogane, trambuline … nu am uitat să facem şi o scurtă oprire 

pentru a cumpăra câte ceva, drept amintire, celor de acasă.

 În curând aveam să intrăm în lu

animalelor sălbatice - Grădina Zoologică de la Tg. Mureş. Aici 

am văzut maimuţe, urşi, lei, tigri, un elefant, râşi, lupi, vulpi, 

păsări diferite, peşti şi alte reptile etc.

Ultimul popas a fost la Biserica Sf. Ilie din Topliţa.

Ne-am întors acasă cu gândul la ceea ce am văzut şi am 

început să ne gândim deja la viitoarea excursie.
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Am admirat serpentinele, minicascadele îngheţate sau 

apa curgând vijelios de prin crăpăturile stâncilor.  

Popasul următor a fost la Lacu’ Roşu. Spre surprinderea 

noastră lacul nu avea culoarea roşie, ci era … îngheţat. În 

it primăvara! 

Coborând spre zone mai calde, cum ne apropiam de 

Salina Praid, din loc în loc, în câte un vârf de stâlp, ne priveau 

de la înălţime, din cuiburile lor uriaşe, berzele. 

În salină, am început să numărăm treptele pe care le 

În curând am renunţat: am pierdut şirul 

… numerelor şi al treptelor. Atracţia a fost locul de joacă: 

topogane, trambuline … nu am uitat să facem şi o scurtă oprire 

pentru a cumpăra câte ceva, drept amintire, celor de acasă. 

nd aveam să intrăm în lumea minunată a 

Grădina Zoologică de la Tg. Mureş. Aici 

am văzut maimuţe, urşi, lei, tigri, un elefant, râşi, lupi, vulpi, 

păsări diferite, peşti şi alte reptile etc. 

Ultimul popas a fost la Biserica Sf. Ilie din Topliţa. 

acasă cu gândul la ceea ce am văzut şi am 

început să ne gândim deja la viitoarea excursie. 

                  
 

 

  
 

Grădina Zoologică de la Tg. Mureş 
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Lacu’ Roşu 

  
Salina Praid 
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Salata de fructe 
        Iustin Timar, clasa a III-a 

 

Salata de fructe a fost una dintre activităţile din cadrul săptămânii Şcoala Altfel de la 

începutul lunii aprilie. Fiecare dintre noi şi-a realizat pentru început boneta bucătarului, şi-a 

spălat foarte bine mânuţele, apoi a trecut la treabă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fructele conţin multe vitamine, unele sunt mai zemoase şi foarte parfumate. Noi am 

folosit: mere, pere,  kiwi, portocale, banane, ananas din conserve, mandarine, struguri, căpşuni. 

Şi cum salata ne-a dat multă energie, am început să ne jucăm: 

 

 

 

 

 

 

              
Decorăm cu fructe boneta bucătarului.           Realizăm inventarul fructelor.               Începem să tăiem fructele. 

             
               Munca este în toi.                                      Salata este gata !                        Ornăm cu frişcă şi mâncăm cu poftă ! 

          
                             

 



       29 

Biblioteca din Nord 

SONDAJ DE OPINIE 

Managementul timpului online 

 

Un număr de 52 de elevi cu vârste cuprinse înte 17 şi 19 ani au fost chestionaţi în privinţa 

dependenţei de telefon şi calculator. Deşi calculatorul este necesar în multe activităţi desfaşurate 

acasă şi la şcolală, folosirea lui excesivă poate avea efecte negative. Se preferă joaca pe internet 

în defavoarea întâlnirii cu prietenii sau a petrecerii timpului cu familia. Unii sar peste mese 

pentru a petrece mai mult timp online. Odihna, şcoala sunt în suferinţă. Spre marea noastră 

surprindere, colegii noştri nu sunt total dependenţi. Nici nu se pot lipsi de cele două obiecte sus 

menţionate. Avem colegi cât se poate de normali, pentru care calculatorul nu a devenit un viciu.     

  Întrebările şi răspunsurile la care au răspuns elevii sunt : 

1. Obişnuiţi să începeţi ziua butonând telefonul sau calculatorul? 

16 elevi au răspuns da  şi 36 au raspuns nu. 

2. Cât din timpul vostru zilnic este dedicat mail-urilor sau sms-urilor? 

S-au primit următoarele raspunsuri: 3 elevi petrec 15 minute, 2 toată ziua, 10 elevi 

între 3 și 6 ore și 35 au răspuns  deloc. 

3. Consideraţi această practică mai accesibilă comunicării dintre noi? 

18 elevi au răspuns nu şi 34 au răspuns da. 

3. Puteţi trăi o  săptămână  fără telefon sau calculator? 

24 au răspuns nu , 27 au răspuns da şi un elev a răspuns imposibil. 

4. Dar să aveţi Inbox-ul curat? (adică o săptămână fără a procesa mail-ul) 

15 au răspuns nu şi 37 au răspuns da. 

Bibliotecar Iolanda Lupescu 
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NOI, DESPRE NOI 

- Îi felicităm pe elevii care au obținut premii la olimpiadele judeșene de limba și literatura 

română, istorie, matematică și TIC.  

- De ziua mondială a cărții , 23 aprilie , în parcul din fața căminului cultural, liceenii s-au adunat 

după orele de curs la o discuție literară, iar la final s-au împărțit cadouri constând în cărți.  

- Liceul „Mihail Sadoveanu” a găzduit și în acest an o nouă editie a competiției sportive 

”Memorialul Viorel Bondar”. Viorel Bondar a fost profesor de educație fizică și sport, director al 

liceului, jucător profesionist de handball și un mare iubitor al acestui sport. Pentru a-i aduce un 

omagiu, în ultimii 5 ani s-a organizat această competiție. Au participat 3 echipe din Harghita  ( 

două din Bălan și una din localitatea Corbu ). Noi am obtinut locurile I si II la gimnaziu și locul I 

liceu.  

- Pe 31 mai  a fost ziua Mondială Antitutun. De aceea , pe  2 iunie a fost organizată o conferință 

pe această temă, la care a fost invitat farmacistul toxicolog Dumitru Năstasă. Au participat 

clasele a XI-a A si a XI-a C. 

-În săptămâna ”Școala altfel”, elevii nostri  au participat la concursul “Interviu de angajare”, la 

Piatra-Neamț, unde au fost foarte lăudați. 

-La concursul „Spelling Bee” din Tg. Neamț, elevul Tudor Dorneanu a obtinut premiul al doilea 

la clasa a XIa, iar elevul Chirilă Andrei a obținut mențiune la clasa a X-a. 

-La concursul ”Cu viața mea apăr viața” echipa școlii, formată din Niță Bianca, Cîrjă Robert, 

Dirig Andrei, Cârjă Ionuț, de la clasa a XIIa A, a obținut locul I pe județ. Drept urmare școala a 

fost invitată să participle cu o echipă la concursul regional, care s-a desfășurat pe data de 4 iunie 

la Bacău. Cantonamentul a durat 2 zile, în care s-au făcut antrenamente sub îndrumarea 

subofițerilor Alin Buga și Alina Popa. Profesorii însoțitori au fost Ionuț Ursu și Ilie Damian, iar 

elevii participanți au fost Iustina Cârjă, Lucian Fărcășanu, Irina Gabriel si AlexandruTanasă din 

clasele a XI-a.  

-Ne-am luat rămas bun de la profesorul de muzică Ștefan Mălinescu, cel care a păstorit corul 

“Gaudeamus” al liceului, de la învățătoarea Aurica Ana, care a pus la scoala Sabasa bazele 

echipei de dansuri populare , de la educatoarea  de la școala Soci, Aurora Alexandrescu și de la 

tânărul profesor de sport Eugen Bălău.  Dumnezeu să-i odihnească în pace!  

-Urăm succes  absolvenților claselor a XII-a și dorim să avem vești despre  studenția lor viitoare 

și despre evoluția lor în viață.  
                                                            Membrii Clubului de jurnalism 



- S-a furat catalogul! Ce delir! 

Şi uite aşa trece ora făcând investigaţii

investigaţii:  cine a ascunsc atalogul? 

- Am fost anuntaţi că în tomberon

buzna şi a găsit o sacoşă cu o ciocolată.

- O luptă în masă în curtea

luptau cu pistoale cu apă. 

- Un professor nu se simţea bine la oră. Noi ne gândeam

dumnealui a spus să scoatem o foaie de hârtie. Hm! 

- La clasa a XII-a s-au strâns

luat simularea. Să vedem cine se v

- Am fost anunţaţi că se va

Oare? Noi nu avem nici măcar

- Elevii cu medii peste 9.50 vor

în Tenerife. 

- De ziua mondială a cărţii

premii. Dar am primit  tot cărţi. 

- Accesul la internet în 

Fiecare elev va primi o tabletă 

- Vom participa la un concert în

Republic”. 

Nu vă faceţi griji! Stop iluziilor! Noi

şi învăţăm într-o şcoală normală.

păcălelilor şi imaginaţia noastră a luat

Aşteptăm ca anul următor să fim

Biblioteca din Nord

UMOR 

Şoc! Şoc! Şoc! 

 

delir!  Ce exasperare! Unde a dispărut catalogul?! 

investigaţii poliţieneşti. Catalogul era ascuns sub faţa de masă. Alte

atalogul?  Mister. Nu s-a găsitvinovatul. 

n tomberon cineva a aruncat o sacoşă cu bani. Toat

şi a găsit o sacoşă cu o ciocolată. 

curtea şcolii  a alertat direcţiunea. Ţipetele veneau de la cei care se 

luptau cu pistoale cu apă.  

nu se simţea bine la oră. Noi ne gândeam că o să plece

scoatem o foaie de hârtie. Hm! – lucrare.  

au strâns elevii să discute despre banchet, dar au fost 

em cine se va duce la banchet. 

că se va înfiinţa o cantină în şcoală. 

măcar un chioşc.  

peste 9.50 vor primi o vacanţă 

mondială a cărţii ni s-au promis 

tot cărţi.  

 clasă va fi extins. 

tabletă gratuit. 

participa la un concert în curtea liceului “One 

iluziilor! Noi suntem normali 

normală. A fost 1 aprilie,  ziua 

noastră a luat-o razna. 

fim mult mai inspiraţii la rublica“Umor”. 

Oana Ioniţă, Iustina Cîrja, Lucian Fărcăşanu 
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catalogul?!  

Catalogul era ascuns sub faţa de masă. Alte 

bani. Toată lumea a dat 

veneau de la cei care se 

plece acasă. Dar 

anunţaţi că nu au 

Cîrja, Lucian Fărcăşanu – clasa aXI-a C 
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