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EDITORIAL 

Liceul reprezintă treapta intermediară dintre adolescenţă şi maturitate. De la an la an, 

trecem prin schimbări care la sfârşit vor oglindi cea mai bună versiune a noastră. 

Trecând peste introducere, ne vedem ajunşi la final de drum. Ne întrebăm , oare cum s-au 

scurs cei patru ani? Adevărul e că au trecut repede, poate prea repede, dar am reuşit să 

înmagazinăm destule cunoştinţe şi amintiri plăcute, ce vor dăinui peste ani. 

Prima opţiune pentru înscrierea la liceu a fost Liceul " Mihail Sadoveanu". O alegere 

înţeleaptă pentru a economisi timp, bani, distanţă. Mai apoi, alegerea a fost una câştigătoare, 

datorită profesorilor de calitate din acest liceu. Cu toate că nu am ajuns la standarde înalte, am  

perceput nevoia de cunoaştere şi implicare, putând astfel participa la diferite concursuri, dar şi 

activităţi extraşcolare. 

Acum, văzându-ne aproape de final, ne cuprinde acel sentiment de nostalgie că s-a 

terminat aventura noastră de licean şi începe cu adevărat greul. Au fost momente de bucurie, dar 

am avut şi zile proaste în care ne-am fi dorit să renunţăm, să plecăm. 

Cu toate că viaţa de licean a fost presărată cu bune și cu rele, ne vom aduce aminte cu 

drag de chiulul  colectiv de la 

ore, de certurile dintre colegi, 

de proful care ne dădea prea 

multe teme şi de diriginta 

care ne-a fost şi mamă bună, 

dar şi tată exigent. Tot ce mai 

avem de făcut, este să le urăm 

celor care mai sunt încă 

liceeni mult succes, să se 

bucure de aceşti ani, deoarece 

nu   se   vor   mai   întâlni  

                                                                                     niciodată cu ei.  

Mulţumirile noastre se îndreaptă către profesorii care au avut răbdare să ne suporte aşa 

cum suntem. Vă mulţumim! 

Iustina Cârjă, clasa a XII- a C 
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EDUCAȚIE  

ZIUA ÎNVĂŢĂTORULUI - 5 IUNIE 2016 

Omagiu învăţătorilor! 

„Cel mai inteligent este cel care în permanenţă învaţă de la alţii” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru voi, 

Mai mici, mai mari ca înălţime, 

Cuminţi şi harnici şi vioi 

V-ați întrecut în isteţime 

Întinerindu-ne pe noi.  

  Alături, pentru voi a fost 

  O-nvăţătoare talentată 

  În viaţă să vă facă-un rost 

  A fost mereu interesantă. 

Cu sufletul-i curat şi blând 

V-a urmărit, mereu, mereu, 

Mai cu dojană, mai râzând, 

V-a ajutat la bine şi la greu. 

  Să nu uitaţi de-a lungul vieţii 

  Că doamna voastră v-a-nvăţat 

  Curajului şi frumuseţii 

  Să-i daţi frâu liber neîncetat.  

E unică învăţătoarea 

Prin tot ce face, prin ce spune 

Asemeni cu privighetoarea 

Vestită în întreaga lume. 

De-aici păşiţi o altă treaptă, 

Spre alte lumi, spre alte sfere, 

Cu informaţii mai bogate 

În adevăruri sau mistere. 

 

Sunt pentru voi o amintire  

A anilor ce au trecut 

Ne-am înţeles şi din privire 

Succese şi eşecuri am avut. 

 E şcoala căreia i-am dedicat 

 O parte din viaţa mea 

 De la o zi la alta ne-am luptat  

 Să fie bine, să fim alăturea. 

Cu toţii noi ne-am străduit 

Să respectăm cum se cuvine 

Ce spune legea, proiecte-am întocmit 

Spre a vă crea condiţii tot mai bune. 

       V-am însoţit din grădiniţă până-acum 

      Cum aţi crescut, în zi cu nori sau zi senină 

       Cu bucurii, cu poticniri în drum 

       Ne-am descurcat şi-am dobândit lumină. 

Ca picături de rouă-a dimineţii 

Căldură şi răcoare –aţi răspândit 

Acum îmi amintesc  de anii tinereţii 

Când, ca şi voi, în viaţă am pornit. 

 Cuvintele  în plus, sunt de prisos 

 De-aici încolo voi veţi judeca 

 Ce este demn şi ce e cu folos 

 Spre-a vă călăuzi, corect, viaţa. 

Sunt mulţumită de tot ce am făcut 

La şcoala noastră, cu toţii împreună 

Voi v-aţi informat şi tot voi aţi crescut 

Iar eu vă spun cu drag: mi-aţi fost cunună.  
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   Mă retrag şi meditez să văd ce-mi mai 

rămâne: 

- Bastonul, echilibru şi putere 

- Sănătatea, e-n medicamente 

- Memoria, e-n sufletul generaţiilor de elevi 

- Chipul e mărturie a trecerii prin viaţă 

- Amintirile mai sunt un suport şi o speranţă 

- Portul rămâne modest, îngrijit şi în culori 

calde asortat 

- Iubirea rămâne inepuizabilă atât faţă de Dumnezeu cât şi faţă de semeni. 

„O viaţă fericită nu constă în absenţa greutăţilor, ci în capacitatea de a le depăşi.” 

Prof. pensionar  Mădălina Andronic  
 

 

SCURT BALANS ÎNTRE IMATERIAL ȘI CONCRET 

Liantul care unește, elementul care aseamănă sau care deosebește în detaliu  organizațiile 

educaționale este, de bună seamă, instruirea și, de fapt, abstractizând mai profund, învățarea. 

Învățarea este de fapt scopul principal pentru care se înființează, există și se dezvoltă instituțiile 

de învățământ. Obiectivul principal al acestora este așadar învățarea în contexte formale, învățare 

care derivă,  completează sau dezvoltă, dacă vreți recursiv,  un concept mult mai larg și anume, 

învățarea pe tot parcursul vieții. O zicere a poporului român spune că ”omul cât trăiește învață” 

și tot nu i se potolește setea de a învăța lucruri noi, de a explora experimental noi și noi 

dimensiuni ale existenței sale. Este vorba despre idealul uman de a tinde spre perfecțiune, chiar 

dacă știm cu toții că aceasta este intangibilă și că este atributul doar al Marelui Creator ale cărui 

replici perfectibile suntem cu toții. 

Așadar, învățarea, chiar și dacă ar fi  unicul scop existențial al sistemelor educaționale și 

tot ar fi suficient de puternic pentru a motiva toți factorii – autorități locale, cadre didactice, 

leadership sau manageri, asociații de părinți, sponsori – pentru  a crea și dezvolta instituții de 

învățământ mai puternice, mai moderne, mai performante. 

Fără a aborda ”învățarea” pur managerialist doar prin prisma rezultatelor obținute de 

către elevi la concursuri, olimpiade, examene sau prin prisma unor indicatori aparent rigizi, cum 

ar fi ratele de absorbție pe piața muncii sau în nivele superioare de învățământ, ne tentează totuși 

analiza influenței a diverși factori asupra calității învățării, aplecându-ne atât asupra individului, 
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cât și frontal asupra întregii organizații. Posibile teme de cercetare, fără o abordare exhaustivă,  

ar putea viza condițiile socio-familiale ale elevilor, nivelul de educație al părinților, starea lor 

ocupațională, aptitudinile native ale elevilor, coeficientul lor de inteligență, nivelul de pregătire 

al profesorilor, capacitatea lor de a-i motiva pe elevi pentru învățare, capacitatea cadrelor 

didactice de a ”transfera” către elevi din experiențele lor și mulți alți factori. 

Un factor al cărei influență asupra învățării este  dificil sau imposibil a fi cuantificată este 

nivelul, calitatea bazei materiale pusă la dispoziția elevilor în organizația educațională. Starea 

acesteia cade în responsabilitatea managerului unității care trebuie să găsească toate căile de 

dezvoltare, de ameliorare a infrastructurii materiale, implicând autoritățile locale, sponsori sau 

chiar asociațiile de părinți.  

Aceste eforturi continue trebuie făcute, chiar dacă este dificil a determina, a măsura rolul 

acestui factor asupra calității învățării printr-o abordare de genul aceleia a analizei statistico-

economice bazate pe cuantificarea influenței diverșilor factori asupra unui fenomen, proces, 

indicator. 

  La momentul scrierii acestui material autorul nu are cunoștință despre existența unui 

studiu de caz referitor la impactul bazei materiale asupra calității procesului de învățare. Un 

astfel de studiu nu credem că ar fi fezabil, ar presupune perioade semnificative și alternative în 

care aceeași elevi să studieze în contexte diferite, spre exemplu să se mute dintr-o ”școală 

săracă” într-una ”bogată” sau invers. Știm însă cu siguranță, pe baza teoriilor și practicilor din 

domeniul educațional,  că mijloacele didactice, calitatea acestora, diversitatea acestora, abilitatea 

profesorilor de a a alege mijloacele adecvate și de a le îngloba în lecție, toate acestea 

influențează decisiv învățarea. Pornind de la această perspectivă asupra mijloacelor didactice, 

extinzând spre întreaga bază materială, s-ar putea deduce , sau, mai degrabă, devine evidentă 

importanța stării, calității acesteia asupra unui proces educațional eficient, asupra învățării. 

 Orice director de școală trebuie, așadar, să se preocupe permanent de îmbogățirea bazei 

materiale sigur fiind, chiar și în absența unor indicatori concreți, de importanța acesteia asupra 

învățării. Și în cazul  școlii în care activăm există această preocupare, în trecutul apropiat 

realizându-se câteva lucruri concrete, cum ar fi refacerea de la zero a terenului de sport, refacerea 

acoperișului sălii de sport, demararea unui proces de dotare a fiecărei săli de clasă cu 

videoproiectoare și calculatoare, demararea unor proiecte cu finanțare europeană pentru reparații 

capitale la unele clădiri, toți actorii implicați fiind convinși că toate acestea și multe altele, 

trecute sau viitoare, vor conduce spre o calitate  superioară a învățării. 

Prof. Vasile Amariei,  Director al Liceului ”Mihail Sadoveanu” - Borca 
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PUȚINĂ GRAMATICĂ 

    

    Ştiind că, în general, ortografia noastră este fonetică, adică scriem aşa cum pronunţăm, unii se 

consideră îndreptăţiţi să scrie aşa cum pronunţă ei. Astfel auzim că vin microbuzele în  "stăţii",  

în loc de "staţii", că " bătem" covoarele şi nu "batem", 

că "făcem"  naveta şi nu "facem", că " mi-ar place", în 

loc  de "mi-ar plăcea". 

Cuvintele care încep cu diftongul ie sau care au 

acest diftong în cuprinsul lor după o vocală se scriu cu 

ie:  iepure, ierarhie, iertare, ieşire, femeie, creier, 

proiect, trebuie. 

Se întâlnesc forme greşite ale pronumelui 

personal: iea. iel, iele, în loc de ea, el, ele, chiar dacă 

acestea nu se pronunţă cu ie. La fel şi în conjugarea 

verbului a fi se întâlnesc uneori greşeli: ieste, iera, ieram, în loc de este, era, eram. 

Bibliotecar, Iolanda Lupescu 

 

 

PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

 

Nora Iuga este pseudonimul literar al Eleonorei Almosnino.  S-a născut la 4 ianuarie 

1931 la Bucureşti. A absolvit Facultatea de Filologie, secţia germană, a Universităţii din 

Bucureşti, avându-i ca profesori pe Tudor Vianu şi George Călinescu. A fost profesoară, 

bibliograf la Biblioteca Centrală de Stat, redactor la Editura Enciclopedică, ziaristă la ziarele de 

limbă germană din România, secretar al Secţiei de poezie a Uniunii Scriitorilor. Din 1985 este 

scriitoare profesionistă. A făcut lecturi publice în străinatate şi a primit diverse burse. La 79 de 

ani Nora Iuga a devenit cel mai vârstnic blogger literar. A scris 29 de carţi, versuri şi proză, 

printre care: " Săpunul lui Leopold Bloom", " Sexagenara şi tânarul", " Ascultă cum plâng 
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parantezele", " Harald şi luna verde", " Câinele ud e o 

salcie" etc . A tradus 28 de cărţi din limba germană a 

scriitorilor:  Paul Celan, Oskar Pastior, Knut Hamsun, 

Gunter Grass, Herta Muller, Ernst Junger etc. 

În poezie se distanţează de feminism, apropiindu-

se de banalul cotidian, pe care vrea să-l depăşească. În 

încercarea de a fi deasupra unei existenţe exasperant de 

cenuşie, Nora Iuga se analizează "la sânge", chiar dacă nu 

găseşte soluţii salvatoare. Seducătoare şi fragilă, plină de 

forţă şi de emoţie, ludică, uneori textualistă, lipsită de 

complexe, iată cum arată scriitura Norei Iuga.  

Pentru întrega sa activitate Nora Iuga a primit 

numeroase premii literare, atât din partea statului român, cât şi din partea statului german. 

                                   

 

 Sarea de pe limbă 

 

iar în bucătării în dezordine     -sarea pe limbă se dizolvă 

faţa de masă cu romburi     cum muzica unei lumi 

la fel buzunarele cangurului     pe-o balanţă incertă 

în care puiul creşte dormind     frică şi lene 

        cuţitele ar trebui să taie 

ce literă încheie întâmplarea unui cuvânt   ideea ca pâinea 

şi pe cine trezeşte acum în deşert    pentru ca păsările şi câinii să afle 

sunetul potcoavei rostite cu gândul    că am încercat să exist 

        acolo unde nu se vorbeşte             

faleze abrupte cu cămări de păsări 

clădiri sterpe în care momeala 

e un aeroplan de hârtie 

 

          bibliotecar Iolanda Lupescu 
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   ESEU 

Scrisul s-a manifestat încă de la începutul timpurilor, sub o formă sau alta.Primele semne 

ale unui “alfabet”(dacă îl putem numi așa) sunt prezente încă din preistorie, luând forma 

picturilor rupestre. Cu timpul, au apărut forme concrete de scriere (cea hieroglifică, cea 

cuneiformă și cea cu ajutorul ideogramelor),  primul alfabet propriu-zis fiind cel semit,  inspirat 

din scrierea hieroglifică. Dar ajunge cu prezentarea istoriei scrisului, să trecem la lucrurile 

importante. Odată cu apariția calculatoarelor, scrisul de mână a suferit o depolularizare excesivă, 

din motive  evidente. 

Scrisul de mână nu este întotdeauna fiabil, întrucât acesta este strâns legat de caligrafie 

(care variază de la om la om), ducând la o adevărată criză de înțelegere (oare alfabeturile nu s-au 

inventat pentru ca oamenii să se înțeleagă între ei?), aici scrisul de tipar având un plus uriaș, 

întrucât acesta este foarte clar și ușor de înțeles. Cu toate acestea, prin caligrafie își descoperă 

oamenii talentul artistic. 

Scrisul de mână mai are atuul pe care scrisul la calculator nu îl 

are, și anume ne dezvoltă memoria, deoarece atunci când scriem are loc 

un proces psihic extraordinar, și anume coordonarea emisferei stângi 

(folosită pentru legarea și formarea cuvintelor, a ideii dorite) cu emisfera 

dreaptă (folosită pentru interpretarea grafică). Este dovedit că informațiile 

se întipăresc mai bine în memorie datorită scrisului de mână, că se 

produce o mai bună concentrare, mai mult raționament, este alungat stresul, scrisul de mână fiind 

o  terapie. 

Ca orice lucru, atât scrisul de mână cât și scrisul la calculator au avantaje și dezavantaje, 

iar pentru cele mai bune rezultate consider că ar trebui să folosim ambele feluri de scris.  

  

Andrei Chirilă, clasa a XI-a A 

CENACLU 

Boala timpului 

                                                                                                          

 Poezie premiată la Concursul             Vreau să m-opresc!                     

Național de Creație                               Nu, nu să mă așez                    

”Calistrat Hogaș”                           și să rămân înțepenită... 

                                                        Am obosit și nu mai pot 

                                                     Totul e ciudat și mintea mea 

                                                           se-mbolnăvește . 

                                                 Sunt amețită, viteza mă orbește 

                                                        O, timp, oprește-te! 

 

                                      Ce e cu mine? 

                                      Oare doar eu sunt așa? - 
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un suflet calm într-un trup grăbit? 

Oare de ce mă grăbesc? 

Nu aș putea schimba ceva! 

Nici nu știu ce vreau să schimb. 

O, timp, înnebunesc! 

 

Vreau să trăiesc în viitor 

dar mă uit pe mine în trecut... 

Nici oamenii nu îi mai cunosc, 

Au chipul cunoscut  

dar toți îmi par străini... 

Toți trec pe lângă mine 

ca o avalanță de lumini ce se sting treptat. 

De ce mor?  

Nu și-au trăit încă viața. 

O, timp, ești așa încurcat... 

 

Boala mă copleșește, 

 mă sting treptat și îmi e ciudă! 

Nu am nimic important, 

nu pot să iau nimic cu mine!  

Nici nu am ce să las în urmă... 

Averea? 

E mai trecătoare decât noi. 

O, timp, dă-mi amintirile-napoi! 

  

Mă duc! 

În curând voi rămâne 

ca o ulcea crăpată  

și uitată într-o cameră încuiată.. 

Vocea îmi e sugrumată de  amintirea vieții, 

Deși nu îmi cunosc trecutul... 

Nu mai vreau secretul eternității, 

O, timp, zi-mi care-i antidotul. 

                          

 

Tu, om ... 

În umbra netrăitei vieți  Și nu le-ai vrut tu răul lor, O, tu om ce faci și-auzi 

Se naște-ades o întrebare :  Celor ce-al tău și l-au dorit, Numai ce inima îți cere, 

De ce mereu îngândurați,  Și luând doar calea zorilor Rămâi mereu pe al tău drum, 

Privim... și totuși, nu la soare ? Singur prin timp ai izbândit. Căci porți cu tine o avere. 

 

Pe cărarea ta, gândit,   Și dacă mergi și vei tot merge, 

Ai mers și te-ai împiedicat,  Și încă speri și vei spera, 

Iar piedicile grele fiind,  Și-n viața ta, tu știi ce-i lege,                 Ramona Moşuc  

Cu lacrimi, rănile-ai spălat.  Speranța moare ultima.      clasa a IX-a A 
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PAGINA ABSOLVENȚILOR 

Îmi amintesc cu drag de locurile natale şi de şcoala unde am invăţat 12 ani.  Mă bucură să 

aud că liceul a evoluat şi sunt mai multe oportunităţi de formare ca atunci când studiam eu acolo. 

Cu acest prilej vreau să le mulţumesc tuturor profesorilor care au contribuit la creşterea mea 

profesională. În special doamnei Lungu Maria care pentru mine a 

fost un model demn de urmat.  

Pentru cei care sunteti acum pe băncile şcolii mesajul meu este să 

vă  urmaţi visul indiferent de obstacolele pe care le întâlniţi dar 

niciodatî să nu uitaţi să respectaţi pe cei din jur. Dacă visezi să ai 

propriul atelier de mecanică, o brutărie sau să fii director de 

bancă, etc. lupta pentru a-i face realitate, indiferent de ce zic cei 

din jurul tău. Unii vor zice că nu poţi pentru că ei nu sunt capabili 

să facă acel lucru, alţii pentru că nu pot fi ca tine dar si-ar dori să 

fie ca tine, iar alţii pentru că au încercat dar cum nu au crezut în 

ce făceau au fracasat.  

Când îţi alegi o profesie  gândeştete dacă îţi place ţie cu adevărat sau celor din jur şi 

pentru a le face pe plac , decizi să te dedici pentru acea meserie, afacere, etc. E foarte important 

să faci ce îţi place pentru că ziua de luni să "dispară" din calendar. Dacă faci cu plăcere ceva nu 

vei mai zice iar e luni şi trebuie să merg la lucru. Dacă decizi să urmezi o profesie sau  să ai o 

afacere pentru că ţi-a spus un familiar sau doar ca să obţii un beneficiu, cu timpul va deveni 

obositor, îţi vei pierde motivarea ajugând să fie un stres.    

Fiecare meserie are avantaje şi dezavantaje dar dacă pui pasiune în ce faci totul se compensează. 

De exemplu dacă vrei să ai o brutărie va trebui să incepi munca la 3 dimineaţa pentru a avea 

pâinea caldă la ora 8 când restul începe munca. Dar cu siguranţă bucuria de pe chipul celor care 

vin să cumpere pâine te va face să uiţi că ai început la 3.  Înainte de a începe să pui pe picioare 

propria afacere te sfătuiesc să lucrezi în domeniul  respectiv (cât crezi tu de cuviinţă) pentru ca 

aşa vei avea maturitatea necesară pentru a lua decizii inteligente şi potrivite. Este un mod de a te 

pune în contact cu lumea reală. (toţi ştim teoria, dar practica face diferenta). 

Pentru mine succesul se bazează pe pasiune, cunoştinte (formarea continuă) şi respect. 

Trăim într-o societate care mereu se schimbă (legi, tehnologie, etc.) şi trebuie să te 

adaptezi la schimbări, să fii la curent cu domeniul tău. 

Sunt lucruri care acum  le înveţi şi ţi se pare că nu îţi folosesc la nimic dar în realitate îţi 

îmbogăţesc cunoştinţele generale, îţi deschid noi orizonturi. Te întrebi pentru ce îţi trebuie 

matematica în viaţa de zi cu zi? Limbajul matematic îţi permite îmbunătăţirea capacităţii de a 

gândi analitic, de a argumenta, de a comunica cu alte coduri, de a reacţiona la situaţii şi să 

rezolvi probleme. Matematica stă la baza oricărei ştiinte exacte şi se studiază ca disciplina 
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ajutătoare în facultate. De exemplu la psihologie se predă statistica, programatorii aplică aceste 

cunoştiinţe în  grafica jocurilor şi în mecanica lor etc. 

Dacă analizezi fiecare materie , îţi este utilă  în viaţă şi merită să faci un efort să înţelegi 

conceptele şi să scoţi bune rezultate. 

Îti doresc mult succes în viaţă şi vacanţă plăcută. 

 

Alexandra Păduraru (Nevoe), promotia 2003 

 

Multumesc doamnei Iolanda Lupescu pentru că mi-a dat posibilitatea de  a colabora după 

atâţia ani cu revista şcolii. 

 

 

INTERVIU 
cu domnul profesor Florin Popescu, absolvent al Universităţii Bucureşti, Facultatea de 

Matematică, promoţia 1995 şi a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti. Activitatea SA 

didactică a fost recunoscută de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, primind în  2015  

“Trofeul Domnul Trandafir pentru Excelenţă în Educaţie” 

 

- Ce v-a determinat să renunțați la viața din capitală pentru a preda într-o comună din 

Moldova? 

- Dacă nu veneam la aceşti munteni, oameni adevăraţi şi 

români verzi, nu le-aş mai fi cunoscut nici minunaţii 

copii sau nu i-aş mai fi avut elevi. Acum la modul cel 

mai serios, draga mea elevă Flavia, nu dau cinci 

generaţii de elevi nemţeni pe una de bucureşteni.  În 

2002, când veneam din mediul super-intelectual al 

sectorului 1, dar şi super-arogant şi sfidător la adresa 

profesorului, pe care elevii încă de atunci nu dădeau 2 

bani; am găsit aici elevi cu tradiţionalul bun simţ în care 

am crescut şi eu, elevi care se ridică în picioare când 

spun "bună ziua", elevi care nu trăiesc din filme, ştiu şi 

ce înseamnă o olimpiadă, dar şi cum se face fânul sau 

cum se mulge vaca. 

- Ce așteptări aveați de la aceste locuri? 

- Să creştem împreună o elită a Neamului Românesc, 

după cum spuneam şi intelectuală, dar şi morală; să 
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arătăm că românul este legat de glia sa, din care îşi duce traiul în mod fericit, pe care nu o 

părăseşte pentru câţiva arginţi în plus. 

- Din activitățile pe care le-ați realizat de-a lungul anilor, reiese faptul că sunteți un om 

credincios și iubitor de patrie. Este adevărat? De ce anume? 

- Nu prea este adevărat. Mi-aş dori să fiu credincios şi să mă jertfesc pentru neamul meu, aşa 

cum au făcut-o bătrânii pe care îi aveţi aici, veterani de război sau foşti deţinuţi politici, cum este 

domnul profesor Mihai Doroftei, oameni de la care aveţi ce învăţa. 

- Ați moștenit credința sau ați deprins-o pe parcursul vieții? 

- Am moştenit dreapta credinţă de la moşii şi strămoşii mei, din punctul acesta de vedere suntem 

nişte favorizaţi ai istoriei pentru faptul că ne-am născut şi am crescut într-o ţară ortodoxă. Dar 

sunt interesante şi cazurile de occidentali care acum se covertesc la ortodoxie, este un fenomen 

deosebit. Pe parcursul vieţii am cunoscut oameni de la care am învăţat ce înseamnă să ai dreaptă 

credinţă şi dreaptă trăire. 

 Am avut şansa de a fi prezent în Bucureştiul anilor 1990 - 1995 în mediul universitar într-o 

generaţie a studenţilor care se implicau puternic în viaţa cetăţii având cea mai de preţ povaţă, 

aceea a foştilor deţinuţi politici, valori ale învăţământului nostru, provenite din perioada 

interbelică. La matematică erau Kostache Teleman, Constantin Bucescu, Emil Perjeriu, la 

catedra lui mi-am susţinut şi lucrarea de licenţă. Pe aceştia i-am avut drept modele, alături de 

filosoful Petre Ţuţea, poetul Constantin Aurel Dragodan sau ţăranca Elisabeta Rizea. 

- Considerăm că aveți o vastă experiență în a preda. Credeți că învățământul românesc a 

evoluat sau involuat? 

-În perioada studenţiei am pierdut contactul cu învăţământul preuniversitar, pe care îl părăsisem 

la absolvirea liceului în 1989, când cel puţin pe partea ştiinţifică, învăţământul era de elită. Ei 

bine, în primii ani la catedră, deşi eram profesor în buricul târgului, la o şcoală foarte bună, am 

fost decepţionat neregăsind aceeaşi pregătire serioasă. În loc să lucrăm probleme frumoase, 

trebuia să mă ocup de majoritatea clasei care nu reţinea rezolvarea ecuaţiei de gradul al doilea. 

Nu vreau să fac în nici un caz apologia învăţământului comunist, care avea şi el tarele lui, dar 

pentru  faptul că moştenea un sistem provenit din perioada interbelică, era net superior celui 

actual, care copiază reforma occidentală: alienarea intelectulă a tineretului. Dacă aţi da voi astăzi 

un bacalaureat de acum 25-30 ani, pe care toţi părinţii voştri îl absolveau fără probleme, mă tem 

că ar fi promovabilitate aproximativ zero la sută. Aceasta ar fi un feed-back istoric. 

- Ce sfaturi ați acorda tinerilor din ziua de azi? 

Să înveţe, să se distreze... cam aşa cum am făcut noi anul acesta în tabăra de la Închisoarea 

Râmnicu Sărat. Acolo am avut într-adevăr şcoala altfel. Să-şi aleagă sursele bune şi curate care 

există pe internet, să se ferească de cele rele, care abundă acolo, să aibă călăuză bună în acest 

traseu frumos al tinereţii... duhovnicul 
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- Ce rol are familia în viața dumneavoastră? 

- Familia una este! Mă bucur împreună cu soţia mea că am reuşit să ne creştem copiii în acest aer 

curat şi material şi moral şi duhovnicesc, în ograda mănăstirii Petru Vodă, la umbra Părintelui 

Justin 

- Ce a însemnat și/sau încă înseamnă părintele Justin Pârvu pentru dumneavoastră? 

- Într-adevăr, despre părintele Justin nu se poate vorbi la modul trecut, ci numai la prezent. Este 

chipul - icoana românului autentic descris de filosofi sau teologi precum Simion Mehedinţi sau 

Dumitru Stăniloae în operele lor. Acolo avem teoria, Părintele este modelul practic. Farul 

călăuzitor şi pentru bogat şi pentru sărac, şi pentru tânăr şi pentru bătrân, avem de a face cu un 

geniu al trăirii duhovniceşti. Mai presus, este un cumul de funcţii:  duhovnicul neamului, eroul şi 

sfântul. Cum se va numi în calendar se va stabili, mai devreme sau mai târziu, la canonizarea sa. 

Flavia Botezatu,  Daria Loghin, clasa a IX-a A 

 

PRIETENII REVISTEI 

Am avut o revelaţie atunci când Raluca -Iuliana Cazac şi-a făcut exerciţiile de scriere 

creativă.Talentul, spontaneitatea, sinceritatea ei m-au determinat  să o premiez, chiar dacă nu a 

participat la un concurs. A fost elevă până în clasa a VIII -a la Mădei. Acum  învaţă la Colegiul 

Naţional " Petru Rareş" , la clasa de ştiinţe ale naturii. Vrea să devină medic şi m-a impresionat 

determinarea şi conştinciozitatea cu care se pregăteşte zilnic ca să-şi urmeze visul.La cât este de 

serioasă şi de harnică, nu mă îndoiesc de reuşita sa. 

Primele exerciţii din cadrul atelierului au fost următoarele:  

Alcătuiţi texte din cuvintele: peşteră, întuneric, frig, umezeală, religve şi mare, soare, valuri, 

nisip, scoici, salvamar.  

Iată şi răspunsurile:  

" Înăbuşirea ochilor cu întuneric, cuprinderea corpului de către frig, pătrunderea imaginii 

relicvelor înfiorătoare în ochi, simţirea umezelii... cadrul efemer al peşterii". 

" Relaxarea inevitabilă vine la tine doar cu ajutorul gândului. Închide ochii şi simte mirosul mării 

învăluit de zgomotul valurilor, ars de soare în timp, atingerea nisipului şi a scoicilor te atrag către 

un salvamar" 

Desigur, exerciţiile au fost mai multe, toate la fel de surprinzătoare. Sperăm ca Raluca să 

ne trimită din când în când rânduri scrise din inimă. O preţuim pentru tot ceea ce este, pentru tot 

ceea ce face şi-i dorim să reuşească în tot ceea ce-şi propune. O asigurăm că este un prieten 

preţios al revistei. 

Bibliotecar, Iolanda Lupescu 
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PESTE TRADIȚII SE AȘTERNE UITAREA 

  Interviu realizat de Irina-Aurora Moroșan 

Răspunsurile sunt ale unei bunici în vârstă de 68 de ani. 

I:-Cine era potcovarul? 

M:-Era un fierar care confecționa potcoave și totodată potcovea caii sau numai îi potcovea. 

Era mai mult meseria rromilor, dar și a românilor. Nu oricine poate să potcovească. 

I:-De ce? 

M:-Mai întâi curăță copita calului de reziduuri adunate în timpul 

mersului, ia măsura și pe urmă confecționează potcoava pe care o 

atașează la copita calului cu niște cuie, numite „caiele”. Potcovitul 

se practică și astăzi, la herghelii. 

I:–Cine era sobarul? 

M:-Era un meseriaș care clădea sobe de încălzit și cuptoare de copt pâine pe vatră. Cum le 

clădește, nu știu. 

I: –Dar plăpumarul? 

M:-De obicei, femeile practică această meserie. Confecționează plapume umplute cu lână sau 

cu puf de pasăre(gâscă, rață, găină). Se face manual, dar sunt și mașini speciale. Nu-i 

demodată meseria de plăpumar, la țară încă se mai practică. Sunt, chiar, și geci umplute cu 

puf de găină. 

I:-Se folosesc instrumente speciale în acest proces? 

M:-Ac, ață. Nu-i un ac special, ci doar de dimensiuni mai mari. Plapumele se făceau din orice 

material. Plapumele tradiționale românești se fac cu modele; se confecționează din mătase cu 

diferite motive. Se cos cele două fețe ale plapumei pe margini și se lasă loc pe unde se 

introduce lână sau puf. Se întinde pe un gherghef special, apoi se desenează pe suprafața 

plapumei diferite modele, cu cretă, și apoi modelul se coase astfel ca acul să pătrundă și pe 

față și pe dos. 

I:–Cine este dulgherul? 

M:-Persoana care confecționează butoaie din lemn de stejar, de brad, 

de diferite mărimi, care sunt folosite la stâni, în podgorii și în casele 

oamenilor(„cofa” de băut apă, vase de muls vacile, etc.). Folosesc 

cercuri de nuiele sau din balot de fier. 

I:-Manipulantul? 

M:-Este un lucrător din industria forestieră. Înregistrează buștenii care intră în depozit  și pe 

care transport. 

I:-Ce a reprezentat cartea pentru matale? 

M:-A reprezentat un mijloc de cunoaștere. Luam săptămânal cărți de la bibliotecă, care erau 

tocite toate. Un mod de a trăi civilizat, de a te instrui în diferite domenii; de a forma o cultură 

generală pentru a te putea integra în societatea modernă.  



14 

Biblioteca din Nord 

SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE 

Terapia cu slănină 

 

  Când cercetările medicale au descoperit acţiunile negative ale produselor alimentare noi, care 

au încercat să înlocuiască grăsimile tradiţionale, specialiştii şi-au îndreptat atenţia către slănină, 

un aliment fără E-uri, coloranţi şi conservanţi.  

  Şi au primit răspuns la întrebarea: de ce strămoşii noştri au fost sănătoşi şi puternici?  

  Ei bine, s-a dovedit că slănina întăreşte sistemul imunitar. 

  Această calitate se datorează acidului arahidonic, care favorizează scăderea  colesterolului, 

  îmbunătăţeşte funcţiile de protecţie ale organismului şi, de asemenea, este necesar pentru 

  producerea compuşilor chimici responsabili pentru răspunsurile  imune şi reacţiile inflamatorii. 

  * Cantităţi mici de grăsime sunt de folos pentru inimă şi vasele de sânge, reglementează  

  contracţiile musculare ale organelor interne, inclusiv ale muşchiului cardiac şi sprijină tonusul 

vascular. 

  * Fumătorii au, de asemenea, un beneficiu dacă mănâncă puţină slănină, datorită faptului că ea 

conţine seleniu.  Acest microelement întăreşte sistemul imunitar şi previne oxidarea în organism. 

Astfel, pagubele produse de ţigări se reduc parţial.  

  * Slănina încetineşte şi intoxicarea alcoolică, prin 

acoperirea pereţilor stomacului cu grăsime şi crearea  

pansamentului gastric, care previne absorbţia rapidă de 

alcool din stomac.  

  Alcoolul trece mai departe în intestin, unde, totuşi, va fi 

absorbit, dar treptat. 

  Grăsimea de porc este utilizată pe scară largă în 

medicina populară, încă din negura timpului.  

  Iată câteva reţete din bătrâni: 

  * Remediu pentru dureri de articulaţii. Înainte de culcare, se freacă bine articulaţiile bolnave cu  

  untură topită sau cu slănină veche, tocată prin maşina de carne, la care se adaugă o lingură de 

miere de albine.  Deasupra se aplică celofan sau hârtie de pergament, se înveleşte cu un fular 

sau un batic de lână şi se lasă să acţioneze peste noapte. 

  * Tulburarea mobilităţii articulare după traumatisme. 

  Zona afectată se freacă cu 100 g grăsime de porc, amestecată cu o lingură de sare, apoi se 

bandajează cu un strat gros de lână. 

  * Mastită. Pe locul inflamat se aplică o felie subţire de slănină  veche, deasupra se pune o 

bucată de staniol de la o ciocolată sau  dintr-un pachet de ţigări şi se bandajează sau se lipeşte cu 

leucoplast. 
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  * Eczemă. Se topeşte   slănină nesărată şi se răceşte la 35 de grade. Se  amestecă bine 2  

  linguri de grăsime topită cu albuşuri de la 2 ouă crude,  100 g pastă din   fructe de solanum 

  (zârnă, lăsnicior), 3 linguri suc de   rostopască.  Alifia se lasă la macerat 2-3 zile, la rece, apoi 

se   ung locurile bolnave, de 2 ori pe zi. 

     * Dureri de   dinţi. O felie mică de slănină nesărată se aplică pe  dintele dureros,   între gingie 

şi obraz, pentru 15-20 de minute. Durerea de  dinţi   dispare treptat. 

  * Pinten osos (ciocuri). Preparaţi un unguent   din 100 g slănină nesărată de porc, tocată mărunt, 

un  ou crud şi   100 ml oţet concentrat (esenţă). Borcanul cu amestecul se  ţine într-un  

  loc întunecos, până la dizolvarea completă a slăninei,  amestecând   periodic. 

  Înainte de procedură, călcâiul se ţine în apă  fierbinte, apoi se aplică pe zona dureroasă un 

tamon de  vată îmbibat în   unguent. Compresa se aplică pe timp de noapte, dimineaţa 

  se spală   talpa cu apă caldă. Durata tratamentului este de 5-7 zile.  

 

         farmacist toxicolog Dumitru Nastasă 

 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A IEI 

De-a lungul istoriei, în toate timpurile,în cele mai importante momente ale vietii, omul a 

fost şi este insotit de costumul popular: la naştere, nunta, 

moarte, în război, răscoală, la sărbători, la muncă, la 

biserică, etc... practic portul popular este ca un paşaport, 

face parte din identitatea noastră, este martor al existenţei 

noastre, vorbeşte despre locuri, oameni, trăiri sufleteşti. 

Port şi cos cu mândrie IA, simt pe umerii mei toată 

dragostea, truda femeilor, înaintaşilor care au ţesut, croit, 

cusut cămaşa. IA este ceva sacru, care vine din cele mai 

vechi timpuri şi spune o poveste, o poveste cu semne 

cusute: ce-am iubit, ce-am pătimit, pe unde am fost, de cine 

ne-a fost dor..., simboluri care s-au transmis din generaţie in 

generaţie si care sunt universale, se regăsesc şi pe vase, 

podoabe, lemn... Simt că este datoria noastră să 

ducem/transmitem mai departe aceste taine, să lăsăm 

generaţiilor următoare o moştenire. 

Pasiunea mea a început în urmă cu căţiva ani când mi-am 

dorit o cămaşă tradiţională pentru catrinţa lăsată de bunica. Am descoperit grupul ,,Semne cusute 

în Acţiune” unde doamna Ioana Corduneanu explică cum să croieşti, coase o ie, ce reguli 

nescrise sunt; scoate şi arhivează modele vechi din toate zonele, de prin muzeele lumii, practic 
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este o şezătoare digitală unde eşti ajutată, sfătuită. În acest grup sunt peste 12.700 de persoane 

(femei şi bărbaţi) din România şi străinătate care împărtaşesc aceeaşi pasiune, de a coase cămăşi 

tradiţionale. Aşa a apărut dorinţa de şezătoare reală, de a coase şi învăţa mai multe, iar astăzi în 

Braşov, ca în majoritatea oraşelor din ţară (Piatra Neamţ, Borleşti, Vatra Dornei, Iaşi, Bucureşti, 

Constanţa, etc), cât şi străinătate ne întâlnim săptămânal, lunar (cum ne permite timpul); nu mai 

coasem ,,pe ascuns” ca pe vremuri, încercăm să ne perfecţionăm, să învăţăm unele de la altele. În 

Braşov şezătorile au loc în oraş, dar şi în satele 

din apropiere, încercăm să promovăm şi alte 

mesteşuguri, locuri şi oameni, traditţii si 

răspundem afirmativ invitaţiilor primite de la 

persoane/comunităţi care iubesc tot ceea ce 

înseamnă tradiţional. La aceste şezători 

participă atât adulţi (doamne şi domni), dar şi 

copiii şi indiferent de vârsta, de profesie avem 

aceeaşi pasiune. 

Am constatat că nu trebuie să ai experienţa pentru a coase o ie, aşa cum spunea doamna Ioana 

Corduneanu, ,,femeia româncă are IA ăn ADN” astfel am cusut prima ie tradiţională, model de 

Huşi, apoi a doua model de Putna-Mera. Întotdeauna modelul m-a ,,ales”, povestea se dorea 

ştiută şi cusută. Deseori aş fi vrut să ştiu mai multe despre femeia care l-a cusut: Cine era? Ce a 

patimit? Pentru cine a cusut? Cui a lăsat cămaşa moştenire? Unele întrebări sunt fără răspuns, dar 

important este că i-am spus o parte din poveste... 

În prezent cos un model de Bucovina, să spunem ,,fluturaşi de Bucovina” şi m-i se pare cea mai 

spectaculoasă. O iubesc şi o cos în amintirea bunicilor. Are o întreaga poveste pe ea, simboluri, 

are o puternică încărcătură emoţională şi visez la ziua când am să o îmbrac, va mai dura, dar 

aşteptarea merită! ,,Fluturaşi de 

Bucovina” mai are o ,,sora” în exteriorul 

ţării expusă în muzeu şi o ,,soră” cusută 

de colega mea, Sonia din Piatra Neamţ. 

O ie se face în luni de zile, trebuie să ai 

starea necesară să coşi şi două ii, nu se 

aseamana, fiecare poarta amprenta 

celeia/celuia care o coase. Uneori mă 

întreb dacă e doar o pasiune trecătoare, 

dar nu, nu e trecătoare.... va urma 

cămaşa de Neamţ, unde-mi sunt 

rădăcinile, apoi cămaşa de Transilvania, cămaşa de Nistru ... şi poate într-o zi o şezătoare la 

Borca, o şezătoare la Mădei; aş vrea ca mai multă lume să se întoarcă la tradiţii, meşteşuguri, să 
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pună în valoare tot ceea ce avem mai sfânt, să facă ceea ce-i place pentru că suntem un popor 

creativ, iar ,,veşnicia s-a născut la sat”. 

În prezent se organizează expoziţii în ţară cu aceste ii cusute în şezători, se pot admira, au loc 

concursuri, s-au reconstituit modele existente doar în fotografii, cărţi sau după frânturi de 

cusături găsite, s-au cusut cămăşi existente doar în marile muzee ale lumii. 

Aş spune că IA ROMÂNEASCĂ s-a ÎNTORS ACASĂ, datorită doamnei Ioana, domnului Nelu 

Dumitrescu, datorită doamnelor şi domnilor din grup, şezători care cos sau ţes pânza de casă, 

care ne explică diferite tehnici de cusut, împart cu noi experienţa lor sau care au salvat aceste 

costume, cămăşi în colecţii proprii. 

În luna mai am participat la un curs de cusături organizat şi susţinut financiar de către fundaţia 

prinţului Charles în Viscri. Am cunoscut alte persoane din ţară şi străinătate pasionate tot de 

cusături, de tot ceea ce înseamnă tradiţie. Atât Majestatea Sa, cât şi alţi invitaţi din străinătate 

prezenţi la deschiderea acestui curs s-au mirat că 

romancele cos din pasiune. Iată că România poate fi 

promovată în exterior şi altfel, lumea ne cunoaşte şi 

partea frumoasă, bună a României. Sunt puse în 

valoare locurile, oamenii, tradiţiile. 

Atunci când coasem o ie, din respect pentru 

străbunicii noştri, pentru efortul şi munca lor, ar 

trebui să ţinem cont de câteva reguli: să aibă altiţa 

(zona umerilor) care are o puternica semnificatie, 

sub altiţa incret, râuri pe mâini şi piept, culorile armonioase, modelul de la altiţă să nu se repete 

pe celelalte zone ale cămăşii, să fie cusută cu paşi mărunţi, să folosim o pânză bună, să folosim 

un model vechi, etc. Ar fi bine să mergem mai des în muzee, să ne documentăm, să promovăm şi 

în exterior tradiţiile, meştesugurile, să ne facem cunoscuţi, etc... sunt multe de spus. 

Tot din respect pentru străbunici, ar trebui să învăţăm să facem diferenţa între o cămaşă 

tradiţională şi bluzele de serie ce au invadat România, cusute la maşină. Să alegem întotdeauna 

cămaşa tradiţională, care ne pune în valoare, ne diferenţiază, să o iubim, să o purtăm mai des, nu 

doar la sărbători sau la serbări, să îngrijim şi să păstrăm cămăşile care ne-au mai rămas de la 

bunici. 

Mă bucur că există ,,Ziua Universala a Iei” pe 24 iunie, că sărbătorim cum se cuvine ia indiferent 

de unde ne aflăm, dar ar fi bine să învăţăm fiecare că ziua iei este în fiecare zi, că trebuie cusută, 

purtată, scoasă în lume şi sper că ia românească să fie cât mai curând inclusă în patrimoniul 

,,Unesco”, dar pentru asta ar trebui ca fiecare să semnam petiţia şi să nu uităm: 

,,Coase IE, poartă IE!” 

Învăţoare Manuela Mujdei 
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IN MEMORIAM 

    Despre prietenie, efort, creaţie 

  sau 

Profesorul Petre Lungu 

 

 Încă din cele mai vechi timpuri, prietenia a fost, pe drept cuvânt, cel mai frumos şi mai 

nobil sentiment care împodobeşte fiinţa şi existenţa umană. 

 În toate vremurile, 

prieteniei i-au fost închinate 

pagini de un vibrant elogiu, 

relevându-i-se esenţa etică şi 

spirituală, farmecul, formule de 

manifestare şi condiţiile 

realizării ei superioară în viaţa 

fiecăruia dintre noi. 

 În acelaşi timp, nimic nu 

aduce mai multă siguranţă de 

sine şi bucuria binefăcătoare 

decât munca, nimic nu este mai 

înjositor decât trândăvia. 

De aceea, ce dă strălucirea 

adevărată vieţii şi trudei umane 

este floarea minunată a creaţiei, 

neliniştea nestăpânită a 

căutarilor necumate şi bucuria 

fără margini a descătuşării 

forţelor dumnezeieşti. 

Pe mine şi pe soţia mea ne-au 

legat de familia profesor  Maria 

şi Petre Lungu, de vreo patru 

decenii, comunicarea ideală de idei, atitudini, sentimente şi acţiune. 
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 Cum spuneam, ne-am cunoscut binefăcător la liceul nostru pe la începutul anilor 1970, 

când aici, deloc întâmplător, s-a adunat în liceu un grup de profesori foarte tineri, absolvenţi ai 

unor universităţi de prestigiu din Bucureşti, Timişoara, Bacău şi Iaşi, unii dintre ei anterior, chiar 

absolvenţi ai” Şcolii din pădure”, cum a supranumit-o inspirat Mihai Niculiţă, fost elev al 

liceului, astăzi, un apreciat inginer constructor, restaurator de monumente istorice şi poet. 

După absolvirea facultăţii, profesorul Petre Lungu a fost numit prin repartiţie 

guvernamentală, la Scoala din Răuceşti. Vremelnic, acceptasem pe atunci să fiu director al 

liceului nostru. Avea liceul nevoie de un absolvent cu studii superioare, pentru limba franceză. 

Nu mi-a fost deloc dificil să fac demersurile legale necesare pentru transferul urgent la Borca a 

lui Petrică Lungu, care s-a dovedit în timp omul potrivit la locul potrivit. 

 Ca om, a fost de admirat pentru dăruirea reciprocă, devotamentul necondiţionat, 

dezinteresat pentru profitul personal. Asemenea vrednicei sale soţii. A iubit oamenii fără calcule 

meschine, fără ideea de a fi răsplătit pentru afecţiunea pe care o acorda, fără a pretinde 

recunoştinţa pentru vreun serviciu făcut. Avea înţelegere faţă de semeni, era îngăduitor, tolerant 

faţă de golurile temperamentale ale celor din jur. 

 Pe de altă parte înţelegea că munca îl poate scăpa şi pe el, ca pe oricare om cu mintea la 

cap, de trei mari păcate: de urât, de fapte rele şi de nevoi. 

 Ca profesor, dincolo de diplomele obţinute la Institutul Pedagogic din Bacău şi la 

Institutul de limbi străine, secţia de limbi romanice, a Universităţii din Bucureşti, cuvintele şi 

comportamentul său pedagogic le deschideau elevilor o viziune clară şi optimistă asupra temelor 

dezbătute, determinându-i să privească cu siguranţă şi încredere spre viitor. Venea la lectii mereu 

cu idei noi, fiind înzestrat şi cu darul de rodnicie şi cutezanţă. Dorinţa de a cunoaşte, de a 

pătrunde în esenţa fenomenului era asociată cu o puternică dorinţa de a acţiona, de a realiza 

lucruri concrete, utilizabile în viaţă pentru sine, pentru şcoală, pentru elevii săi. 

 A încetat din viaţă după  îndelungă şi grele suferinţe. 

 A fost un bărbat de cea mai mare ispravă. A fost un om şi un profesor ascultat şi iubit. 

 Ce era în inima lui în ultimii ani, şi la ce l-ar fi silit viaţa mai departe, a dovedit-o prin 

sfârşitul lui de viteaz. 

 

prof. Gh. Ţigău 

Borca, 28 iunie 2016                                                  
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        PAGINA CELOR MICI 
Rubrică realizată de înv. Gladiola Bondar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La despărţire 
                                                Amalia Bostan, cl. a IV-a 

Clasa a IV-a s-a terminat. Din toamnă vom fi şcolari în clasa a V-a. În aceşti patru 

ani de şcoală am învăţat multe lucruri. Materia mea preferată a fost matematica, dar şi 

limba şi literatura română. 

 La începutul clasei I am fost în curtea liceului unde ne-a vorbit domnul director şi 

domnul primar. Nu aveam habar de ceea ce se întâmplă... vedeam doar o mulţime de 

copii, elevi mari şi mici şi părinţi. Apoi, am mers de mână cu mamele noastre în sala de 

clasă de la etaj, unde erau o mulţime de mese şi scaune. Ne-am aşezat fiecare unde am 

vrut şi am primit primele manuale: abecedarul, matematica şi ştiinţele naturii. 

Îmi amintesc cum răsfoiam cu toţii cărţile... 

 Pe la sfârşitul clasei I ne gândeam: Oare cum va fi în clasa a II-a ? A fost la fel de 

simplu până în clasa a IV-a. Acum mă gândesc cum va fi mai departe ... 

 Voi ţine minte toţi aceşti ani de şcoală primară, toate întâmplările petrecute cu 

colegii şi îmi va fi dor de draga noastră învăţătoare ! 

 
Anii de şcoală 

                                          Daniel Meclea, cl. a IV-a 

 Îmi amintesc ce mult mi-a plăcut prima zi de şcoală din clasa I. De - 

abia cunoşteam câteva cifre apoi, treptat am învăţat să citesc, să scriu şi să 

fac calcule. 

Mi-a plăcut să învăţ, toate orele erau preferatele mele. Şi acum 

retrăiesc emoţiile când am primit primele manuale şcolare. La început mi se 

păreau grele adunările, scăderile, înmulţirile şi împărţirile ... dar acum îmi 

vine să zâmbesc: pe toate le-am învăţat. 

Mi s-a părut greu la începutul clasei a IV-a, dar nu a fost chiar aşa ... 

matematica este materia mea preferată ! 

Abia aştept să învăţ lucruri noi în clasa a V-a, dar aş dori să o iau cu 

mine pe doamna învăţătoare ! 

La finalul clasei a IV-a 
        Matei Ruscanu, cl. a IV-a 

 Suntem în ultima zi de şcoală. Nu vom mai avea acelaşi program şi poate nu vom mai fi în aceeaşi clasă toţi 

colegii de acum.  

 Când am intrat în clasa I nu ştiam ce este aceea „şcoală” şi eram foarte temător. Doamna învăţătoare ne-a 

întâmpinat foarte frumos şi grijile noastre au dispărut. În clasa a II-a cunoşteam mai bine şcoala şi eram dornici de a 

învăţa cât mai multe. Am dat şi prima testare naţională din viaţa noastră ! 

 În clasa a III-a eram mai mari şi mai inteligenţi. Ne gândeam deja: Cum va fi în clasa a IV-a ? 

 Anul acesta a fost cel mai greu dintre toţi anii de şcoală: materii noi şi mai grele, mult de învăţat, o nouă 

evaluare naţională ... dar l-am finalizat cu bine. Va fi şi un an trist prntru că ne vom despărţi de doamna învăţătoare 

şi vom trece în clasa a V-a unde ne aşteaptă notele şi profesorii... 

 Aş vrea să fiu din nou în clasa I ! 
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Cei patru ani de şcoală 
                                             Adela Aruştei,cl. a IV-a 

Am petrecut împreună patru ani frumoşi ! Am fost ca o mare familie 

- ne-am ajutat reciproc. Mama nostră, adică doamna învăţătoare, ne-a fost 

alături mereu la şcoală ... Acum că o pierdem,doare ! 

Îmi voi aminti mereu cu plăcere de prima zi de şcoală, zi în care mi-a 

regăsit colegii de grădiniţă, iar doamna învăţătoare ne-a primit cu braţele 

larg deschise. 

Sufletele noastre de copil se pregătesc să devină suflete de 

adolescenţi, ce las în urmă copilăria cu tot ceea ce a fost frumos. 

Acum lăsăm clasa noastră goală, să vină alţi copii să se bucure şi ei 

de anii frumoşi ce vor urma ... 

Cu lacrimi în ochi ne luăm rămas bun de la doamna învăţătoare de 

care ne vom aminti mereu cu adorare ! 

La revedere, doamna învăţătoare ! 

Rămas bun, clasa a IV-a ! 

 

 

 

 

 

 

 

La despărţire 

   Teona Iordache,cl. a IV-a 

Într-o zi de toamnă, 15 septembrie 2012, eram o pitică şi 

căram în spate un ghiozdan mai mare şi mai greu decât mine. 

Atunci am fost la deschiderea primului meu an şcolar. 

 O doamnă a venit la mine şi m-a chemat ... am crezut 

că iar am făcut vreo boacănă, pentru că eram obişnuită ! Dar 

nu era aşa ... m-a dus la un grup de copii şi ne-a spus să 

mergem cu ea. Aşa am ajuns într-o cameră cu multe mese şi 

scaune (credeam că sunt la restaurant !)- clasa noastră. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De atunci, în viaţa mea am au avut loc multe schimbări - cititul, scrierea, socotitul ...mi-a plăcut mai puţin 

matematica... 

 Pe parcursul anilor de şcoală am învăţat multe lucruri minunate. În clasa întâi îmi obosea mâna după 

scrierea câtorva rânduri, acum după scrierea mai multor pagini ... în concluzie, am exersat mult. 

 Acum, la sfârşitul clasei a IV-a, realizez că am lucrat şi învăţat mult în clasă, dar nu simţeam pentru că am 

avut o doamnă învăţătoare minunată. În ore nu lucram cap-coadă... mai spuneam poveşti, glumiţe, erau şi 

avertismente sau observaţii. 

 Acum s-a terminat ! ne despărţim de toate aceste lucruri minunate, dar mai mult - ne despărţim de 

doamna noastră învăţătoare ! 

 La revedere, daomnă dragă ! 

 La revedere, clasa a IV-a ! 
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INFO 

 

Google Inc. este o corporație americană care 

administrează motorul de căutare pe Internet cu același 

nume. A fost fondată în 1998 de către doi doctoranzi de la 

Universitatea Stanford: Larry Page și Sergey Brin.  

   În 1995, Larry Page si Sergey Brin se întâlnesc la Stanford. Larry, în vârsta de 22 de ani, 

absolvent al Universității Michigan, este interesat de universitate, iar Sergey, in vârsta de 21 de 

ani, este desemnat să îi servească ca ghid. După spusele unora, prima oara când s-au întâlnit, cei 

doi se contraziceau în aproape toate privințele.  

În februarie 1999, sediul din garaj al corporației devine 

neîncăpător, astfel ca Google se muta în casă nouă, pe strada 

University Avenue in Palo Alto, având 8 angajați. 

In ianuarie 2011, Google a anunțat ca Larry Page va deveni 

director executiv începând din aprilie 2011, iar Eric Schmidt – 

președinte executiv. 

Google oferă o metodă simplă și rapidă de găsire a informațiilor pe web, având o bază de date 

despre peste 8 miliarde de situri web. 

Numele „Google” este un joc de cuvinte de la googol, neologism englez pus în circulație 

de către americanul Milton Sirotta în anul 1938, prin care acesta desemna numărul uriaș format 

dintr-un 1 urmat de 100 de zerouri (10100). 

La sfârșitul anului 2007 a fost cotată drept cea mai puternică marcă globală, după criteriul 

valorii în milioane de dolari. 

În ianuarie 2012, Google a devenit prima companie importantă de servicii de Internet 

care a obținut certificarea ISO 14001 si OHSAS 18001 pentru toate centrele de date deținute care 

funcționează în SUA, pentru standarde înalte în ceea ce privește managementul mediului și 

siguranța forței de munca. 

Potrivit studiului BrandZ Top 100, publicat în mai 2013, Google se situează pe poziția a 

doua a celor mai valoroase branduri din lume (după Apple), fiind evaluat la 113,67 miliarde de 

dolari. 

În ultima perioadă, Google investește tot mai mult în sectoare străine de activitate: IT, 

publicitate online și servicii pe internet, în domeniul sănătății. Printr-o divizie de cercetare, 

compania este implicată și în dezvoltarea de ochelari computerizați și sisteme de navigație 

autonomă pentru automobile. 

Prof.Sabie Ștefan, director adjunct al Liceului ”Mihail Sadoveanu” - Borca 
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NOI DESPRE NOI 

- Pe data de 1 iunie s-a desfăşurat la Căminul Cultural Borca activitatea " La multi ani, 

copilărie!" la care au participat învăţătoarele Cristina Petrea, Nicoleta Ciubotă,Ramona 

Spătărescu , Dumitrela Alămâie şi  elevii din clasele lor. 

- La concursul "Amintiri din copilărie" clasa pregătitoare a învăţătoarei Cristina Petrea a obţinut 

opt premii I şi un premiu II. Jurizarea s-a făcut la Bucureşti. 

- Pe data de 9 iunie liceenii au participat cu un program de cântece patriotice la slujba de 

pomenire a eroilor de la parohia Borca. În aceeaşi zi, " la măr" , corul parohiei Sabasa, alcătuit în 

mare parte din elevi, a prezentat un program artistic , dupa rugăciunea pentru eroi. Elevii de la 

Şcoala Sabasa au recitat, au prezentat scenete istorice şi au fost răsplătiţi cu ropote de aplauze 

pentru talentul lor. 

- Ediţia a 6-a a Cupei Montaniarzilor s-a desfăşurat  în ziua de 12 iunie. CET Crucea Talienilor a 

fost organizatorul amplei acţiuni sportive, desfăşurată pe Stânişoara. În afara probelor de teorie, 

cultură generală, sport, surprize, s-a lucrat la un traseu de regularitate a zonei. Au participat 

cluburi ecoturistice din toată ţara, dar premiul I l-a obţinut Clubul " Dr. Gheorghe Iacomi " din 

Piatra Neamţ. Sfârşitul întâlnirii a fost dedicat mesei festive , cu bucate tradiţionale de la Borca. 

- Ansamblul de dansuri " Izvoarele Borcutului" au participat în data de 13 iunie la  filmări pentru 

"Tradiţional TV DH". 

- Eminescu a fost omagiat la Liceul Borca într-o" pauză Eminescu", unde s-a vorbit despre 

ultimele clipe ale poetului, s-a recitat şi s-a cântat la chitară. 

- În următoarea zi, la Căminul Cultural, 100 de copii de la clasele I-IV, însoţiţi de învăţătoarele 

lor, au făcut ilustraţie la poezia lui Eminescu, au recitat şi au făcut karaoke. Cele mai frumoase 

desene au fost premiate şi alcătuiesc o expoziţie la Biblioteca " Aurel Dumitraşcu". 

- Pe data de 21 iunie , Cet Crucea Talienilor a participat la o acţiune de ecologizare a Pârâului 

Borca. Sperăm ca gestul lor să sensibilizeze pe cei care uită să lase locul curat după ce au 

petrecut timpul liber pe malul apei şi prin pădure. 

- Căminul Cultural a găzduit serbările de sfârşit de an şi premierea. De la an la an, programele 

artistice sunt tot mai atractive şi mai interesante. 

- Urăm colegilor noştri care dau bacul şi capacitatea mult succes şi un viitor cât mai bun. 

- Clubul de vacanţă care poartă şi un nume," Vacanţa trece, poveştile rămân", are un program  

pentru toate gusturile. Vor fi invitaţi specialişti în domeniu, va fi şi amuzament şi relaxare, dar şi 

întâmplări serioase. 

- Clubul de jurnalism urează colegilor şi profesorilor " Vacanţă plăcută" 

- În vacanţa de vară Biblioteca "Aurel Dumitraşcu" , C:D:I: Borca,  învăţătoarele  Cristina 

Petrea, Nicoleta Ciubotă, Ramona Spătărescu, Dumitrela Alămâie şi Căminul Cultural 

organizează în fiecare joi de la ora 16 întâlniri ale elevilor cu personalităţi care ţin prelegeri, fac 

sport, pictează, scriu. Toate întâlnirile au loc în cadrul Clubului de vacanţă " Vacanţa trece, 

poveştile rămân". 
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UMOR 

 

-În concluzie, Marin Preda se trage din Liviu Rebreanu. 

-Criminalul Lică Sămădău omora fără milă şi porci şi oameni şi de aceea Dumnezeu nu îl mai 

lasă să mai trăiască decât pâna la sfârşitul nuvelei. 

-Vitoria Lipan a înţeles care sunt criminalii lui Nechifor de la câinele Lupu. 

-Când Vasile Baciu se culcă beat, Ion a venit la Ana şi o căută pe sub fustă, ca să pună mâna pe 

pământul ei. 

-Felix o căută pe Otilia, dar casa ei se mutase. 

              Perle culese de membrii clubului de jurnalism 
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