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EDITORIAL 

Căutarea 
Fiecăruia dintre noi ni s-a întâmplat să simțim uneori că lucrurile nu sunt așa cum ar 

trebui să fie. Pentru un adolescent, această stare de nesiguranță și debusolare este ceva ce devine 

o obișnuință, deoarece atunci are loc Marea Căutare.. 

Înconjurați de noutate și mister, suntem tot timpul în căutarea unui loc anume, nu fizic, ci 

spiritual. Cu toate că nu știm nici noi foarte bine ce reprezintă acest loc, suntem în căutarea lui și 

sperăm să găsim siguranță și căldură, înțelegere și liniște. 

Trebuie să ne dăm seama că în această căutare urmărim, de fapt, să ne găsim pe noi 

înșine, să ne cunoaștem, să ne înțelegem. Nu trebuie să lăsăm factorii externi (persoanele ce ne 

înconjoară, mediul în care trăim sau situațiile în care 

suntem puși) să ne împiedice, ba chiar trebuie să 

încercăm să valorificăm toate aceste lucruri care, 

adunate, creează lumea fiecăruia. În fiecare zi luăm 

contact cu diferiți factori care își pun mai mult sau 

mai puțin amprenta asupra noastră. Dacă reușim să 

filtrăm tot ceea ce ni se întâmplă de-a lungul vieții și 

să acordăm mai multă atenție asupra persoanei din 

noi, adică asupra nevoilor, dorințelor, aspirațiilor dar 

și îndatoririlor noastre și să găsim un echilibru între 

toate acestea, vom observa că ne va fi mult mai ușor să ne găsim locul. Din nefericire, există 

multe cazuri în care tinerii nu reușesc să îndeplinească acest pas, lucru care poate avea 

consecințe grave. 

Teodora Bordianu, clasa a XI-a A 

 

ERASMUS 

Oportunitatea unei experiențe didactice și culturale europene 

Totul a început în anul doi de masterat la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, 

când am aplicat pentru o bursă Erasmus în Franța, visul oricărui profesor de limbă franceză cred. 

După selecție am aflat ca voi studia un semestru la Universitatea “Jean Monnet” din Saint-

Étienne, membră a Universității din Lyon, pentru o perioadă de aproximativ 5 luni.  

În ianuarie 2017 a început experiența mea, cu înscrierea în sistemul de învățământ 

francez. Ca student Erasmus am avut o perioada de două săptămâni în care mi-am ales cursurile 

la care voi participa astfel că, la finele acestei perioade, am hotărât să urmez cursurile unui 

master 1 în Ingineria formării – un masterat didactic la care am studiat următoarele cursuri: 

Intervenție didactică, Inițiere în cercetare, Resurse FLE, Didactica oralului, Franceza pe 
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obiective specifice, Lingvistică, Gramatica și didactica limbii, Metodologia studiilor literare și 

Inițiere în didactica FLE.  

Pe lângă oportunitatea de a studia în Franța am avut și oportunitatea de a descoperi 

cultura franceză și nu numai, de a vizita o parte a Franței, de a 

lega prietenii noi și de a reîntâlni prieteni francezi. Nu o să insist 

prea mult pe conținutul materiilor studiate ci pe sistemul de 

învățământ descoperit, un sistem universitar în care activitățile 

practice au o pondere mult mai mare în plaja orară a studenților, 

un sistem care dă posibilitatea de alege cursurile pe care vrei să 

le urmezi. În ceea ce privește învățământul preuniversitar, la 

invitația doamnei profesor Joffrin Laurence, am avut ocazia să 

asist și să intervin în cadrul orelor la Colegiul “Portail Rouge” 

din Saint-Étienne, un sistem de învățământ diferit de al nostru, se 

lucrează preponderent pe centre de interes, multe activități 

educative bazate pe sarcini de rezolvat, în clasă și în afara ei. 

Pe lângă șansa de a descoperi sistemul lor de învățământ, am avut și plăcerea de a 

descoperi Franța pe care până acum o știam doar “din cărți” și din mijloacele mass media. O să 

încep cu orașul în care am trăit aceste 5 luni, orașul Saint-Étienne, un oraș frumos – al 14-lea ca 

mărime din Franța aflat în sud estul Franței, la 60 de km de orașul Lyon. Vestit în lume pentru 

producția de ruban, biciclete, arme dar și un important centru minier, activități ce astăzi au 

dispărut, însă pot fi văzute în muzeele din oraș.  Oraș mondial Unesco, găzduiește începând cu 

anul 1998 una dintre cele mai importante manifestații dedicate design-ului din lume, La Biennale 

Internationale Design Saint-Étienne, în perioada martie-aprilie 2017, tema fiind mutațiile de pe 

piața muncii. 

Am profitat de vizita mea în Franța și pentru a descoperi împrejurimile orașuluiSaint-

Étienne, Cheile Loirei, Firminy – localitate unde se afla cel mai 

important site, Le Corbusier, (Charles-Édouard Jeanneret-Griș n. 6 

octombrie 1887– d. 27 august 1965, cunoscut sub pseudonimul de 

Le Corbusier a fost arhitect, urbanist, decorator, pictor, sculptor, 

realizator de mobilier, teoretician și scriitor elvețian, naturalizat 

cetățean francez, faimos, pentru contribuțiile sale importante la 

curentele arhitecturale ce astăzi poartă numele de modernism, 

brutalism sau stilul internațional în arhitectură), regiunea Pilat 

Sainte Croix en Jarez - Chartreuse, oraşele Grenoble, Lyon cât și 

alte locuri ale regiunii Rhȏne Alpes. 

Multe ar fi de împărtășit însă, acest lucru va fi făcut în cadrul unei viitoare activități 

dedicate Zilei Francofoniei.      

Prof.  Gheorghe Carază  
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IN MEMORIAM 

Dascăli nemțeni de altădată 

O amintire, un destin 

 “Când oamenii gândesc e minunat. Când spun ceea ce gândesc devin puternici, iar când 

fac ceea ce spun, au ajuns întelepți. Astfel dacă ne concentrăm, făcându-ne din gând, vorbă și 

faptă o coloană a infinitului care urcă spre Dumnezeu, vom reuși să aducem LUMINA chiar și în 

cel mai îndepărtat colț al universului” ( Codul lui Oreste). 

 “Nu există artă mai frumoasă decât arta educației” spunea Sf. Ioan Gură de Aur. Pictorul 

și sculptorul fac doar figuri fără viață, dar educatorul creează un chip viu, de care se bucură și 

oamenii, se bucură și Dumnezeu. 

 Dommnul profesor Todirică Herghea și doamna învățătoare Emilia Herghea au fost cei 

hărăziți de puterea divină spre a se dărui semenilor, spre a-i cunoaște și a-i iubi, pentru a le 

insufla dorința de a îndrăgi școala cu toate elementele ei pozitive, de a se alătura adevărului și a 

se desăvârși într-o meserie. 

(21.03.1937 – 02. 07. 2015) – Todirică Herghea „Nică de la Negrești” vesel și înfingăreț, harnic 

și ascultător, șugubăț și chiar „haios” uneori, a îmbrățișat cariera didactică. A 

absolvit Școala Normală și a fost repartizat în comuna Ceahlău – Secu pentru 

scurt timp, după care s-a transferat la Școala Farcașa unde a funcționat până la 

pensie. 

 Fiind o fire ambițioasă și având inteligență nativă, dar mai ales voință 

și interes pentru studiu a urmat și a absolvit Facultatea de limba și literatura 

română –IP3 Bacău, devenind profesor de limba română. Și-a asumat astfel 

cea mai dificilă, dar și cea mai importantă disciplină pe care am învățat-o fiecare dintre noi în 

școală, așa numita „Prințesa reginei” unul din obiectele de examen pentru elevi, dar și pentru 

fiecare în parte pentru toată viața. Ca profesor a pus mereu datoria pe primul plan, binele copiilor 

înaintea binelui propriu. Știa să fie dascăl, acel „Domn Trandafir”, pe care l-au respectat copiii, 

părinții acestora și colegii de școală. A slujit școala cu sfințenie, a avut un adevărat cult al 

prieteniei dăruindu-i fiecăruia din preaplinul lui. Între 1970 și 1980  a coordonat activitățile școlii 

Farcașa ca director timp în care a păstrat prestigiul instituției și s –a bucurat alături de colegi de 

rezulatatele bune și foarte bune la învățătură ale elevilor. În acea perioadă s-a implicat și a 

colaborat cu Primăria Farcașa, Grădinița Farcașa, Atelierul pentru practică Farcașa și Școala cu 

clasele I-IV Farcașa. Modestia, simplitatea și bunătatea sufletească sunt doar câteva din 

trăsăturile de caracter ale profesorului Todirică Herghea care ne îndreptățesc să-i păstrăm 

memoria vie și să-i dedicăm recunoștința noastră. 

 Emilia Herghea ( 29.11.1935 – 25.12. 2012) „Doamna cu ochi de smarald” a pornit ca 

un înger în viață cu aripi puternice care a unit două națiuni – germană după tata și română după 

mamă. Anii au trecut și au crescut progresiv responsabilitățile mlădiței ce s-a înălțat încet, încet 
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spre frumusețea tinereții dar și mintea cu tot ceea ce a fost necesar unui cadru didactic, în timpul 

Școlii Normale, dar în mod constant și după aceea. A fi învățător este o măiestrie, o artă sublimă 

și a fost convinsă de aceasta.  

 Munca de zi cu zi la catedră a fost partea sublimă din viața 

doamnei învățătoare. A știut să modeleze ființele cele mai dragi nouă, 

copiii zecilor de generații, a fost model pentru părinții acestora, a fost 

iubitoare de cultură și de tradiție locală. Mare parte din foștii elevi sunt 

astăzi manageri în orizontul local, în sfere diferite de activitate. 

 În afara orelor de clasă a fost o împătimită a folclorului local și a 

tradițiilor de pe cursul mijlociu al văii Bistriței. Formațiile artistice( cor, dansuri populare, 

brigăzi artistice) pe care le-a plămădit cu trudă și migală a făcut cunoscută Farcașa pe 

meleagurile județului și ale Moldovei. Nu a coborât niciodată ștacheta calității, a fost o 

perfecționistă. 

 Trebuie să vă amintesc că nu s-a rezumat doar la înțelepciunea minții elevilor, a fost o 

neobosită creatoare de frumos. A croșetat, a cusut, a împletit și a lăsat o zestre incomparabilă 

prin autenticitate, culoare, modele și perfecțiune. Toate lucrurile executate au însemnat muncă, 

răbdare, pricepere și voință. 

 Ca mamă și-a crescut cei doi copii în spiritul respectului față de semeni, a pregătirii lor 

prin școli înalte(ambii ingineri) și o soție cu calități care a știut să mențină echilibrul între 

membrii acestuia. A fost o gazdă aleasă pentru grupuri de colegi, fini, cumetri, pentru toți 

cunoscuții care-i treceau pragul.  A fost un reper și un model de povățuire pentru sufletele 

însingurate. 

 Ca pentru fiecare dintre noi, așa cum e și firesc, cărarea vieții se îngustează din ce în ce 

mai mult și la un moment dat nu se mai vede. Așa e rostul vieții, la capăt de cărare căutăm viața 

veșnică sub ocrotirea îngerului păzitor și al Creatorului. 

 De-acolo din Lumea veșniciei îi rugăm să ne asculte considerațiile noastre și să se bucure 

și acum ca și atunci când eram împreună. 

Cu tot respectul,Prof. pens. Mădălina Andronic 
 

PUȚINĂ GRAMATICĂ 

Care/pe care 

 Dacă, în domeniul socio-profesional, auzim deseori îndemnul: Române, fii mai german!, 

în cel lingvistic, n-ar strica să ne răsune în minte unul de tipul: Române, fii mai puțin 

bucureștean (având în vedere că acesta e spațiul cultural al televiziunilor care propagă, cu 

ușurință, erorile de tot felul). 
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 Utilizarea pronumelui care nu ar trebui să impună cine știe ce dificultăți unui vorbitor cât 

de cât școlit, care și-a format, zic eu – dincolo de explicațiile gramaticale, deprinderea și auditivă 

de practicare corectă a limbii materne. Iată cum explică o gramatică școlărească aceste diferențe, 

pornind de la ideea că pronumele în discuție leagă o subordonată de regenta ei și îndeplinește o 

funcție sintactică (răspunde, așadar unei întrebări precise): 

 Am citi această carte¹/ care a fost interesantă.²/  (care - este subiect -în prop. nr. 2) 

 Am cumpărat cartea¹/ pe care mi-ai recomandat-o.²/ (pe care – compl. direct) 

 Iată caietul¹/ căruia i-am schimbat coperta.²/ (căruia – compl. indirect) 

 Acesta este romanul¹/ în paginile căruia m-am regăsit.²/ (căruia – atr. pron.) 

(Vezi Prof. Violeta Bărbulescu, Gramatica limbii române, Ed. Terathopius, Craiova, 

1998, pp. 77-78)  

Care poate avea, așadar, forme precum: 

 

Cazul singular plural 
masculin feminin masculin feminin 

N-Ac. Care care care care 

G-D căruia căreia cărora cărora 
 

 Prof. Ecaterina Carază 

 

 

RELIGIE 
    14 Octombrie – Ziua Sfântei Vineri 

  În fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Ortodoxă de pretutindeni prăznuiește pe 

Cuvioasa Maică Parascheva - cunoscută în popor cu numele „Sfânta Vineri”. De 350 de ani 

moaștele ei se găsesc la Iași, fiind izvor de binecuvântare și însănătoșire duhovnicească și 

trupească pentru toți cei care o cheamă în rugăciune. 

 Orice creştin care se închină la moaştele Sfintei Parascheva a 

remarcat, cu siguranţă, că Sfânta poartă mereu alte veşminte. Ele diferă de 

la o perioadă liturgică la alta, în funcţie de sărbătorile din cursul anului 

bisericesc. Deoarece numărul credincioșilor ce merg în pelerinaj crește de 

la an la an, acest eveniment a început să fie mediatizat, însă nu neapărat 

într-un mod pozitiv. Unii iau în derâdere scopul pelerinajului, alții sunt 

ironici la adresa pelerinilor, iar cel mai grav, unii au inventat obiceiuri și 

tradiții false.  Acestea pretind că praznicul impune interdicţii în această zi 

precum: a ţine  post şi a nu se lucra, nici la serviciu şi nici în casă, pentru a te feri de pericolul 

durerilor de ochi şi de cap. Aparent, la ţară, bătrânii nu fac nici focul în această zi.  

 De asemenea, pe 14 octombrie nu se spală şi nici nu se coase, altfel te alegi cu negi la 

mână. Fetele ţineau la această superstiţie pentru a rămâne cinstite, iar bătrânii, pentru belşug. Ea 
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apare în vise şi împărtăşeşte leacuri populare celor bolnavi sau îi atinge cu toiagul pe cei care nu 

respectă avertismentele ei. 

 De Sfânta Paraschiva se ţine post, dar nu se consumă pepene roşu şi poame negre. 

 Tot în această zi se poate prezice vremea: dacă ziua de 14 octombrie este frumoasă sau 

mohorâtă, tot aşa vor fi şi celelalte sărbători de peste an. Iar dacă zilele de toamnă de până acum 

nu au fost ploioase, este semn că iarna se va lăsa curând. 

 Unele ”obiceiuri” mai absurde decât celelalte, dar care din păcate ar reuși să convingă un 

public naiv, pun în umbră adevărata însemnătate a acestei Sfinte „cu adevărat mare şi vestită 

între femei, Cuvioasă şi pururea pomenită Parascheva”. 

Ioana Botezatu, clasa a XI-a A 

 

PREZENTARE DE CARTE 
     “Nu ne mai vrea pământul”  de Emilia Amariei 

"Avem parte astăzi de un prilej de bucurie. Cum să nu fim bucuroși când încă o valoare a 

locului, și... slavă Domnului… mai avem încă destule, devine tot mai vizibilă și apreciată prin 

poezia ei, poezie în care adesea face recurs la rădăcinile-i adânc înfipte în locurile acestea.  

Cum să nu fim fericiți când constatăm că alături de alți poeți originari din Borca (Aurel 

Dumitrașcu, Mihai Niculiță, Radu Florescu, Maria Bălăceanu, Liana Rareș, Radu Niculiță și lista 

poate continua), Emilia Amariei se așează cu eleganță dar cu hotărâre în mentalul și sufletul 

colectiv local și nu numai. 

Pentru mine, întâlnirea 

cu poezia Emiliei Amariei a 

fost ca o redescoperire a 

omului Emilia Amariei, o 

întâlnire în care mi-am regăsit 

nenumărate preocupări, temeri, 

dureri, regrete referitoare mai ales la generația noastră care de prea puține ori se ridică la 

înălțimea înaintașilor. Fără a fi un tehnician într- ale poeziei, de formație fiind informatician, nu 

pot să nu percep poezia Emiliei Amariei ca pe o emoție pură. Chiar dacă nu sunt filolog, nu pot 

să nu observ în poeziile sale metrica și motive întâlnite la mari poeți români, asta fără a-și pierde 

câtuși de puțin  din  originalitate. Chiar dacă nu sunt filolog nu pot să nu iubesc poezia și nu pot 

să nu iubesc poezia Emiliei Amariei. Cred că nu e greșit să spun că unii poeți români au intrat în 

folclor, pentru că mulți oameni din popor recită versuri fără a ști cine este autorul și pe care le-au 

învățat la rândul lor de la părinți, așadar au intrat în folclor prin muzicalitatea versurilor lor și 

prin mesajele filosofice percutante. O muzicalitate aparte are și poezia Emiliei Amariei, ceea ce o 

face plăcută pentru a fi recitată. O multitudine de mesaje adânc ancorate în realitățile 

contemporane precum și mesaje mai abstracte, de spiritualitate, de legătură cu divinitatea, de 

devenire a omului, răzbat din poeziile Emiliei Amariei găsindu-și imediat receptor în sufletul și 
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mintea celui care o ascultă. Da, poezia Emiliei Amariei poate fi ascultată. Și nu orice poezie 

poate fi ascultată de oricine. A Emiliei Amariei, da. Poezia ei este ca o invitație spre deschiderea 

sufletului, o invitație la a curăța spiritul de balastul adunat în concretul sinuos, o invitație la a da 

plus valoare propriei vieți și a celor din jur, o invitație la a promova valorile adevărate între 

oameni. Poezia sa îndeamnă la respect, toleranță, iubire între oameni. Prin strigătul disperat al 

poetesei generat  de realitățile contemporane aceasta  îndeamnă la iubire de țară, iubire de glie, 

de neam, de înaintași, la trezirea, la activismul și civismul semenilor înspre promovarea acestor 

valori. Pentru că, altfel, vom rămâne în istorie ca ”generația marii erori” și ca o generație de 

vânzători de țară.  

Nu pot să nu observ în poeziile Emiliei evocarea cu nostalgie a copilăriei, a locurilor 

natale, a oamenilor dragi și care nu mai sunt. Nu putem să  nu observăm  cum din poeziile sale 

răzbate căutarea cu dârzenie a rădăcinilor, fapt ce ne aduce aminte de parabola alchimistului lui 

Paulo Coelho. Nu  putem să nu observăm în poeziile Emiliei patriotismul și îndemnul la a ne 

ridica la înălțimea părinților, a bunicilor noștri. Nu putem să nu observăm îndemnul la iubire 

între oameni, la înțelegere, toleranță, respect. 

Nu pot să nu observ îndemnul de a-l căuta fiecare pe Dumnezeu. Ne lovește cu forță din 

poezia sa strigătul disperat pentru unitate și iubire de țară și neam. 

Spuneam că pentru mine poezia Emiliei Amariei este în primul rând emoție pură. Poezia în 

general are o anumită emoție intrinsecă. Aceasta poate fi percepută diferit de oameni în funcție 

de personalitate, aptitudini, educație, preocupări, inteligență, context. Sau, emoția poeziei poate 

fi multiplicată sau estompată de către cel care o recită.  

Cu speranța că voi reuși să transmit măcar o mică parte din emoția poeziei Emiliei 

Amariei, în cele ce urmează voi citi două dintre poeziile foarte dragi mie.  

Și pentru că am promis aceasta unui bun prieten acum câteva luni, care ascultând poezia a 

exclamat: ”Asta m-o ars la inimă!”,  voi începe cu poezia ”Deschide, tată poarta”  

 

Deschide tată poarta,că am venit acasă 

Și-un lacăt pus cu lanțuri să intru, nu mă lasă 

Deschide mamă ușa, am înghețat de frig! 

Nu mă aude nimeni? Nu auziți cum strig? 

 

Unde v-ați dus,ce faceți acolo,între umbre? 

Zăresc după perdele fețele voastre sumbre, 

Voi vă mișcați prin casă,închiși între pereți, 

Ceva ați vrea să-mi spuneți și parcă nu puteți. 

 

Și ușile au lacăt,sunt zăvorâte toate, 

E-o liniște de piatră și un miros de moarte. 

A coborât pustiul prin curte, prin livezi 

Și peste tot trecutul s-au așternut zăpezi. 

 

Cu mâinile-nghețate pe clanța-nțepenită 



8 

Biblioteca din Nord 

Mă podidește plânsul,aștept încremenită, 

Nu pot să tai din mine copilul ce odată 

Avea aici o mamă, avea aici un tată. 

 

Nu pot să rup bucata de suflet, ce mă leagă, 

Mi-aș rupe bucățele viața mea întreagă. 

Mi-e dor să se deschida iar, ușile și poarta 

Mi-e dor casa noastră,de mama și de tata. 

 

Cu care drept anume, cu lacăte-ați închis-o? 

Luați-o voi,întreagă,oricum v-ați și permis-o. 

Luați-mi tot,chiar dreptul de-a mai veni la voi, 

Dar dați-mi amintirea curată,înapoi. 

 

Luați-mi și pământul și cerul, decupați-l, 

Vă dau toată durerea și chinul tot, luați-l ! 

Și-amărăciune strânsă de mine, prin străini, 

Dar numai nu mă smulgeți de tot, din rădăcini! 

 

Am ales două poezii care îmi cotrobăiau prin suflet fără a ști de ele, dar cărora Emilia Amariei 

le-a dat viață. Cea de-a doua se numește ”Datori cu o țară” și face parte din același volum. 

Suspin pentru tine frumoasa mea țară, 

Suspin cu suspine de dor și alean 

Căci tot ce-am primit din străbuni stă să piară 

Și mușcă din tine străinul viclean. 

 

Iubita mea Dacie, poală maternă, 

Iubiții mei munți, din Ceahlău în Bucegi 

Bătrânii tăi plâng când pun capul pe pernă, 

Te plâng că-ai ajuns un ținut de moșnegi. 

 

Străbunii eroi clocotesc de mânie 

Și spumegă zarea de fierberea lor, 

Ce facem acum cu a Daciei glie? 

Poporul cel dac a ajuns migrator. 

 

Ieșiți la lumină oșteni până-i vreme, 

Suntem încă vii și cetăți mai clădim, 

Căci sună din corn Decebal să ne cheme 

La luptă ca-n vremea de-atunci să pornim. 

Suntem generația cea mai datoare. 

Suntem generația marii erori- 
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Datori cu o țară copiilor care 

Pe drept ne vor spune la toți, vânzători! 

                                                …Mulțumesc…Emilia Amariei!!!...  "   

cuvântul domnului director, prof. Vasile Amariei 

 

” CASA INIMII ” de Tațiana Vlad-Guga 

Tațiana Vlad –Guga nu este numai poetă și prozatoare, ci este ea însăși un personaj 

fabulos. Scrierele sale au ca punct de plecare trăirile și experiențele dintr-un veac zbuciumat. Ea 

a fost prezentă la schimbarea , în defavoarea noastră, a istoriei României din 

1940 încoace. În 1940 regele Carol al 2-lea a ordonat trupelor de la graniță 

să se retragă. Oficialitățile au părăsit locurile de muncă, fără a face publică 

iminenta cedare a Nordului Bucovinei și a Basarabiei. Cetățenii s-au trezit 

cu năvala trupelor rusești , care au început să jefuiască tot ce le ieșea în 

cale. Împreună cu familia, Tațiana Vlad- Guga a plecat în refugiu, îndurând 

foame, frig, spaimă și sărăcie. În 1944 s-a refugiat din nou, fără putința de a 

se mai întoarce în Cernăuțiul care devenise oraș sovietic. Suferințele fără 

număr, încă din copilărie, nu au schimbat-o deloc. La cei 94 de ani își păstrează seninătatea și 

buna dispoziție.Tațiana Vlad- Guga a absolvit Liceul de fete ” Elena Doamna ” din Cernăuți . 

Apoi și-a luat licența în filologie și teologie, fiind colegă cu ieromonahul Adrian Făgețeanu și 

Aspazia Oțel- Petrescu, doi mari mărturisitori ai ortodoxiei.Este bună cunoscătoare a limbii 

germane, bunica dinspre mamă fiind nemțoaică.A fost învățătoare în satul Lovdănești din raionul 

Storojineț(1943-1944), pedagogă la Liceul de fete ” Doamna Maria ” din Suceava, șefă a 

sectorului transport auto la ICIL Vatra Dornei, profesoară la Vatra Dornei între anii 1948-1980. 

Între anii 1996-2002 a predat limba germană la grădinița Vatra Dornei. Din cauza dosarului” 

nesănătos ” a trăit mult timp din expediente, până să aibă dreptul să predea. Este și publicistă. În 

fiecare an participă la sărbătoarea ” Limba noastră cea română” de la Cernăuți și la excursiile din 

localitățile Bucovinei de Sus și în Republica Moldova.Împreună cu soțul ei, profesorul Veniamin 

Guga este fondatoare a Filialei” Arboroasa” a Asociației Culturale Basarabia și Bucovina, ce își 

propune să promoveze și să păstreze identitatea românilor din aceste ținuturi. Este autoarea a 11 

cărți. ” Casa inimii ” cuprinde amintiri din învățământul politizat ai anilor 1950-1960, unde 

fiecare cadru didactic nu avea posibilitatea de exprimare . Orice exprimare , care părea suspectă  

în mintea activiștilor de partid ce dădeau buzna prin clase, putea fi folosită împotriva cadrelor 

didactice. Se trăia cu spaima de a fi pedepsit.Întâmplările hilare, cu astfel de activiști analfabeți și 

odioși, fac deliciul acestei cărți. A doua parte a cărții este dedicată poeziei. Întâlnirea pe care am 

avut-o în amfiteatrul liceului nostru ne-a făcut să reconsiderăm sentimentele pe care le avem față 

de semeni, față de întâmplări care ne fac să suferim. Doamna Guga este un exemplu  de iubire și 

de iertare. Un vers de-al ei spune:” Cu drag să dăruiești iertare/Sămânța dragostei cerești. ” 

Bibliotecar, Iolanda Lupescu 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 
 

KAZUO ISHIGURO 

Premiul Nobel se acordă anual de către Academia Suedeză operei unui autor care a 

“produs cea mai remarcabilă lucrare într-o tendință idealistă”, conform formulării lui Alfred 

Nobel. În 2017 Premiul Nobel pentru literatură a fost decernat lui Kazuo 

Ishiguro ”pentru romanul său  cu puternic impact emoțional”. Născut pe 8 

noiembrie 1954 în Nagasaki, Japonia, a emigrat în 1960 cu familia sa în 

Marea Britanie. În 1970 Ishiguro a absolvit Universitatea din Kent, după 

care a urmat cursurile de scriere creativă la University of Est Anglia. Astfel 

a devenit scriitor profesionist. Prima sa carte, ” A Pale View Hills” a apărut 

în 1982. În 1986 publică” An Artist of the Floating World”. Ambele romane 

au ca temă impactul pe care cel de-al Doilea Război Mondial l-a avut asupra 

orașului Nagasaki. Temele abordate de autor se axează pe amintiri, timp și autoamăgire, aspecte 

prezente și în romanul ” The Remains of the Day” (1989). Pe baza acestui roman a fost creat 

filmul cu acelașii nume, avându-i ca protagoniști pe Emma Thomson și Anthony Hopkins. 

Lucrarea distopică ” Never Let Me Go” (2005) este una SF. În 2009 apare ” Five Stories of 

Music and Nightfall”, în care muzica are un loc important în relația dintre personaje. În 2015 

apare ”The Burild Giant” . Un cuplu de vârstnici pleacă în căutarea fiului lor de care nu mai știau 

nimic  de mult timp. Romanul explorează într-o manieră emoționantă istoria și prezentul, 

amintirile, fantasticul și realitatea. Ishiguro  este și scenarist. Majoritatea cărților sale au fost 

traduse la Editura ” Polirom”.   

Bibliotecar, Iolanda Lupescu 

 

SONDAJ DE OPINIE 

SISTEMUL DE VALORI 

La acest sondaj au participat 22 de tineri cu vârsta între 17 și 18 ani. Prima întrebare a 

fost: 

1.Cel mai mult mă interesează la cineva: a) onestitatea, b) loialitatea, c) succesul, d) 

logica și inteligența, e) banii, f) atracția fizică. 

Am primit următorul clasament: 10 tineri au pus onestitatea pe primul loc; 9 au pus loialitatea; 7 

au pus logica și inteligența; 4 au pus banii; 4 atracția fizică și 2 au pus succesul.   

2.Evaluează ce este mai important în viață: a) cariera, b) familia, c) prietenii, d) 

dragostea, e) banii, f) atracția fizică, g) puterea( statutul social) , h) religia. 

Răspunsurile au fost următoarele: 
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17  tineri consideră că familia este prioritară;  12 au ca prioritate dragostea;11 au spus că 

prioritară este cariera; 5 au ca prioritate prietenii; 6 pun preț pe religie; 2 pun preț pe putere și 

statut social; 1 singur răspuns pledează pentru atracția fizică.  

La întrebarea : 

3.Pentru mine cel mai important este : a) să-mi urmez inima, b) să-mi urmez rațiunea. 

11 tineri vor să-și urmeze inima; 10 tineri vor să-și urmeze rațiunea; 1 vrea să le urmeze pe 

amândouă.  

4.După părerea ta , care sunt valorile cele mai de preț ale societății actuale? 

S-au înșirat multe opțiuni: familia, cariera, respectul, sprijinul, șmecheria(de când este o 

valoare?), dreptatea, inteligența, banii, mașinile(?), prietenia, onestitatea, inteligența, 

compasiunea, sinceritatea, succesul și adaptarea.  

5.La terminarea liceului vreau să acord mai multă atenție: a) carierei, b) educației, c) 

fizicului, d) vieții de familie, e) vieții amoroase, f) religiei. 

19 răspunsuri au vizat cariera și educația; 2 au vizat viața de familie și religia; 1 răspuns a fost 

pentru viața amoroasă și fizic 

Din răspunsurile colegilor noștri am dedus că sunt în căutarea a ceea este mai bun pentru 

ei în viitorul apropiat. Ar vrea să le aibă pe toate, carieră, familie, putere și statut social, ar vrea 

să-și urmeze rațiunea, dar și inima. O oarecare șovăire am observant... Asta pentru că orizontul 

este încă plin de incertitudini. Le dorim curaj și succes, doar că toate se obțin cu muncă și 

seriozitate. Suntem siguri că se vor descurca, mai ales că îi cunoaștem și știm cât de implicați 

sunt în tot ce-și propun.  

     Membrii Clubului de Jurnalism 

 

SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE 

PARFUMURILE ȘI ODORIZANTELE  DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂȚII ! 

Arătam în materialele precedente că ”drogurile inhalante” nu sunt o noutate pe scena 

drogurilor. Obiceiul a apărut în jurul anilor 1960, fiind inițiat de tinerii care ”adulmecau” diverse 

sorturi de lipici, inhalarea extinzându-se la o gamă din ce în ce mai largă de produse, cu 

precădere solvenți, adezivi, dizolvanți pentru repararea obiectelor din cauciuc, lacuri (lac de 

unghii pe bază de acetonă), dizolvanți pentru pictură, vopsele, produse petroliere (kerosen, 

gaz de brichetă, wite spirit), produse de scos pete (pe bază de tricloretilenă), gaz propulsor 

pentru spray-uri și aerosoli etc. Putem afirma că se înregistrează o adevărată toxicomanie 

generală de consumul abuziv al substanțelor volatile inhalante ! 

Și produsele de îngrijire cosmetice (pastă de dinți, săpun, cremă de ras, loțiuni 

antiseptice, șampon, balsam, mască de păr, cremă de față, fixativ, spună de păr, cremă de corp, 

gel de duș, lac de unghii, rimel, fond de ten, fard de pleoape, fard de obraz, ruj, detergent de 

vase, balsam de rufe, produse de menaj pentru baie și bucătărie etc.) alături de parfumuri și 



12 

Biblioteca din Nord 

odorizante, sunt pline de chimicale nocive toxice care ne îmbolnăvesc, dăunând grav sănătății.  

Pe unde pătrund toate aceste substanțe toxice în corpul nostru? Prin piele și prin plămâni. Iată 

câteva noțiuni de anatomia și fiziologia acestor două organe. 

Pielea este cel mai mare organ al corpului. Pielea este și cel mai mare organ de eliminare, 

evacuând zilnic o cantitate de reziduuri, echivalentă cu cea evacuată în total de rinichi, intestine 

și plămâni. Pielea este învelișul exterior al corpului, oferind organismului sistemul de apărare 

împotriva agresiunii mediului înconjurător și condițiilor de dezvoltare a paraziților. Pielea 

îndeplinește numeroase funcții, printre altele și aceea de reglare a temperaturii corpului, acest 

lucru producându-se prin intermediul arteriolelor (vase sanguine) și al glandelor sudoripare.  

Mențineți permanent pielea cât mai curată, fiindcă ea își va îndeplini funcția de organ de 

eliminare a deșeurilor. În plus, o piele curată vă va face să vă simțiți mai curat. (”Boala nu este 

manifestarea unui lucru rău, ci mai degrabă lipsa unui lucru esențial” – dr. Bernard Jensen). 

Plămânii sunt în număr de doi, situați în cavitatea pleurală și de o parte și de alta a 

sternului, coborând din regiunea superioară a toracelui până la diafragmă. Plămânii sunt organe 

”spongioase”, de formă conică, care permit aerului din exterior (hrana lor) să pătrundă în 

organism și elimină gazele toxice și produși secundari.  

Plămânii îndeplinesc o dublă funcție: de digerare și de eliminare.  

Plămânii consumă elemente vitale: oxigen, hidrogen, azot și carbon, care pătrund în organism 

când inspirăm aerul, pentru a fi apoi utilizate de acesta drept catalizatori, combustibili și altele. 

Plămânii funcționează și ca organ principal de evacuare, alături de colon, rinichi și piele.  

Chimicalele nocive, toxice, din parfumuri și produsele cosmetice de îngrijire, pătrund în corpul 

fiecăruia din noi prin piele și prin plămâni. Prin piele absorbim toate substanțele care ajung direct 

în sânge, spre deosebire de substanțele ingerate, care sunt ”filtrate” mai întâi de organele interne, 

iar abia după aceea ajung în sânge. Putem afirma că substanțele absorbite prin piele sunt mai 

periculoase decât cele ingerate. Din acest motiv, trebuie să ne intereseze ce conținut au produsele 

de uz zilnic – șampon, săpun, gel de duș, gel intim, creme de față, mâini, picioare, demachiante, 

lacuri de unghii, acetone, toate produsele de machiaj, creme de corp, uleiuri de corp, de baie, 

săruri de baie, spumante, parfumuri etc. Trebuie să fim atenți, mai ales, la ce produse folosim 

pentru bebeluși și copii. Nu este corect sau normal să-i otrăvim cu bună știință și să-i expunem la 

diverse riscuri de boli și chiar de modificări de ADN. 

Produsele de îngrijire și înfrumusețare, cosmeticele și parfumurile sunt toxice, 

conținând chimicale nocive pentru sănătatea umană ce se absorb prin piele, se acumulează în 

corp, producând efecte negative(boli) care nu se manifestă imediat, ci în timp. Atât femeile cât și 

bărbații trebuie să evite folosirea chimicalelor înainte de conceperea copilului, iar femeia gravidă 

trebuie să aibă grijă maximă ce otravă bagă în ea (indiferent cum). Printre problemele cauzate de 

chimicalele din parfumuri și cosmetice, putem aminti: dereglări hormonale, modificări ale ADN, 

cancer, malformații la copii și Alzheimer. Deși este o certitudine faptul că parfumurile sunt 

toxice, oamenilor nu le pasă. Oamenii nu mai pot distinge între bine și rău, între normal și 

anormal, între util și inutil, între sănătos și nociv, între important și neimportant etc. 
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 În fața parfumurilor toxice, oamenii au de ales între ”o viață lungă și sănătoasă” versus 

”plăcerea de a te da cu parfum” (sau creme, cosmetice etc.). Este aceeași alegere și în cazul 

”alimentelor otravă” versus ”hrană sănătoasă”.  

Parfumurile ascund până la 5.000 de chimicale diferite; unele sunt suspect sau dovedit 

cancerigene. Expunerea la parfumuri poate afecta sistemul 

nervos central, cauzând depresie, hiperactivitate, 

iritabilitate și alte schimbări comportamentale. Iată câteva 

ingrediente toxice din parfumuri și alte produse: 

Propilen glicolul – se găsește în fond de ten, loțiuni, 

deodorante, apă de gură, pastă de dinți, produse pentru 

îngrijirea părului, cremă de ras etc. Provoacă iritații 

cutanate, inflamații și afecțiuni dermatologice. 

EDTA – acid etilen diamino tetra acetic) – se găsește în 

produse spumante de igienă personală (spumant de baie, 

gel de duș, șampon, săpun și produse de curățare a tenului). 

Provoacă tulburări hormonale, cancer renal, cancer hepatic, 

afecțiuni dermatologice, renale și intestinale. 

Ulei mineral și derivatele sale – se găsește în aproape toate produsele cosmetice, fiind un 

ingredient din petrol. Provoacă îmbătrânirea prematură a pielii, distruge bariera imunitară 

naturală a pielii, împiedicând capacitatea pielii de a respira și de a absorbi substanțele necesare 

hidratării, afectează capacitatea pielii de a elimina toxinele, favorizează apariția acneei și a altor 

boli dermatologice. Se găsește sub numele: mineral oil, paraffin, petrolatum, vaselina. 

Parfumurile sintetice și coloranții – se găsesc în majoritatea produselor de îngrijire corporală. 

Provoacă alergii, sunt cancerigene și afectează sistemul nervos. Se găsesc trecute cu denumirile: 

fragrance/parfum, FD&C sau D&C urmate de o culoare și un număr.  

Lauret de sodiu și/sau lauril sulfat (SLES/SLS) – se găsește în apa de gură, șampoane, spumant 

de baie, produse pentru curățarea tenului, cremă/gel de bărbierit, pastă de dinți, gel de duș, 

detergenți, produse pentru spălarea mașinilor, produse cosmetice. Provoacă iritații cutanate / 

afecțiuni dermatologice, hepatice, renale, pulmonare și pancreatice. Poate afecta sistemul nervos 

central.  

Ftalați – dietyl phthalate sau DEP – folosit în produsele de îngrijire și parfumuri ca solvent și 

denaturant al alcoolului, folosit la prepararea acestora. Ftalații sunt responsabili de modificarea 

ADN-ului spermatozoizilor, insuficiență pulmonară, infertilitate la bărbați. La femeile 

însărcinate expuse la DEP s-au constatat modificări în dezvoltarea organelor genitale ale fătului, 

cancer la sân. 

Moscul sintetic – este folosit în toate produsele de îngrijire, pentru a da o aromă plăcută 

produsului respectiv. Moscul sintetic contaminează sângele uman și laptele matern, provoacă 

dereglări hormonale și probleme de natură ginecologică la femei. Din miile de substanțe 

artificiale care miros a mosc, ambră, păduri tropicale, curcubee pe mare, peste 90% provin din 

industria petrochimică. Benzenul, toluenul, acetona, alcoolul benzilic, sunt câteva din substanțele 
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ce se găsesc în parfumurile sintetice, sunt toxice, cu reacții adverse asupra organismului, dînd 

naștere unor probleme majore: boli ale sistemului circulator, cardiac, limfatic și respirator, 

tahicardie, cancer de piele, leucemie etc.  

Odorizantele de cameră – nu sunt decât un rezervor plin cu substanțe chimice, 

dăunătoare pentru omenire, în special pentru cei care suferă de afecțiuni respiratorii. Conțin 

substanțe chimice aparținând următoarelor categorii: 

 Substanțe iritante și Bronhoconstrictoare 

 Substanțe din clasa Genotoxice și Mutagene 

 Substanțe Hepatotoxice (ucigași ai celulelor hepatice) 

 Alergeni ai celulelor 

 Neurotoxine 

 Toxine reproductive 

 Poluanți ai aerului din interior și substanțe chimice oxidante care produc compuși alergenici 

atunci când sunt expuse la aer. 

Acest tip de produse nu este benefic nici pentru copii, nici pentru animale, nici pentru pacienții 

care suferă de afecțiuni respiratorii și dermatite alergice. 

Redăm câteva ingrediente din odorizantele de cameră:  

2-etil-hexanol – responsabil de producerea inflamațiilor. Stă la baza obținerii ftalaților. 

Acetaldehida – blochează căile respiratorii, crește riscul pentru dezvoltarea cancerului tractului 

superior digestiv. 

Acetat de benzil – provoacă leziuni la nivelul rinichilor, iritații ale tractului respirator, fiind 

asociat cu cancerul de pancreas.  

Hexadecan sau Cetan – aditiv auto și plastifiant. 

Diisobutirat pentanil trimetil – plastifiant în oja de unghii. 

Dietilenă glicol monoetil eter – aditiv anti-îngheț. 

Diclorohidrin, 1-3-dicloro-2-propanol sau 1-3 DCP – o substanță chimică cancerigenă, 

hepatotoxică și genotoxică. Diclorohidrinul este dovedit că provoacă cancer și leziuni hepatice. 

Alcool denaturat – alcool denaturat cu o otravă – benzoat de denatoniu de metil, cetonă izobutil 

de metil, cetonă de etil, acetonă, benzoat de denatoniu.  

Linalol – o terpenă care se oxidează ușor, formând produse alergene. 

Limonen – un alergen de contact din familia terpenelor, afectează pielea și produce un asalt 

asupra căilor respiratorii a persoanelor atopice (persoane cu susceptibilitate genetică crescută de 

a dezvolta afecțiuni alergice).  

Odorizante auto – oferă un miros plăcut la bord, însă conțin substanțe care îți pun 

sănătatea în pericol. Primele simptome care apar sunt durerile de cap și amețelile. Odorizantele 

sunt pline de substanțe periculoase despre care producătorii nu spun nimic: 

Ftalați – folosiți și în industria auto, la producerea jucăriilor pentru copii, la vopseluri și 

pesticide, în industria cosmeticelor și a parfumurilor. Ftalații influențează negativ hormonul 

masculin testosteron fiind asociați cu probleme care țin de reproducere, pot afecta bebelușii din 

viața intrauterină, avort spontan sau malformații congenitale ale feților 
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Limonenul – un produs chimic din clasa terpenelor cu miros puternic de portocale,  care produce 

alergii ale pielii, iritații la nivelul ochilor sau ale plămânilor. 

Paradiclorbenzenul – substanță cu risc carcinogen. 

Acetona – o toxină care afectează aproape toate organele vitale, sângele, tractul gastrointestinal 

și sistemul nervos. 

Propanul – o toxină care afectează sistemul cardiovascular, sângele, inima, rinichii, ficatul, 

pielea, sistemul respirator. 

Alte substanțe toxice – parfumul specific (are în compoziție peste 400 de ingrediente periculoase) 

putând provoca alergii grave, reacții de sufocare pentru pacienții care suferă de astm, afecțiuni 

gastrointestinale, tulburări neurologice, cefalee,  benzenul (produce leucemie) și formaldehida 

care provoacă o formă de cancer a căilor respiratorii superioare, iritații ale ochilor, nasului, 

gâtului, pielii, dureri de cap, tulburări de somn, reacții alergice severe, crize de astm bronșic care 

pot duce la deces.  

”Cunoașterea ne face liberi și sănătoși !” 

prof Dumitru Nastasă, toxicolog/farmacolog 

 

 
PAGINA ABSOLVENȚILOR 

Se spune că cei mai frumosi ani sunt anii din liceu. Poate ca unii mai au îndoieli asupra 

acestui lucru, dar eu pot să susțin cu tărie că este adevărat. Mereu îmi aduc aminte și povestesc 

cu plăcere de anii de liceu, ba chiar și de prima zi, unde totul era nou pentru mine...oameni noi, 

profesori necunoscuți, chiar și emoțiile păreau a fi unele nemaîntâlnite până atunci. 

În cei patru ani de liceu, se întâmplă atât de multe lucruri 

încât dacă vrei să povestești ceva, nu știi cu ce să începi. Anii de 

liceu oferă momentul și locul unde poți visa, poți acumula o grămadă 

de informații și poți lega prietenii cum poate rar o să mai găsești. 

Faptul că am absolvit Liceul „ Mihail Sadoveanu ” Borca, mă 

face să mă gândesc mereu cu drag la cei 4 ani, iar uneori să îmi fie 

dor de colegi, profesori și orele de curs. Aici, pe parcursul anilor am 

reușit să mă descopăr, să mă cunosc eu pe mine și în acelașii timp să 

mă maturizez. Am avut șansa să cunosc oameni minunați, caractere 

deosebite, profesori devotați meseriei, oameni de la care am încercat să iau câte puțin, iar acel 

putin să mă ajute în dezvoltarea mea pe viitor, atât pe plan personal cât și profesional. Fiecare 

profesor mi-a influențat în mod pozitiv viața, chiar dacă de lucrul ăsta mi-am dat seama, doar în 

momentul în care am lăsat în urmă meleagurile natale și am pășit spre  facultate. Am urmat 

cursurile Facultații de Business, din cadrul Universității Babeș- Bolyai Cluj Napoca. Aici am 
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realizat că sunt pregătit să înfrunt noi provocări și sunt capabil să le fac față cu succes și asta 

doar datorită „bagajului” educațional cu care am plecat de la Borca.  

Toți profesorii mei au fost oameni care mi-au marcat în mod pozitiv viața prin exemplu, 

conduită morală și sfaturi, dar, la baza formării temeliei solide a caracterului și atitudinii mele de 

viitor om de business a contribuit domnul director,  profesor Pîcu Ioan, un om care mi-a indus 

ordinea în idei, dar și conștiința puterii de sine. El a fost omul care mi-a insuflat spiritul de 

învingător și cel care îmi amintea de forța mea interioară. De fiecare dată, dumnealui reușea să 

îndepărteze anumite îndoieli pe care le aveam, îmi dădea o gândire pozitivă și mă făcea să îmi 

constientizez capacitățile intelectuale. 

Faptul că am absolvit liceul la Borca nu a fost în nici un moment un dezavantaj în 

construrirea carierei mele. Mi-am început cariera ca agent de vânzari, am fost director regional 

de vânzari la companie producătoare de apă minerala iar de câțiva ani activez într-o companie 

din domeniul farmaceutic. O parte din succesul meu se datorează și faptului că am absolvit liceul 

la Borca, am fost învățat și am prețuit anumite valori și am luat startul în viață pregătit. 

Mulțumesc domnilor profesori pentru tot ce m-au învățat și pentru că m-au pregătit să fiu 

un învingător.  

Cu respect, admirație și prietenie, 

 Gabriel Hălăciugă, absolvent promoția 2004 – 2005 

Medical Representative Superfood Company 

 

 

ECO 

Cine mai iubește natura? 

 Îmi pun această întrebare cu/la fiecare pas, pe care îl fac privind nepăsarea oamenilor de 

azi. Mai sunt persoane ce se pot mândri cu ierbarul sau insectarul realizat cu dragoste? Își mai 

găsește cineva liniștea grădinărind  sau pescuind? Sincer, nu vă pot oferi niște răspunsuri senine 

la aceste întrebări. Credeți-mă sau nu, puțini mai sunt aceia care când se gândesc la recreere, se 

duc cu gândul la natură. Însă acești oameni sunt cei mai câștigați! Ei sunt cei care se pot mândri 

că „au scăpat de tot și de toate”. Ieșirile în natură chiar pot reduce din stresul acumulat pe 

parcursul activităților cotidiene. 
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 Nici să cunoști plantele nu ți-ar dăuna. Chiar deloc. V-ați întrebat la ce ar fi de folos 

menta, socul, urzica, pătrunjelul, salvia, ghimbirul, măceșul, mușețelul și multe, multe altele? Ce 

ai putea face dacă te doare capul, pe lângă a te refugia în brațele pastilelor ce aici te ajută, dar te 

distrug dincolo? 

 Natura ne poate da sănătatea, liniștea, odihna, echilibrul. Tot ceea ce trebuie făcut din 

partea noastră este să îi ascultăm chemarea. Natura este prietena oricui încearcă să îi dea mai 

multă importanță.        Ioana Botezatu,clasa a XI-a A 
 

EVENIMENT 

    Bobocii și „Vestul Sălbatic” 

 Clasele a XII-a de anul acesta nu s-au lăsat mai prejos și au organizat un Bal al Bobocilor 

inedit. Tema abordată a fost "Vestul Sălbatic", iar spectacolul a avut momente de muzică,  dans, 

cultură generală și divertisment.  

 Participanții au fost determinați să iasă din zona lor de confort și să își prezinte talentele 

și abilitățile de comunicare și reacție la emoții. 

 Câștigătorii acestei ediții au fost Cosmin Văcărașu și Maria Todirel, ambii din clasa a IX-

a A. Printre probele destinate bobocilor, spectatorii au fost surprinși de către momentele artistice 

pregătite de elevii “seniori”.  

 Cu toate acestea, participanții nu au fost singurii premiați. Printre cei prezenți s-au aflat și 

8 norocoși câștigători ai tombolei Avon. 

 Așadar, seara de 14 octombrie va reprezenta un moment memorabil pentru încă o 

generație de liceeni. Așteptăm cu nerăbdare să vedem cum își vor marca ieșirea, viitorii 

absolvenți ai liceului nostru.                                                      Membrii Clubului de Jurnalism 
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CENACLU 
 

Ora nouă 

 

Adorm… 

De el însuși mi-e ascuns sufletul acum 

Ascuns mi-e sufletul de umbra unei raze 

De lacrimi al meu spirit se lasă pătruns 

Se zbate-n colivie tânjind uneori 

Conjurat de lumină… 

Se zbate un trup ce gâzduiește buruieni și flori de gheață. 

Un trup robit de glorii și mândrii de scrum furate 

Țesute din iubiri și virtuți sunt închisorile cele mai crunte. 

Iar viciul? 

Doar o cheie spre o nouă libertate… 

Glas nu mai am. 

Ci doar un râjet surd legănând în balamale. 

Un roi de dorințe se scufundă în mări de lumini ferite 

Nectar e întunericul, nectar de uitare. 

Atât de scurtă este veșnicia 

Atât de prețios e minutul ce-o să vie. 

Cuprind întregul cu o singură suflare. 

Căci întregul mi-e o ființă plămădită de trei roze 

Și nimicul… 

Din aur o întreaga colonie… 

Mă-nfrupt din suferințele ce nu-mi mai aparțin. 

Mă-nfrupt într-o sete de otravă fatală. 

Însă conștiința mă îndeamnă. 

Se hrănește cu venin… 

Iar inima se-adapă cu chiciură… 

Din vase de aramă. 

Ana-Maria Chiorbeja, clasa a XII-a C 

 

Ultimul dans 

 

Perdele lungi lăsate-n geamuri 

Ascund trista încăpere, 

Unde suflete uitate 

Dansează în tăcere. 
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Văd cum plutesc voaluri albe 

În al lor dans funerar, 

Dar de sub voalul meu cel negru 

Cad lacrimile rar… 

 

Tu mă atragi printre păcate, 

Înger căzut cu suflet negru. 

Mă duci către lumea ta 

În pași de vals funebru. 

 

Ramona Moșuc, clasa a XI-a A 

 

 

 

ANTITETIC 

 

Liliac. 

Liliac și iasomie. 

Sunete obscure se strecoară-n luminiș 

Rece e glasul izvorului, iar plânsul 

Străpunge o liniște, destramă un vis. 

Trandafiri și spini de sânge 

Rouași, brumă, zăpada și flori 

Funii colorate despletesc curcubeul 

Cerul se strigă pe sine, de-ntregește 

Scăldat în cenușă, scăldat în flori. 

Își pierde esența sfâșiat de lumini 

Răni mari se strecoară în carnea cerească 

Fire din tunet cuprind ce-i necuprins 

Iar el, cel dim urmă… îndură și-așteaptă 

Un plâns de groază strivește lumescul 

Omul se pierde sub fire de ploi 

Dar ce este omul când cerul se despică? 

Poate fi mai mult de o statuie de noroi? 

Cutez să cred că poate… 

 

Ana-Maria Chiorbeja, clasa a XII-a C 
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AȘA A AJUNS ROMÂNUL 

 

Știi doar s-asculți, 

Să muncești, să pui bot 

Într-o lume în care 

Ei te-ai făcut un robot. 

Te-au îndrumat să taci, 

Să faci, să iei totul în porții 

În timp ce ei 

Își ascundeau colții… 

Ți-am făcut promisiuni, 

Nu fapte, ci doar pe hârtie, 

În timp ce numărau banii 

Tu munceai pe simbrie, 

Pe o coajă de pâine, 

Dând c-o sapă, c-o coasă 

Doar ca să ai 

Măcar ce pune pe masă. 

Îți plâng copiii de foame, 

Nevasta-i plecată din țară 

și tu aștepți istovit 

să ai o viață mai ușoară. 

Aștepți ca aleșii 

Să-și țină cuvântul. 

Aștepți ca hoții 

Să-ți înapoieze pământul. 

Mâinile-ți sunt brăzdate 

De răni din tot ce-ai asudat, 

Iar ei dorm pe scaune 

Numindu-se senat. 

Ai ajuns să fii vândut 

De proprii conducători, care te-au făcut sclav 

 

 Ramona Moșuc, clasa a XI-a A 
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De ce așa puțin? 

 

De ce așa puțin…? 

Suntem așa de buni. 

De ce așa puțin…? 

Stăm în aceste lumi, 

De ce așa puțin…? 

Stă Soarele pe cer 

De ce așa puțin…? 

În viață ești liber. 

 

De ce așa puțin…? 

Stă luna între stele, 

De ce așa puțin…? 

Noi le vedem pe ele. 

De ce așa mult…? 

Ne place să fim răi 

De ce așa mult…? 

Iubim, dar nu știm cum. 

De ce așa mult…? 

Păcătuim acest pământ. 

 

Toate-s doar puțin, 

În lume, viață în toate, 

Toate-s gând hain 

În vorbă și în fapte. 

Puțim umbrim această lume, 

Puțin trăim… 

Dar pentru atât de mult, 

Să știu că mulțumim. 

 

De ce așa puțin…? 

Trăim și nu simțim. 

De ce așa puțin…? 

Nu știm să prețuim. 

 

Că toată firea piere, 

Sub rău și sub pământ 

Să scrie mult în a noastre frunți: 

“Să trăim bine” râzând, 

Cât de puțin plângând! 

 

Răzvan Țifui, clasa a IX-a C 
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TIMPUL LIBER VERSUS PASIUNI 

Viața mea a fost, este și va fi influențată de artă (muzică, litetatură, poezie, filmografie, etc). Prin 

prisma artei, totul devine mai interesant, mai frumos, deorece aceasta are proprietatea naturală de a 

transporta privitorul/ascultătorul într-o altă lume, deconectându-l de lucrurile negative ce-l înconjoară. 

M-am născut într-un mediu înconjurat de artă, lucru care cred că m-a influențat foarte mult. Pentru mine, 

exteriorizarea în mod artistic reprezintă cea mai ușoară modalitate de a mă elibera de gânduri și de a fi eu 

însămi.         Teodora Bordianu, clasa a XI-a A 

 

Într-o societate în care lumea fuge din ce în ce mai mult de efortul fizic, una dintre pasiunile mele 

cele mai mari e sportul. Încă de când eram mică îmi plăcea foarte mult să fac sport. Cu timpul am început 

să joc handbal şi astfel am ajuns în echipa şcolii unde am învățat ce înseamnă să lucrezi în echipă. 

În timpul liber, de asemenea îmi place să practic activități fizice. Cât timp sezonul a fost călduros mă 

relaxam ieşind la alergat, acest lucru fiind şi un lucru benefic pentru organismul meu şi de asemenea îmi 

oxigenam creierul.       Gabriela Sofron, clasa a XI-a A 

 

Dansul este plăcerea multora dintre noi, potrivindu-se pentru aproape orice moment din viață și 

putând fi practicat de oricine. 

Dansul este regăsit deseori în momentele de distrație, cum ar fi petreceri, nunți, uneori chiar găsindu-ne 

singuri dansând prin casă sau ținând ritmul muzicii. Eu cred că tuturor le place să danseze, dar în felul lor. 

Sunt persoane care nu dansează la petreceri dar acasă, cu căștile în urechi, se distrează pe cinste! 

Cosider că această dragoste față de dans este legată de dragostea față de muzică. Tuturor le place muzica, 

iar oamenii iubesc să danseze pe genul de muzică preferat.  

Dansul este o formă de exprimare a emoțiilor, și la fel cum spunea Martha Graham: “Dansul este 

limbajul ascuns al sufletului”.  

       Daria Loghin, clasa a XI-a A 

 



23 

Biblioteca din Nord 

Unii dansează sau poate sunt colecționari , alții pictează sau compun poezii, însă eu sunt 

munțomancă. Cărările ce le străbat și oamenii frumoși alături de mine sunt a doua mea familie. 

Cel mai frumos sentiment pe care îl pot simți e acela când, după o săptămână epuizantă, îmi iau 

rucsacul în spate și plec. Pornesc spre următoarea aventură. Aventură ce durează 3 zile. În aceste 

zile, singurul lucru ce mă mai preocupă este câștigarea culturalului. 

Ioana Botezatu, clasa a XI-a A 

 

Voluntariatul este o activitate de interes public desfăşurată din proprie inițiativă de orice 

persoană, în folosul altora, fără a primi o recompensă. 

Foarte multe persoane se feresc de voluntariat,mai ales în rândul tinerilor, având impresia că este 

o activitate nefolositoare pentru ei. Lucrurile materiale ne atrag, de cele mai multe ori, atunci când 

participă la un concurs sau la o activitate, acestea fiind şi un stimulent. Desigur, voluntariatul nu este uşor 

şi banal. El presupune multă dorință, implicare şi totodată spirit de echipă şi dăruire. 

Chiar de la înființarea liceului, acum mai bine de 60 de ani, elevii participau la împăduririle din 

zonă şi la alte munci civice ca şi voluntari. Un alt act de voluntariat a fost acum 2 ani când şcoala noastră 

a fost gazda concursului "Şi eu pot fi bun la mate" unde elevii de liceu au avut grijă de participanți şi le-

au pregătit mici concursuri şi activități până la afişarea rezultatelor şi premierea celor mai buni. 

Gabriela Sofron, Clasa a XI-a A 

 

 

INFO 
”ȘOPING ONLAIN” 

Pentru că încă nu a apărut ”Balena albastră v.2” și prin curtea liceului  nostru nu a mai 

poposit niciun pokemon ”virtual” de câțiva ani iar pericolele internetului sunt aceleași, în acest 

număr voi trata un subiect mai amuzant și, de asemenea, mai interesant, mai ales pentru 

profesorii de limba și literatura română: căutarea pe internet, în special 

căutarea de produse în magazinele virtuale. Câteva magazine online au 

prezentat liste cu produsele căutate de unii români. De acolo observăm că se 

folosesc tot mai des, așa-zisele ”angli-cisme”(fără cratimă) ”românizate”. Care 

vi se par mai amuzante, vă las pe voi să decideți. 

Categoria de produse: Furculision 

 ”Hastece oan” 

 ”ruter oaierles 3D” 

 ”pupitru de digei” 

 ”pazel” 

 ”gipies” 

Categoria de produse: În curând... 

 “husa cu veveriță cu dinții scoși pe 

afară” 

 ”saltea înfășat elefant” 

 ”bluză de șmeker” 

 ”costum haloween copil închiriat” 

 ”Tricou original Fotbal club Bănești” 
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Categoria de produse: Lichidare de stoc 

 ”Sabie de lumină dar nu din plastic” 

 ”adaptor iphone 4 la iphone 5s sau 

Ipad4 

 Adidași adidas sau nike 

 ”aspirator filtru hepa cu sac sau fără, 

clasa a,b,c nivel 60-70-80 db, aspirare 

covoare, accesorii incluse” 

 ”alcatel pe touch și cu butoane” 

 ”chiuvetă de bucătărie dar nu de inox 

lanț copii dar nu de bebeluși” 

 ”bicicleta din carbon cursiere cele mai 

scumpe din lume” 

 ”cușca iepure pitic/blană iepure” 

 

Categoria de produse: Gospodar fără 

pereche 

 ”Capcane Dihor” 

 ”Aparat antijderi dihori ultrasonic 

interior exterior” 

 ”vaci de vânzare Vaslui” 

 ”accesorii pentru găini” 

 ”pârlitor de porci” 

 ”soluție împotriva melcilor” 

 ”tester pentru gard electric” 

 ”popândău” 

Categoria de produse: Schimb de taste 

 ”Play saision” 

 ”Apa de guta” 

 ”Rachetă de tenis babaolat” 

 ”Need for peed” 

 

 

Categoria de produse: de lux 

 ”Cocosșanel” 

 ”parfum cristian dihor” 

 ”dolce and cabana” 

 ”ceas de damă fosilă” 

 

Prof. Ștefan Sabie 
     

SOCIOLOGIE 

PUTEREA GÂNDULUI 

 

Puterea gândului ne ajută să avem tot ce ne dorim: sănătate, fericire și bogăție.Poți să ai, 

să faci și să fii ceea ce vrei.Putem avea 

tot ceea ce ne dorim! 

Secretul este legea atracției. Devii ceea 

ce gândești în majoritatea timpului dar și 

atragi lucrurile la care te gândești cel mai 

mult. Legea atracției nu ține seama de 

faptul că ceea ce gândești este bun sau 

rău, că îți place ori nu. Aceasta răspunde 

gândurilor tale! Legea atracției 
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functionează întotdeauna indiferent dacă crezi în ea, dacă o înțelegi sau nu .Funcționează dacă te 

gândești la trecut, prezent sau viitor. Dacă gândim pozitiv și avem o orientare pozitivă atragem 

oameni pozitivi, evenimente și situații pozitive. Dacă suntem negativi în orientare atragem 

oameni răi și mânioși și situații negative. Astfel încât ajungi să atragi lucruri asemănătoare 

gândurilor pe care le ai permanent în minte, indiferent dacă aceste gânduri sunt conștiente sau 

inconștiente. 

Procesul creator este un proces în trei timpi. Primul pas este să ceri ceea ce vrei tu. Ce 

vrei cu adevărat? Te rog să stai jos și să începi a scrie pe o foaie de hârtie, folosind timpul 

prezent:”Sunt atât de fericit și mulțumit pentru că…”. 

Al doilea pas este răspunsul. Răspunde la cererile tale! Atunci când începi să întelegi că ceea ce 

simți este totul îți direcționezi gândurile dupa sentimentele pe care ele le stârnesc. Atunci când ai 

permanent în minte ceea ce dorești vei fi atras de acele lucruri și ele vor fi atrase către tine. 

O altă întrebare pe care oamenii și-o pun este următoarea:”În cât timp voi ajunge la ceea 

ce îmi doresc?” Ei bine nu există nici o carte de reguli care să spună că procesul va dura 30 de 

minute, 3 zile sau 30 de zile. Nu este mai dificil să atragi către tine ceva foarte mare, decât să 

atragi ceva infinit de mic! 

Câteodata simți că te-ai blocat pentru că tu continui să ai în minte mereu aceleași gânduri, 

asa că ajungi la același rezultat mereu si mereu. Motivul este că atunci când te concentrezi doar 

la un lucru, gândesti doar la asta. Legea atracției nu face altceva decât să-ți dea din ce în ce mai 

mult acel lucru. Cei mai mulți oameni se uită la circumstanțele vieții lor prezente și spun - asta 

sunt eu! Asta însă nu este ceea ce ești! 

Ei bine, ce poți face pentru a începe să-ți schimbi viața din acest moment? Îti voi spune 

două sau trei lucruri. Începe prin a întocmi o listă cu lucrurile care îți aduc mulțumire în viață. 

Începe cu asta pentru că în acest fel energia ta va fi redirectionată. În vreme ce, înaintea acestui 

exercițiu probabil te concentrai asupra a ceea ce nu ai, asupra a ceea ce te nemulțumeste, asupra 

problemelor tale odată cu acest exercițiu pornești într-o direcție diferită. Începe să fii 

recunoscător pentru lucrurile care te fac să te simți bine, recunoștiința este calea de a face mai 

multe în viață! 

Fiecare elev știe că atunci când profesorul său îl apreciază pentru ceea ce face (de pildă 

pregătirea temeinică a temelor,a proiectelor dezbătute în clasă etc.), acesta dorește să facă și mai 

mult în aceeași direcție. Întotdeauna este vorba de apreciere! Acesta este sentimentul pe care 

trebuie să îl ai. 

Prof. Alina Bratu 

Bibliografie: 

1.Neculau, Adrian,2005, Manual de psihologie, Editura Polirom, Iasi  

2.Zlate, Mielu, 2005,Manual de psihologie, Editura Aramis, Bucuresti 



26 

Biblioteca din Nord 

PSIHOLOGIE 

Risipa de potențial 

Trăim într-o societate unde echivalentul a nu face nimic este a nu deveni nimic. Timpul este 

pierdut si nu am dobândit ceva in acele momente. 

Presupun că mulți dintre noi ne confruntăm cu momente în care nu avem chef să facem ceva și ne irosim 

timpul cu lucruri nefolositoare, cum ar fi statul pe facebook sau instagram. Puțini avem pasiuni și hobby-

uri, iar când suntem întrebați “Ce îți place să faci în timpul liber?” nu știm cu ce să răspundem, pentru că 

nu facem nimic interesant. 

Am întâlnit multe persoane în clasa a XI-a  și a XII-a care nu știau la ce facultate vor să meargă 

pentru că nu știau la ce se pricep și ce le place. 

Cu toții avem potențial, doar că noi nu știm sau nu vrem să îl valorificăm. 

Primul pas este a ne cunoaște calitățile. Din valori (umor, spirit critic, modestie, bunătate, munca în 

echipă, curaj, abilități sociale) putem afla ce ne place să facem. Pe urmă trebuie să ne stabilim un scop, 

pentru a ne trăi viața așa cum ne dorim. 

Nu trebuie să ne concentrăm pe defectele noastre sau să facem aluzii de genul: nu sunt frumos, nu am un 

corp frumos, nu am o piele frumoasă, cele care se rezumă doar la aspectul nostrum și să ne concentrăm pe 

interiorul nostru și la lucrurile la care suntem buni. 

Trebuie să începem să folosim timpul cu cap pentru a deveni oameni de apreciat și de urmat. 

Daria Loghin, clasa a XI-a A 

 

Asertivitatea 

Pe măsură ce creștem învățăm să ne adaptăm comportamentul la ce se întâmplă în jurul nostru, la 

persoanele pe care le întâlnim. Dacă încrederea în noi înșine este diminuată prin ironie sau violență, 

atunci când vom fi adulți vom avea tendința de a reacționa agresiv sau pasiv în situații similare. Dar, chiar 

dacă o persoană a învățat să reacționeze pasiv sau agresiv, se poate schimba și poate învăța să devină 

asertivă. 

Asertivitatea este abilitatea de a ne exprima emoțiile, opiniile și convingerile fără a afecta și ataca 

drepturile celorlalți. Această abilitate se învață și este o modalitate de a comunica și de a te comporta cu 

ceilalți, o modalitate care stimulează încredere de sine. 

Agresivitatea este opusul asertivității și se manifestă prin ostilitate și furie, prin acuze aduse 

celorlalți, prin insensibilitate la sentimentele celorlalți, prin lipsă de respect și rezolvarea tuturor 

problemelor prin violență considerând că întotdeauna tu ai dreptate și că întotdeauna ești mai important 

decât ceilalți. 

Să fii asertiv înseamnă să spui celor din jur ce vrei, ce simți, ce nevoi și preferințe ai, într-un mod 

care te ajută să obții atenția și suportul lor. Să spui clar și cu multă încredere în tine ce vrei fără să 

ameninți, fără să îl faci pe celălalt să se simtă inferior sau disprețuit. 
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De asemenea, să fii asertiv înseamnă să inițiezi o conversație, să faci complimente sincere, fără să 

urmărești ceva, să critici într-un mod care ajută. 

Asertivitatea este o balanță între agresivitate si egoism, respectând nevoile celorlalți, să poți să îți 

exprimi sentimentele astfel încât să îți crești la maxim șansele de a obține ceea ce dorești, să fii proactiv, 

adică să faci lucrurile să se întâmple într-un mod pozitiv, în loc să le lași să se întâmple de la sine. 

În comportamentul asertiv problemele sunt discutate, drepturile sunt susținute și recunoscute, ale 

tale și ale celorlalți. 

Reguli ale asertivității : 

1. Să fiu propriul judecător a ceea ce spun şi fac. 

2. Să cer ceea ce vreau (recunoscând dreptul celorlalţi de a spune „nu”). 

3. Să iau decizii şi să fiu răspunzător pentru ele. 

4. Să fiu independent.                                                 

5. Să nu ofer motive şi scuze pentru propriul comportament. 

6. Să nu fiu responsabil pentru descoperirea soluţiilor la problemele celorlalţi. 

7. Să mă răzgândesc. 

8. Să fac greşeli. 

9. Să spun „nu ştiu”. 

10. Să iau propriile decizii. 

11. Să spun „nu înţeleg”. 

12. Să spun „nu-mi pasă”. 

13. Să intru în relaţii cu ceilalţi fără să fiu dependent de părerile, aprobările şi confirmările lor. 

14. Să am intimitatea mea. 

15. Să spun NU sau DA fără să mă simt vinovat. 

 

1.      Situaţie:  Părinţii vă spun că nu vă lasă să staţi afară mai târziu de ora 23 la sfârşit de săptămână, iar 

dvs. nu sunteţi de acord cu decizia lor. 

  Răspuns1: Nu spuneţi nimic, însă sunteţi de-a dreptul nervos/ nervoasă şi vă gândiţi să staţi oricum mai 

târziu. 

  Răspuns2: Vă înfruntaţi părinţii, spunând că toată lumea are voie să stea mai mult afară, şi că ei sunt răi 

şi de modă veche. Spuneţi că urâţi să trăiţi în acea închisoare numită casă şi nu înţelegeţi de ce trebuie să 

vă facă viaţa atât de amară. 

  Răspuns3: Le spuneţi părinţilor că deoarece aveţi 17 ani, ar trebui să puteţi sta mai târziu afară măcar din 

când în când. Îi întrebaţi dacă se vor gândi la această propunere, şi anume de a vă lăsa să staţi mai mult 

afară măcar din când în când. 

2.      Situaţie:  Prietenul sau prietena nu apare la întâlnire. 

  Răspuns1: Îl/o sunaţi şi pe un ton ferm dar calm, îi spuneţi că sunteţi supărat/ă pentru că nu v-a sunat şi 

că nu vă place să fiţi tratat/ă astfel. Îi spuneţi că dacă există vreo problemă în cadrul relaţiei, v-ar plăcea să  

discutaţi, însă nu vreţi să fiţi tratat/ă cu atâta lipsă de respect. 
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  Răspuns2:  Îl/o sunaţi şi pe un ton nervos, îi spuneţi că este cea mai neserioasă persoană cu care v-aţi 

întâlnit vreodată, că nu mai vreţi să-l/să o vedeţi niciodată şi că sunteţi de părere că este un 

ticălos/ticăloasă. 

  Răspuns3:  Nu îi spuneţi nimic, însă sunteţi supărată şi vă comportaţi foarte rece la următoarea dată când 

îl vedeţi. Iar când vă întreabă care e problema, îi spuneţi că nu e nimic. 

3.      Situaţie:  Luaţi o notă mică la un test şi sunteţi de părere că profesorul a fost   nedrept în sistemul de 

notare. 

  Răspuns1.  Nu faceţi nimic în privinţa asta. 

  Răspuns2.  Îl întrebaţi politicos pe profesor dacă aţi putea discuta pe marginea testului. Îi indicaţi faptul 

că sunteţi de părere că răspunsul la prima întrebare a testului este corect şi că ar trebui să reconsidere nota. 

  Răspuns3.  Îi aruncaţi profesorului nervos hârtia în faţă şi îl acuzaţi că a fost nedrept. Îi spuneţi 

profesorului că doriţi să revadă testul pentru că sunteţi de părere că aveţi dreptate. 

Anexă cu lucruri care te-ar putea ajuta : 

1.Decât  să spui -  Întotdeauna mă ignori când mergem în oraș! 

Mai bine - Mi-ar plăcea să primesc mai multă atenție din partea ta  când mergem în oraș 

2.Decât - Nimănui nu-i pasă de munca mea! 

Mai bine - Aș vrea ca munca mea să fie apreciată. 

3. Decât - Este o idee stupidă! 

Mai bine - Nu sunt de acord. 

4. Decât - Întotdeauna întârzii. 

Mai bine -Aștept ca data viitoare să  sosești la timp. 

5. Decât - Niciodată nu suni. 

Mai bine -Aș dori să mă suni mai des. 

6.Decât - Trebuie să mă ajuți la spălatul vaselor. 

Mai bine -Mi-ar plăcea să fiu ajutată la spălatul vaselor.                        

7.Decât - Nu numai că ești prost și nu înțelegi nimic , nu-i lași nici pe alții să fie atenți. 

Mai bine - Te rog, lasă-mă să fiu atent la explicațiile profesorului, mă interesează, dacă nu înțelegi o să-ți 

explic în pauză. 

Daria Loghin, clasa a XI-a A 
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        PAGINA CELOR MICI 

Rubrică realizată de înv. Gladiola Bondar 

 

Ziua Mondială a Educației 
        Marta Budăi, Radu Precub, clasa I 

Ziua Mondială a Educației și a Educatorilor se sărbătorește în fiecare an pe data de 

 5 Octombrie în peste 200 de țări ale lumii. În țara noastră, în această zi, se desfășoară diferite 

activități menite să sărbătorească această zi – pe educatori și școala în care ei își desfășoară 

activitatea. 

 Și noi, micii școlari din clasa I, am sărbătorit această zi prin realizarea unui Copac al 

Educației și a unor desene în care am reprezentat școala noastră. 

  Cu toții am scris pe frunzele copacului ce înseamnă pentru noi Educația: 

 

 

MÂNUȚELE MAGICE 

       Alexia Cîrjă, Victor Ruscanu, clasa I 

 

 Toamna este anotimpul culorilor, fructelor și legumelor – al roadelor bogate. 

La orele de Arte vizuale și abilități practice am realizat diferite lucrări specifice 

anotimpului de toamnă. Livada cu pomi în acest anotimp a fost realizată din frunze uscate și 

presate, apoi lipite pe planșa dinainte pregătită cu dealuri în culorile toamnei – verde gălbui, 

galben, maro, oranj, roșu. 

Fructele și legumele vesele ne-au împodobit clasa. Fiecare dintre noi a încercat să 

înfrumusețeze cât mai original fructul sau leguma pe care și-au ales-o în acest scop. 

 

 

 

EDUCAȚIE = Știință, Învățătură, Generozitate, Frumusețe, Iubire, Curaj, Voință, Respect, Bunătate, Creativitate, Libertate … 
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Măiestria copiilor a fost demonstrată prin realizarea de mici viețuitoare din frunze. 

 

      Ana Maria Maxim                                        Victor Ruscanu                                             Radu Precub  

 

                         Aniela Luca                                              Casiana Ruscanu                                        Roberta Avarvarei  
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Frunzele de toamnă au fost decorate cu semințe: 

Copăcelul în anotimpul de toamnă – a fost realizat din forma palmei a fiecărui copil, din 

carton colorat, aplicată pe suportul de hârtie, suport ce a fost colorat înainte. Frunzele au fost 

semințele de bostan lipite și apoi colorate în culorile toamnei: galben, oranj, verde-gălbui, roșu, 

maro. 

 

DIN ACTIVITĂȚILE NOASTRE 
Sarah Harton, Ana Maria Maxim, clasa I 

Nu  tremur la cutremur ! 

 13 octombrie – este data la care se sărbătorește în fiecare an Ziua Internațională pentru 

reducerea riscului dezastrelor naturale. Și la școala noastră a avut loc, vineri- 13 octombrie 

2017, campania de informare și pregătire a populației Nu tremur la cutremur.  

 Astfel, noi am aflat despre regulile și măsurile de protecție pe timpul și după producerea 

unui cumtremur: să fim calmi pentru a nu intra în panică; să rămânem în interior adăpostindu-ne 

sub bănci, la distanță de ferestre sau lângă o grindă de rezistență; să ne acoperim fața și capul cu 

brațele încrucișate și să ne adăpostim într-un colț interior al încăperii în cazul în care nu sunt 

bănci; ușa să fie deschisă, nu alergăm pe scări sau holuri, nu sărim pe fereastră. 

 Dacă suntem sub dărâmături trebuie să ne păstrăm calmul, să lovim ritmic o țeavă, să ne 

acoperim gura și nasul cu un material textil; nu utilizăm focul, ci o lanternă, un fluier pentru a fi 

localizați; ne păstrăm energia evitând să strigăm. 

 După cutremur: analizăm încăperea, nu ne grăbim să plecăm; participăm după puterile 
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noastre la acordarea primului ajutor, anunțăm sau stingem un eventual incendiu; nu mișcăm 

răniții, calmăm persoanele din jurul nostru; plecăm după ce au fost verificate scările, trebuie să 

fim încălțați pentru a nu ne răni, și să ne protejăm capul eventual cu ghiozdanul, stăm într-un loc 

deschis (curtea școlii) și putem folosi telefonul. 

 

           EXPOZIȚIA NOASTRĂ 
Maria Bălăcianu, Emanuela Florescu, clasa I 

MICUL PICASSO – Chipul meu 
 

 
 Emanuela Florescu             Ana Maria MaximMarta Budăi    Victor Ruscanu                  Alin Iliescu 

 
Pomișorii toamna  

 

 
Roberta Avarvarei       Daria Ciubotă  Ema FlorescuAna Maria Maxim           Sarah Harton 
 

 
     Sofia Drugă                   Daria Maxim                Aniela Luca                Casiana Ruscanu             Alexia Cîrjă 
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SPORT 

De la curaj …la reușită 

Micii luptători de la  Borca 

 Totul a început cu speranța unui copil de a-și vindeca teama…și , mai în joacă, mai în 

serios, au fost învățate primele mișcări. A apărut un dram de curaj și de încredere. Apoi s-a aflat 

că aceste mișcări aduc și veselie-iată că se poate…Și din unul s-au făcut trei, din trei- cinci, astfel 

că acum, la Borca, sunt peste douăzeci de haiduci care învață să se apere de comoditate, de 

lașitate, să se apere de singurătate și apoi să lupte.Să lupte cu frica și cu neîncrederea  în forțele 

proprii, să lupte cu ”ispitele”acestui veac-calculatorul și telefonul, să lupte cu sedentarismul și 

răsfățul… 

 În vremea când Vietnamul era încercat de război, femeile și copiii au fost nevoiți să se 

apere singuri. Astfel apare acest stil de apărare numit QWAN-KI- DO  de către cel care a 

combinat elemente de lupta vietnameze și chineze( cu tradiție milenară). Maestrul Tong, cel care 

pune bazele  qwan-ki –do, are el însuși o înălțime apropiată de aceea a unui copil. 

Denumirea acestei metode a fost aleasă din două motive: 

- omagierea Maestrului CHAU QUAN KY, menţionându-l fonetic în denumirea stilului nou 

creat 

- punerea în valoare a două elemente fundamentale oricărei Arte Marţiale: KHI (energia) şi DAO 

(calea) 

Din această dublă preocupare s-a născut denumirea de QUAN KHI DAO (calea energiilor 

vitale), care, pentru uşurinţapronunţiei, a devenit QWAN KI DO.  

  

 
 

QUÁN = întregul (căutarea unui echilibru corporal, conştientizareaspaţiului, stăpânirea 

mişcărilor, armonia gesturilor) 

KHĺ = energia (concentrarea şi controlul fluxurilor energetice complementare YIN-YANG 

ĐẠO = calea (drumul spe stăpânirea corpului, ce porneşte din plan fizic şi duce la echilibrul 

mentalului. 

 In vremurile noastre nu prea ne mai place să respectăm reguli, dar cu  Hu ̣̣̣̣́́â n SưAnca nu 

prea poți să scapi fără să  respecți codul qwan-ki-do… 

Pictor și autor de cărți, Anca Bujoreanu este și vicecampion mondial la Concursul 

desfășurat la Berlin, deținând centura neagră din 2007. 

 Deși cu greu o poți deosebi între copii, mereu calmă și observând orice mișcare, a reușit 
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să închege un colectiv de luptători disciplinați -deliciul serbărilor,dar  și să aducă la Borca  două 

medalii de la Cupa Speranța Moldovei-Botoșani 2017:locul I-Petrea Ștefan  la probaTHAO-

QWYEN și Petrea Constantin locul al II-lea la proba SONG_DAU. 

 In iunie,pe când echipa avea doar cinci membri(frații Petrea Constantin, Ștefan și 

Eugenia alături de frații David și Matei Ciubotă) au mers la primul examen de unde s-au întors 
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cu note de la 9,30  la 9,50 și cu un cap roșu pe centură, fiind surpriza tuturor arbitrilor-echipa de 

la Borca este singura echipă din lume din mediul rural. Aceste succese au atras  mai mulți elevi 

ai liceului (Amariei Iasmina, Amariei Alessia, Amariei Rareș, Budăi Marta, Ciubotă Casian, 

Ciubotă Mihaela, Popa Amalia, Tărâță Ștefan, Cârjă Stefan,  Anastasiei Cerasela, Mareș Fabyo 

,frații Gângă, Bălăceanu Mria și Iliescu Alin din clasa I. 

 În această toamnă, cu sprijinul domnului director Amariei Vasile, au putut participa la 

stagiul de la Iași-sala  de sport Grădinari, unde luptătorii noștri-afiliați clubului „Floare de colț” 

al Liceului „Mihail Sadoveanu”, au atras atenția între echipele sosite din toată țara, prin 

seriozitate  și dorința de a învăța lucruri noi. 

Peste câteva zile o delegație de arbitri de la Iași  va sosi la Borca pentru ca luptătorii noștri să 

mai urce o treaptă-un nou examen de centură-înainte de competițiile viitoare când de la Borca 

vor participa la lupte patru grupe de la categorii de vârstă diferite. 

Dacă se pune întrebarea de ce le place copiilor să repete o mișcare de sute de ori până la 

perfecțiune, ne lămuresc ei: „Am mereu un obstacol de biruit”. Le urăm succes, nu  înainte de a 

mulțumi domnilor profesori de educație fizică  și domnului director pentru sprijinul permanent. 

         

înv. Cristina Petrea- prietena echipei 

 

 

 
NOI DESPRE NOI 

 

- Colega noastră Teodora Bordianu din clasa a XI-a A a fost aleasă vicepreședintă a 

Consiliului Județean al elevilor. 

- În luna septembrie 2017 a avut loc dubla lansare de carte a doamnei Emilia Amariei, 

fostă absolventă a Liceului Borca. 

-  Activitățile dedicate „Zilelor liceului” au debutat în luna noiembrie 

- Un mare succes a avut activitatea ”Ce spun elevii”, organizată de clasa a XI-a A, sub 

îndrumarea doamnei profesoare Liliana Chirilă  

- Tot în acest timp catedra de educațíe fizică și sport a organizat un campionat intern de 

competiții sportive. 

- Amfiteatrul liceului a găzduit lansarea de carte „Casa inimii” a scriitoarei Tațiana Vlad 

Guga, refugiată în timpul războiului din Ucraina și stabilită la Vatra Dornei 

- Ansamblul „Izvoarele Borcutului” din care fac parte cadre didactice și elevi ai Liceului 

Borca au participat la festivaluri de folclor de la Bozieni, Stănița, Tașca și Tazlău. 

 

Membrii Clubului de Jurnalism 
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UMOR 

 
- Eu când conduc nu folosesc semnalizarea, pentru că nu trebuie să știe toată lumea unde mă duc. 

- Pentru că văd că nu reușesc să vă schimb opinia, voi trece la înjurături. 

- Am cumpărat pastile pentru stimularea inteligenței, dar n-am reușit să deschid cutia. 

-Trei broaște ședeau pe o buturugă la o margine de lac.Una dintre ele s-a hotărât să sară în apă. Câte 

broaște au mai rămas pe buturugă? - Trei- răspunse un școlar.A te hotărâ și a sări , sunt două lucruri 

diferite. 
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