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           DRAGI PRIETENI, 
 
          Dorinţa noastră este ca revista “SPRE SUD” să  
crească odată cu voi şi prin voi, astfel încât să reuşească  
să vă ofere cel puţin o lectură plăcută dacă nu mai mult….. 
          Ne dorim foarte mult să reuşiţi să găsiţi în paginile  
revistei “umărul de …… prietenă” de care avem cu toţii nevoie 
uneori. Dar pentru asta avem nevoie de VOI, singurii care ştiţi  
cel mai bine ce vreţi să citiţi! 
Vă aşteptăm colaborarea la numărul următor! 
 
                         COLECTIVUL DE REDACŢIE 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

COLECTIVUL DE REDACŢIE A FOST COORDONAT DE  
DOAMNELE PROFESOR LILIANA FLOREA ŞI OANA PONEA 

     
   TEHNOREDACTARE : LABORANT ŞCOLAR MIHAELA GHIGA 

 
CUPRINS 

 

 
PAG. 

Cuvânt înainte 1 
Discipolul cǎtre maestru 2 
Salut cuvenit, Bǎtrâne… 3 
Atenţie….. se ia pulsul 4 

Crâmpeie de memorialisticǎ 5 
Familia - oaza mea de linişte 6 

Manifest pentru sǎnǎtatea planetei 7 
Cu planeta la doctor 8 

Deasupra şi dedesubtul apelor şi pământului - protejaţi-ne! 10 
Un exerciţiu de voluntariat profesionist 12 
LE JARDIN, MONUMENT VIVANT 13 

“VERDIR OU NE PAS SOURIRE! 14 
“EDERLEZI” - atelier de scriere itinerantă 16 

„The Adolescence - the Essence of Europe of Tomorrow” 17 
Arta ca educaţie 18 
CALIGRAME 19 

Armonie şi performanţă 21 
Pagina viitorului absolvent 23 

Medalion literar APETRI ANCUŢA 25 
Medalion literar DORIN COZAN 27 

POEZIE - Manea Simona 30 
EURO - OPINII 31 

Are you ready for Europe? 33 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUVÂNT CUVÂNT CUVÂNT CUVÂNT ---- ÎNAINTE ÎNAINTE ÎNAINTE ÎNAINTE    
 
SPRE SUD este noul nume al revistei editate de elevii liceului 

teoretic care poartă numele impresionantului om de ştiinţă EMIL 
RACOVIŢĂ. Este un nou nume care reprezintă un nou drum spre 
cunoaştere, lumină, înţelepciune al elevilor călăuziţi de dascăli. 

Semnificaţiile adânci ale titlului anticipează scopul educativ al 
acestei reviste al cărei mesaj este evident: o cale ascendentă spre 
înţelepciune, spre meditaţie asupra existenţei adolescentine a elevului 
cuprins de febra inspiraţiei şi de o acută dorinţă de a revărsa o picătură 
din preaplinul inspiraţiei sale. 

Colectivul redacţional îşi propune să imprime acestei reviste un 
suflu nou şi să puncteze manifestările artistice ale 
ADOLESCENTULUI care găseşte în scris o cale de ieşire din „zona 
rece a grijilor cotidiene” îndreptându-se spre „căldura Sudului”, adică 
spre ceea ce noi am considerat a fi suflet şi conştiinţă. 

Prin deplina încredere pe care le-o acordăm elevilor  în ceea ce 
şi-au propus să imprime în paginile acestei noi ediţii suntem alături de 
ei şi le dorim să parcurgă un drum fără impedimente de orice natură ar 
fi ele,să menţină busola orientării acestei reviste tot spre...SUD. 

 
Director, 

prof. Anuşcă-Popa Anca 
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OMAGIUOMAGIUOMAGIUOMAGIU    
 

DISCIPOLUL CÁTRE MAESTRUDISCIPOLUL CÁTRE MAESTRUDISCIPOLUL CÁTRE MAESTRUDISCIPOLUL CÁTRE MAESTRU    ……………………………………………………………… 
 

În pragul unei noi aniversǎri a zilelor Liceului Teoretic „Emil 
Racoviţă” aducem un deosebit omagiu patronului nostru spiritual care ne 
călăuzeşte gândurile în temerara cale spre viitor, urmându-i exemplul de 
abnegaţie, perseverenţă şi dăruire în atingerea unui ţel. 

Răsfoind paginile sale de jurnal transcrise în cartea  Spre Sud am 
admirat imaginea renumitului cercetător român, frumuseţea morală a acestui 
OM, prezenţa sa charismatică din sălile de conferinţe. 

Mi-a rămas întipărită astfel imaginea unui „bărbat înalt, cu faţa 
bronzată şi aspră”, care „a păşit la catedra sălii de conferinţe a Universităţii 
din Paris, urmărit în tăcere solemnă de sutele de priviri ce se aţinteau asupra 
lui.” 

Aceasta era figura tânărului explorator care s-a remarcat şi prin 
excepţionale calităţi de conferenţiar. Reprezentanţii presei care au participat la una dintre 
deosebitele sale conferinţe, au fost entuziasmaţi şi LE PASSE-TEMPS din Paris remarca: 
„Racoviţă!...Iată un nume de care trebuie să vă amintiţi. În ziua când îl veţi vedea pe un afiş sau pe 
o carte nu ezitaţi: cumpăraţi-o sau mergeţi să-l ascultaţi.” 

Emil Racoviţă s-a afirmat însă nu numai prin lucrările sale ştiinţifice, de înaltă linie 
clasică, ci şi prin accesibilitatea lucrărilor, presărate cu multă înţelepciune, frumuseţe şi talent 
artistic. Este extraordinară măiestria sa de a îmbina cuvintele, de a surprinde în imagini inedite o 
lume necunoscută, de a scoate la lumină partea ascunsă şi de cele mai multe ori dură a ţinuturilor 
explorate. 

Indiferent de faptul că scrierile sale evocă lumea pustie şi rece a Antarcticei, ele nu sunt 
lipsite de viaţă, căldură şi pasiune, atribute specifice şi creaţiei literare. Este imposibil să nu te 
transpui în această lume, când descrierea ei este atât de exactă şi în acelaşi timp pare a aparţine 
ficţiunii prin expresivitatea termenilor: 

„Pe dosul pătrat al unui colos juca un gingaş ton albastru, alături soarele sufla în aur 
turnuri înalte de marmură albă şi uriaşă, amândoi aruncau în urmă lungi şi vinete umbre”. 

Descriind, Emil Racoviţă pare să povestească şi, ascultându-l, putem avea impresia că 
urmează o nouă povestire în suita celor de la Hanu-Ancuţei al lui Sadoveanu: 

„Aşa de nepătată e culoarea şi aşa de luminoasă e lumina ce scaldă icebergul şi colina, 
troianul şi banchiza, că de nu ne-ar fi reţinut pe pământ raţiunea, ne-am fi lăsat duşi de simţiri în 
lumea visurilor, în veacul basmelor”. 

Şi astfel de imagini inundă cartea lui Racoviţă, încât cu greu o poţi lăsa din mână, 
însoţindu-l fără voie pe marele explorator şi fiind martor al noilor descoperiri. 

Dorindu-şi ca strădania vieţii sale să nu fie zadarnică, Emil Racoviţă adresează tinerei 
generaţii „o ultimă vorbă bătrânească”: „Ca şi stăpânul micii răzăşii de pe dealurile vasluiene, îmi 
pun în ordine, încetul cu încetul treburile, îmi adun în tihnă lucruşoarele (...) să las în urma mea 
toate frumos aşezate şi rânduite, şi mai ales întregi şi curate...” 

 
Toată averea lui pătrunsă de înţelepciune este adunată în următorul inventar: 
 
„Iubire de patrie şi de grai românesc. 
Dragoste de ştiinţă. 
Încredere desăvârşită în metodele ştiinţifice. 
Curagiu civic de a spune adevărul totdeauna şi în orice loc.” 
 
(Bibliografie: „Cuvânt înainte” la Cartea lui Emil Racoviţă  Spre Sud) 
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Salut cuvenit, Bătrâne….. 
 
 

Am întârziat o oră cu Patronul - privire caldă şi înţelegătoare, om chipeş, cu ochi 

pietrificaţi care priveau inteligent (Ţurlea - 10G). Cravata îi era asortată cu pantofii. Ochelarilor „le 

lipsea o lentilă” (Adam - 10E). Puloverul său puţin destrămat îi întregea „aerul de legendă” 

(Pătrunjel - 10E). „Mărite Atoştiutor” sau „Privire-Săgeată” (Adam - 10E) ce mare eşti de statu! 

(Burghelea - 11H). Glumeţ, calm, plin de viaţă (Chitic - 11H) avea ceva din milităria de odinioară 

(Vârlănuţă - 11H), semn al oricărui om împlinit. 

 

A îndrăznit 

mult, mult prea mult, 

alegând frigul, pustietatea 

şi pierderea camarazilor. E 

uşor? E greu?  

Mersul hotărât i-

a fost dirijat de curiozitatea 

fără limite. Spiritul călător 

a avut putere de convingere 

(Polcovnicu - 10E) când ne-a rostit: 

 „ Prin mine poţi afla 

cum se atinge ţinta. 

Eu nu m-am gândit la 

nereuşite. Nu am avut 

timp pentru ele.  

Mi-am educat voinţa 

şi din fiecare greşeală 

am cules ceva.” 

 

La ora 14.50 cade pe parchetul din sala nr.13 un nasture. A trecut prin multe, ca şi 

purtătorul său (Didilescu - 10E). Sătul de vreme Patronul a dorit să ne atragă atenţia că nu trebuie 

să ne pierdem identitatea (Mineaţă - 10E). Elevul de serviciu sună insistent. „Învoitul de la 

Dumnezeu” (Hăulică - 12D) salută cuvenit. Noi nu ne doream pauza nelegiuită. 

 

Recreaţie...mare..., dragii mei! 

 
 
 

Prof. Ghelbere Claudia 
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Reportaj făcut pe baza unui sondaj între elevi  

referitor la Balul Bobocilor 2006 
 

Desfăşurarea unui nou Bal al Bobocilor a determinat, cum era şi firesc o nouă serie de 
controverse, privind reuşita sau insuccesul acestuia. La vremuri noi, ştiţi dumneavoastră, oameni 
noi şi, prin urmare, o nouă viziune asupra modului de organizare a celui mai aşteptat eveniment 
din liceul nostru. Eu una mi-am făcut o părere şi m-am gândit că trebuie să aflu ce cred colegii mei 
despre bal. 

Câţiva elevi inimoşi şi activi au „pus la cale un sondaj”, l-au realizat, iar eu, înţeleptul, de 
fapt înţeleapta divanului, l-am studiat şi am scos la iveală această „izvoditură” pentru a vă aduce la 
cunoştinţă, vouă, dragii mei cititori, rezultatul sondajului. 

Şi,of! Greu mi-a fost, pentru că atunci când credeam că mi-am făcut o părere clară despre 
organizare şi desfăşurare, găseam alte păreri şi de aceea sunt încă confuză în acest sens. 

Cum era firesc, Balul din acest an a adus noutăţi începând de la organizatori, concurenţi şi 
probe; însă toate acestea au trecut prin filtrul publicului ţintă, elevii liceului, care nu au iertat nici 
cea mai mică scăpare şi care, de asemenea, au lăudat momentele reuşite. Ce mai, una peste alta, 
sondajul a scos la iveală două tabere de elevi, aproximativ egale numeric: cei pro şi cei contra, ca 
în orice manifestare de acest gen. 

De exemplu, unora le-a plăcut ideea prezentării balului de către elevi ai liceului, pentru că 
de, avem talente, slavă Domnului, şi nu ne trebuie prezentatori „profesionişti”. Apreciată a fost şi 
ideea intoducerii dansului etno, foarte reuşit de altfel, căci, dragii mei, prea ne-am săturat de 
dansuri moderne (sic!). Dar asta nu e singura probă inedită: să fi văzut un superb dans de societate, 
valsul, zic superb, chiar dacă dansatorii au „mai luat-o razna”, pentru că nu se putea să nu admiri 
toaletele şi gingăşia dansatorilor. Tot la pozitive intră şi prezenţa talentatului clarinetist Iustin 
Gherman de la 11F care ne-a încântat auzul cu trei piese muzicale. 

Din cealaltă tabără s-au auzit voci precum că balul nu a fost tocmai reuşit din cauza 
organizatorilor, probelor reduse ca număr ale concurenţilor, care nu le-au evidenţiat calităţile 
necesare unei Miss sau unui Mister. Adevărul că nu prea am apucat să-i vedem pe scenă, să-i 
cunoaştem, că s-au şi ales câştigătorii şi e posibil să nu-i recunoaştem prin şcoală. 

O altă noutate a balului nostru a fost faptul că formaţia invitată să cânte a apărut brusc, ne-a 
întrerupt programul şi s-a manifestat cu repeziciune căci se grăbeau membrii ei să ajungă la un alt 
concert. Asta da noutate, dar nu a depins de organizatori şi, deci, nu blamăm pe nimeni. La urma 
urmei, o aşa formaţie precum DJ Project, care a fost preferată de majoritatea elevilor, poate cânta 
oricând că noi nu ne supărăm. Bravo lor, sunt tari! Nu au cântat live, dar au pus sala în mişcare şi 
au mai dat o bilă albă balului. Partea a doua a balului, desfăşurată după plecarea formaţiei, a decurs 
rapid spre final, doar, doar vom afla care sunt căştigătorii. Sponsorii i-au premiat, dar nu am mai 
ştiut în ce ordine, au fost anunţaţi Missa şi Misterul şi ne-am îndreptat cu paşi grăbiţi precum 
membrii formaţiei DJ Proiect, spre discoteca mult aşteptată. 

În concluzie a fost bine, spun unii că se putea mai bine, dar, dragii mei, nu putem fi 
totdeauna mulţumiţi. Cu rele şi cu bune, ne-am făcut încă o dată treaba şi mulţumim 
organizatorilor.  

Judecata noastră a fost nepărtinitoare. 
  
A consemnat pentru voi Moraru Paula, clasa a XI E pe baza sondajului realizat de elevii 

Timofte Cătălin, Oatu Marius şi Livadaru Ovidiu de la clasa a XI-a H. 
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CRÂMPEIE DE ... MEMORIALISTICÃCRÂMPEIE DE ... MEMORIALISTICÃCRÂMPEIE DE ... MEMORIALISTICÃCRÂMPEIE DE ... MEMORIALISTICÃ    
 

7 noiembrie, 2006 
 
Mă trezesc devreme, speriată de huruitul mecanic al ceasului deşteptător. Buimăcită, îmi 

caut hainele pentru şcoală. Mă aranjez în grabă la păr pentru a acorda mai mult timp machiajului, 
după care merg să-mi beau liniştită cafeaua. 

La ora 7:30 primesc atenţionarea de la sora mea că trebuie să plecăm. Îmi iau mapa cu 
cărţile potrivite şi mă îndrept spre şcoală cu repeziciune. Ajunsă în incinta şcolii, mă pregătesc 
pentru prima oră... hmm... a trecut repede... parcă mi-am mai revenit din starea de somnolenţă. 
Acum încerc o senzaţie de curiozitate pentru că voi viziona împreună cu colegii din clasă la ora de 
limba română, filmul „Cel mai iubit dintre pământeni”. 

Mă îndrept spre sala multimedia. Acolo ne aştepta doamna profesoară. Intrăm cu toţii... 
acum urmează doar să mă aşez comod şi să aştept... 

Filmul începe! Privesc cinci minute, după care, stupoare, filmul se întrerupe. Ce ţi-i şi cu 
tehnica asta modernă. CD-ul nu era bun. Dezamăgită, îmi aştept colega pentru a aduce un alt CD. 
În haosul creat considerăm că cel mai bine luăm un CD de la altă clasă. 

Mulţumită, privesc la calculator. Urmăresc scena în care Petrini este arestat. Absorbită de 
întâmplările ce se derulau privesc cu scârbire şi nervozitate scenele în care protagonistul este supus 
unor experienţe umilitoare şi mă întreb: Cum pot exista oameni aşa de cruzi? Cu ce drept îi 
tratează pe ceilalţi ca pe nişte animale de povară? 

În fine... cred că nu o să aflu 
răspunsul prea curând. 

A urmat apoi sfârşitul detenţiei 
lui Petrini şi continuarea vieţii în afara 
închisorii. Am rămas uimită în momentul 
în care acesta s-a îndreptat spre un vechi 
prieten, din cauza căruia fusese 
condamnat, adresându-şi parcă sieşi: 
„aştept ordonanţele dumneavoastră”. 

Deşi ajunsese într-o condiţie 
deplorabilă, fără voia sa, personajul este 
demn de admirat, pentru că, nemaiavând 
puterea de a o lua de la capăt, doreşte să 
caute iubirea, care să-i dea un motiv de a 
exista. 

Încântată că Petrini găseşte un 
răspuns la întrebările existenţiale prin 
celebra frază „dacă dragoste nu e, nimic 
nu e” am plecat din sala de vizionare cu 
un zâmbet liniştitor şi în ziua aceea nu m-a 
mai impresionat nimic. 

 
Lăzăreanu Loredana,  
clasa a XII -a  

    
desen al elevei PÂNTEA MARIA TEODORA 

                                                              clasa a XI-a G 



 9 

    

    

FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA ---- OAZA MEA DE LINI OAZA MEA DE LINI OAZA MEA DE LINI OAZA MEA DE LINISSSSTETETETE 
 
 

„Civilizaţia adevărată nu constă în adoptarea de legi, instituţii, etichete, haine străine.Ea 

constă în dezvoltarea naturală, organică, a propriilor puteri, a propriilor facultăţi” (Mihai 

Eminescu) - şi aceasta poate avea loc în universul familiei. Ce poate fi mai desăvârşit decât lăcaşul 

căldurii sufleteşti şi al înţelegerii absolute. Nu contează unde ne aflăm, cât de departe, dorinţa de a 

reveni acasă este nemăsurată... „Acasă” înseamnă familie, locuinţa este trecătoare. Se poate 

schimba oricând. Nu şi familia. Ea este, poate, fenomenul social cel mai ...familiar nouă. Nu ne 

dăm seama de importanţa ei decât atunci când suntem departe, sau când unul dintre membrii 

acesteia nu mai este alături de noi. Familia, în care facem primii paşi spre viaţă reprezintă corabia 

pentru supravieţuire. Ori, omul nu supravieţuieşte oricum. 

Familia reprezintă linia de plecare spre noi idealuri, refugiul după un eşec, lanţul de 

constrângere şi impedimentul pentru o gândire negativă şi anturaje neprielnice unei vieţi normale. 

Armonia, cinstea, corectitudinea, înţelegerea, iubirea necondiţionată sunt doar câteva 

argumente forte pentru o existenţă liniştită. 

Tuturor ne place  să fim sănătoşi, plini de viaţă şi apţi pentru orice. Indiferent de 

condiţia fizică, sănătatea spirituală este baza oricărei acţiuni. Nu putem fi sănătoşi într-un mediu 

neadecvat; de aceea este atât de important ca familia să ofere oricărui membru un cadru excelent, 

relaxant, mirific deoarece acestea  sunt caracteristicile primordiale ale familiei, fără de care cercul 

în care ne petrecem atât de mult timp din viaţă ar fi doar o conglomeraţie de oameni, lucru care nu 

se poate spune despre familie. 

Familia!.. Zicem „familie” şi înaintea ochilor noştri apar chipurile de neuitat ale 

părinţilor care ne-au născut şi crescut... Zicem „familie” şi ne gândim la fraţii şi surorile alături de 

care ne simţim atât de bine; doar gândul la familie asigură satisfacţie şi împăcarea cu sine şi 

acoperă orice gol din sufletul omului. 

 
 
Ionuţ Lache, clasa a XI-a H 
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MANIFEST 

pentru sãnãtatea 

planetei  
     

     Oamenii de ştiinţă au constatat un fapt îngrijorător – natura 

este în cumpănă. Această sesizare scoate în evidenţă dimensiunea crizelor 

mediului înconjurător, reprezentând un apel pentru găsirea cauzelor care 

provoacă aceste crize şi conceperea unei strategii concrete, pentru 

evitarea unui colaps total în ecosferă. 

     Carl Sagan preciza pe marginea acestui subiect:  

“O criză globală a mediului înconjurător ameninţă să 
copleşească generaţia copiilor noştri. Depăşirea acestei crize va 

necesita o perspectivă planetară, o strategie pe termen lung, curaj 
politic şi discernământ, elocinţă şi autoritate”. 

      Pentru a iniţia o astfel de abordare, trebuie să se pornească 

de la cunoaşterea concretă a stării mediului la momentul actual, sub 

presiunea influenţei antropogene. 

      Numărul ridicat de specii ameninţate nu ne poate lăsa 

indiferenţi, dimpotrivă, ne obligă să acţionăm, pentru că reprezintă un 

semnal de alarmă care se doreşte auzit şi propagat, astfel încât să putem 

salva la timp ceea ce pentru om  a constituit leagănul dezvoltării şi 

evoluţiei sale – NATURA. 
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CU PLANETA LA DOCTORCU PLANETA LA DOCTORCU PLANETA LA DOCTORCU PLANETA LA DOCTOR    
 
  

Starea pacientului e foarte gravă. Simptomele sunt numeroase. Respiraţia e urât mirositoare, 
are febră, mai mare ca oricând. Eforturile de a-i face temperatura să scadă rămân fără rezultat. În 
lichidele organismului s-a găsit otravă. Se tratează simptomele într-o parte, dar în alte părţi apar 
noi simptome şi mai numeroase. În cazul  unui pacient obişnuit, medicii ar spune, probabil, că 
boala, cu multiplele ei manifestări, e cronică şi duce la moarte. Neştiind ce să-i mai facă, ei nu ar 
putea decât să încerce să-i aline suferinţa în ultimele lui zile. 

 Dar pacientul despre care vorbim nu e un om, ci Pământul, locuinţa noastră. Iar cele de mai 
sus ilustrează foarte bine ce se întâmplă cu această planetă. Poluarea atmosferică, încălzirea 
globală, contaminarea apei şi deşeurile toxice sunt doar câteva dintre  “bolile” planetei noastre, 
aflată într-o stare foarte gravă. Specialiştii sunt în impas, neştiind ce să facă. 

 Unii oameni s-au obişnuit cu numeroasele ştiri despre starea critică a mediului şi probabil 
chiar se gândesc că nu ar trebui să-şi facă prea multe griji atâta vreme cât nu îi afectează în mod 
direct. Cu toate acestea, fie că ne dăm seama, fie că nu, distrugerea pe scară largă a mediului 
planetei ne afectează aproape pe toţi. 

 Întrucât poluarea Pământului a atins în prezent proporţii atât de mari, e posibil ca ea să fi 
afectat deja mai mult decât un domeniu al vieţii noastre. Prin urmare, toţi ar trebui să fim 
preocupaţi de sănătatea şi ocrotirea planetei noastre. La urma urmei, unde altundeva am putea trăi? 

 Problemele care trebuie aduse în atenţie, alcătuiesc o listă nesfârşită. De exemplu, persoane 
individuale, dar şi organizaţii, au lansat de repetate ori avertismente privind pericolele poluării 
apei. Şi totuşi, situaţia e gravă. Un milliard de oameni nu au acces la apa potabilă. 

 Pentru mulţi, această situaţie este un paradox. În prezent există mai mult ca oricând 
informaţii despre mediu. Cu toţii dorim să vedem planeta curată. Guvernele au înfiinţat 
departamente pentru rezolvarea problemelor ecologice. De asemenea, dispunem de o tehnologie 
mai avansată ca oricând. Totuşi, lucrurile par sǎ nu se îmbunătăţescă deloc. De ce? Un pas înainte, 
doi înapoi… 

 Progresele din industrie au ca scop să ne facă viaţa mai uşoară. În unele privinţe aşa s-a şi 
întâmplat. Totuşi, tocmai acest „progres” a agravat problemele de mediu ale planetei noastre. Ne 
bucurăm de toate invenţiile şi progresele oferite de industrie, însă chiar realizarea şi utilizarea lor 
au dus de cele mai multe ori la distrugerea unor regiuni ale globului. 

 Un exemplu în acest sens este automobilul. Cu ajutorul maşinilor putem călători mai uşor şi 
mai repede. Foarte puţini şi-ar dori să se întoarcă la vremurile cînd oamenii mergeau cu trăsura. Cu 
toate acestea, transportul modern se face vinovat, în parte, de o mulţime de probleme. Una dintre 
ele este încălzirea globală. 

 Întrucât distrugerea mediului e o problemă atât de mare, soluţionarea ei necesită cooperarea 
tuturor guvernelor lumii. În unele cazuri, e lăudabil că reprezentanţii guvernamentali au dat dovadă 
de curaj şi au promovat măsuri concrete de protecţie a mediului.Totuşi, adevăratele victorii au fost 
puţine. 

 Lumea e, într-adevăr, într-o situaţie critică. Toţi ştiu că există o problemă şi că trebuie să se 
facă ceva. Unele ţări chiar depun eforturi susţinute, dar, de cele mai multe ori, problemele 
ecologice se agravează. Este oare Pământul sortit să devină un loc impropriu vieţii? Cum va fi 
salvată planeta noastră? 
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 În pofida perspectivelor sumbre ale planetei noastre, ne-ar fi plăcut să credem că ea va 
supravieţui. La urma urmei, e locuinţa noastră şi sperăm să fie şi a copiilor noştri şi a copiilor 
copiilor noştri. 

 Putem face ceva pentru ca speranţa să ne fie mai sigură? Adevărul e că, deşi majoritatea 
oamenilor sunt preocupaţi de situaţia mediului, mulţi nu îşi fac probleme când aruncă gunoaie la 
întâmplare ori chiar când  uită luminile aprinse. Aceste lucruri par banale, dar, dacă fiecare dintre 
miliardele de locuitori ai pământului ar fi atent la modul cum se poartă cu această planetă, situaţia 
s-ar schimba mult. Dacă suntem economi la modul în care folosim energia, dacă participăm la 
programele de reciclare a deşeurilor şi dacă aruncăm gunoiul în locurile corespunzătoare, putem 
contribui la ocrotirea mediului. Prin obiceiurile noastre demonstrăm că ne pasă de soarta planetei. 

 Totuşi noi nu avem nici o autoritate asupra acţiunilor celor din jur. Înseamnă oare că nu 
există nici o rezolvare la problema noastră? Care este cea mai bună soluţie? 

 Un reprezentant al unei organizaţii spune: „Principalul nostru obiectiv a fost să facem 
companiile să aibă în vedere ce se va întâmpla cu produsele lor după folosinţă. Ele trebuie să 
gândească în trei direcţii: producţie, utilizare şi aruncare.” 

 Din nefericire, ştim să producem bunuri, ştim să le utilizăm, dar nu ştim să ne debarasăm de 
ele în mod corespunzător. În unele cazuri, oamenii pur şi simplu nu ştiu cum să facă acest lucru 
fără a afecta mediul. 

 Lăcomia ne ameninţă planeta. Ea subminează capacitatea pământului de a furniza hrana şi 
adăpostul de care cu toţii avem nevoie pentru a supravieţui. Pesticidele şi deşeurile toxice poluează 
planeta. Oamenii şi-au poluat propriul mediu înconjurător şi şi-au murdărit propriul cuib, fapt care 
constituie un semnal de alarmă ce anunţă dispariţia speciilor. 

 Urmărind profituri maxime într-un timp minim, marii producători agricoli sunt gata să 
exploateze la maximum solul, apa şi substanţele chimice, fără să se gândească la erodarea solului, 
la epuizarea rezervelor de apă subterană şi în esenţă la poluarea mediului înconjurător. 

 În ce loc să ocrotească nepreţuitele păduri tropicale ale lumii, care au un rol vital în 
supravieţuirea pământului, oamenii le distrug mai repede ca oricând. Am putea spune că suntem 
propriul nostru flagel, ne mutilăm singuri natura. Capacitatea omului de a distruge este mai mare 
ca în trecut. Omul modern a făcut o groapă de gunoaie din Paradisul pământesc, fiind şi martor şi 
vinovat  al distrugerii acestei oaze de viaţă. 

 Ce părere aveţi, merită să ocrotim această frumoasă şi minunată planetă, Pamântul? 
   Eu cred că da, iar pe deasupra vom avea şi de satisfacţii. 
 
 Să ocrotim natura !!!!!! 
 
 

 
FOTACHE VICTOR IONUŢ - clasa a X - a C 
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Deasupra Deasupra Deasupra Deasupra şi dedesubtul apelor şi dedesubtul apelor şi dedesubtul apelor şi dedesubtul apelor     
şi pământuluişi pământuluişi pământuluişi pământului    ----    protejaţiprotejaţiprotejaţiprotejaţi----ne!ne!ne!ne!    

    
 

“Oare unde sunt ?” 
M-am trezit deodată întinsă pe plaja din Vama Veche, 
soarele arzându-mă şi mii de gâzuliţe şi pescăruşi 
privind miraţi la mine. 
Visam… ceva legat de mare… cu o seară în urmă 
citisem într-un ziar un articol despre poluarea marină, 
care m-a impresionat… 

    Plaja avea un nisip aspru, decolorat de 
căldura soarelui şi de impurităţile vremii. Mă ustura 
nasul; mirosul puternic de alge intrate în 
descompunere, peştii care zăceau cu burta la soare şi 
tomberoanele aşezate la nici 10 m de apă, m-au făcut 
să mă îngrozesc. 

   Curios era faptul că articolul din ziar conţinea un pasaj care m-a bucurat pe moment : „Plaja Mării 
Negre, inclusiv o parte din ape au fost curăţate, respectiv filtrate mai bine”. Amintirea aceasta îmi stârneşte 
râsul, dar, de fapt, totul e de plâns. Probabil ziarul era vechi… 

   Cine să fie vinovat de prezenţa hârtiilor şi sticlelor aruncate la întâmplare?! 
   Cred că vinovaţii suntem noi, oamenii; aruncăm resturi în mare, pe plajă, fără să ne pese că acolo, 

jos, sunt mii de vieţuitoare care îşi cer drepturile, mai cu seamă dreptul la viaţă! 
    Am aflat că apele marine pot fi contaminate de poluanţii aduşi de marile fluvii, prin deversările 

provenite din localităţile situate de-a lungul coastei, dar şi datorită navigaţiei; flora şi fauna din apropierea 
ţărmului au avut de suferit pe mari suprafeţe, iar pescuitul şi turismul sunt afectate în mod dramatic. Cum vom 
reuşi să-i conştientizăm pe cei 165 milioane de locuitori ai bazinului Mării Negre că au contribuit la poluarea 
acestei mări, devenind astfel una dintre cele mai degradate ape de pe glob? 

    Am căutat un loc în care să mă odihnesc, ferit de soare şi totodată curat, plăcut mirositor, dar nu l-
am găsit; m-am aşezat pe mal, lăsându-mă udată de nefericirea mării. Fără să vreau, întind piciorul către 
adâncimea apei; imediat aud un glas piţigăiat care mă atenţionează: 

- Dar ce faci “chip de om”? Lasă-mă să trec, întârzii la şcoală! 
Am rămas surprinsă de acest glas, mai ales că nu ştiam de unde vine şi de ce mă mustra tocmai pe 

mine. 
- Hei, aici jos lângă piciorul tău! 

         Lângă pulpa piciorului meu se afla ceva mic şi negru, cu o carte în mâini, care ţipa la mine de zor. Era un 
căluţ de mare; îi tăiasem calea cu piciorul meu, împiedicându-l să meargă la şcoală. 
    -    Scuză-mă, tu cine eşti? 

- Eu sunt căluţul Oli şi am 10 zile de viaţă; sunt în anul II de studii. În curând voi repeta anul, dacă tu nu-
mi faci loc să trec. 

- Dar unde este şcoala ta ? Unde trebuie să ajungi ? 
- “Chip de om”, şcoala mea este dincolo de geamandura galbenă, o vezi? 
- Da! Îţi promit că te duc eu acolo, dacă mai stai câteva minute cu mine să-mi povesteşti despre viaţa ta. 
- Nu pot “chip de om”, trebuie să ajung înainte de amiază şi nu cred că am timp! 
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- Te duc eu, ştiu să înot! Stai liniştit Oli şi…spune-mi Anca. 
- Bine, Anca, oricum nu am vorbit niciodată cu un om. Ne-am pierdut încrederea în ei. Demult tare, eram 

prieteni; veneau în fiecare zi şi curăţau plajele, apele… Dar acum ?! Acum, nimic… 
- Doar oamenii distrug marea? îl întreb eu curioasă şi totodată revoltată. 
- Marea Neagră este afectată de poluarea atmosferică, agricultura intensivă, urbanizare, industria 

puternic dezvoltată, poluarea marină ca şi dezvoltarea portuară a zonelor costiere. 
- Care ar fi cea mai importantă sursă de poluare? 
- Păi, vezi tu, o problemă importantă o reprezintă depozitarea şi aplicarea îngrăşămintelor chimice. 

Depozitarea necorespunzătoare (de obicei sub cerul liber) şi aplicarea, conduc la scurgerea lor în 
râuri, poluarea apelor subterane şi afectarea sănătăţii umane şi nu numai… Noi, cei care locuim aici de 
atâta vreme, suntem direct poluaţi. Nu mai vorbim de aerul care capătă un miros groaznic, după ce 
diferitele zone industriale îşi varsă deşeurile în apă. Principala problemă ecologică a Mării Negre o 
reprezintă eutrofizarea, adică “îngrăşarea” mării cu substanţe nutritive, provenite de pe uscat! 

- Nu mai fi supărat! Promit că, dacă voi putea face ceva în pivinţa asta, o voi face! 
- Da, toţi spun asta, şi nimeni nu reuşeşte… Pe litoralul românesc există ca surse de poluare combinate, 

termocentrale şi alte unităţi industriale, precum şi transportul rutier. Opreşte-le, dacă poţi !!!! 
Ascultam, cu stupoare, tot ce-mi povestea Oli şi eram convinsă că trebuie să opresc această 

nenorocire, dar cum? Nu ştiam cum şi nici nu eram în stare să fac totul de una singură! 
Avea în mână o carte; l-am rugat să-mi citească ceva important din ea. 

    -  Îţi parafrazez primul alineat: „ Anul 2006 - catalogat de ministerul mediului ca fiind anul care a stopat 
poluarea”. 

 

 
 

    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
APETRI ANCUŢA - clasa a XII-a E 
 
 
 

 
 
 



 15 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

S.O.S. - SAVE OUR STREAMS 

Un exerciţiu profesionist de voluntariat 
 
 

În ultimele decenii problema degradării resurselor acvatice devine din ce în ce mai acută. 
La sfârşitul acestei toamne datorită proiectului “Save Our Streams” (SOS) al REC Moldova şi 
elevii liceului “ Emil Racoviţă”, membri ai asociaţiei pentru tineret de voluntari pentru mediu, 
“Emil Racoviţă 2000” au desfăşurat monitorizări biologice pe râul Vasluieţ şi Bârlad. 

În cadrul orelor de instruire s-au purtat discuţii despre protecţia râurilor mici, modalităţi 
de determinare a calităţii apei, reducerea surselor de poluare, lichidarea deşeurilor. 

După aceste ore de studiu s-a iniţiat deplasarea în locurile stabilite pentru aplicaţii de pe 
malurile celor două râuri. 

S-au efectuat identificări asupra macronevertebratelor ce vieţuiesc în râurile respective. 
Pentru o evaluare corectă a calităţii apei s-au efectuat colectări în mai multe locuri. În zonele 
investigate au fost găsite specii de nevertebrate, moluşte, viermi inelaţi, larve de insecte. 

Din calculele efectuate în urma determinărilor s-a ajuns la concluzia că râul Vasluieţ în 
zona – Pod Gura Bustei – se încadrează în categoria – rea – pe o scară : excelent; bună; 
satisfăcătoare; rea, iar apa din râul  Bârlad în zona – priza Rediu – bună. 

Determinările au fost realizate sub îndrumarea unui expert de la Institutul de Zoologie al 
Academiei de Ştiinţe al Moldovei şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, Direcţia pentru 
Protecţia Mediului şi Direcţia Apelor Vaslui. 

Proiectele vor continua, voluntarii de mediu din cele trei clase vor efectua determinǎri în 
sezonul cald (primǎvarǎ, varǎ şi toamnǎ). 

 
Scopul proiectului este de a determina gradul de poluare, situaţia ecologică existentă, 

sensibilizarea şi educaţia elevilor pe aspecte privind sǎnǎtatea mediului, precum şi transmiterea 
datelor instituţiilor de profil. Datele obţinute prin determinǎrile voluntarilor de mediu vor fi 
introduse într-o bancǎ de date internaţionalǎ, alǎturi de rezultatele obţinute de voluntarii din toate 
ţǎrile implicate în proiect şi care va putea fi accesatǎ de toţi cei interesaţi. 

 
 
Elevii voluntari fac parte din clasele a XI - a A; X - a A; X - a D 
 
Profesori coordonatori: Daniel Hulubei, Mǎdǎlina Streja    
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Le jardin, monument vivant 
Pedagogie du patrimoine des jardins en Europe 

 
Bursă Comenius 2.2 

Localitatea şi ţara în care s-a desfăşurat stagiul: Bruxelles – Belgia 
Instituţia care a organizat stagiul: 
l’Universite chatolique de Lauvain 
Perioada: Iunie 2005 
Desfăşurarea stagiului s-a axat pe: 

a) efectuarea de vizite în: 
- grădina botanică naţională a Belgiei din 
Meise 

- Parcul Naţional “De Hoge Veluwe” şi Muzeul Kroller-Muller din Otterlo, Olanda 
- parcul palatului “Het Loo” din Apeldoom, parc istoric din seculul al XVII-lea, Olanda 
- grădini particulare. 
 

b) conferinţe susţinute de către coordonatorul proiectului Comenius, Aline Rutily, consilier 
pedagogic în departamentul Arte Vizuale, Academia din Versailles, Franţa; conferinţe susţinute 
de Maria Josepha Lopez-Mantes, profesor de istorie a artei – Granada, Donatella Mazza, profesor 
la Universitatea din Bolognia, Italia. 
 

c) lucrul în cadrul atelierelor de creativitate din Facultatea de Filosofie şi Litere Louvain - la 
Neuve.  
 Cursul a oferit posibilitatea unei 
largi deschideri spre Europa, spre 
cultura şi civilizaţia ţărilor 
organizatoare (Belgia, Franţa, Spania, 
Italia), precum şi a ţărilor 
participanţilor. 
De asemenea, s-a avut în vedere 
utilizarea unor tehnici de lucru diverse 
pentru cunoaşterea naturii, iar datele 
obţinute au fost interpretate 
interdisciplinar, toate având drept ţintă 
finală educaţia pentru o dezvoltare 
durabilă. 

 Au fost puse în valoare perspective istorice, geografice, politice, estetice, socio-economice şi 
culturale, care se constituie în premise pentru înlăturarea obstacolelor şi diferenţelor dintre 
profesorii din Europa. 

Profesor Mădălina Streja 
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SEPTEMBRIE 2004 – IUNIE 2005 
 

PARTENERI: ROMÂNIA – ITALIA 
 

Acest proiect a urmărit dezvoltarea la tineri a 
respectului pentru mediu prin studiul ecosistemului 

marin, în vederea formării ca viitori cetăţeni 
europeni activi şi sensibili la problemele globale ale 
Europei şi lumii. De asemenea, s-au avut în vedere 
achiziţii lingvistice şi culturale noi şi dezvoltarea 

competenţelor lingvistice şi de comunicare în limba 
franceză (limba de comunicare a proiectului), 
precum şi promovarea interdisciplinarităţii în 

procesul educaţional. 
 

       
Sperăm că rezultatele muncii noastre, profesori şi 
elevi, vor inspira şi pe alţii să caute modalităţi de 

dezvoltare continuă a respectului pentru mediu şi de 
protejare a acestuia. 
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La realizarea acestui proiect şi-au adus contribuţia: 
 

LICEUL TEORETIC “EMIL RACOVIŢĂ” VASLUI: 
Profesorii: PRACSIU VIRGINIA HORTENSIA – COORDONATOR PROIECT 

       ZAHARIA NICOLETA – COMPONENTA ECOLOGICĂ 
                                    PANAINTE-CORNESCU GHEORGHE 
                                    HULUBEI DANIEL 
                                    CROITORU MIHAELA 
                                    JUVERDEANU GINA 
                                    GHIGA MIHAELA – TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATĂ 
Elevii: 
APETREI ANCUŢA VALERICA 
BABAN ALEXANDRA MIHAELA 
BÂRSAN ROXANA  MIHAELA 
BULGĂRESCU  SIMONA 
BURGHELEA VASILE ALEXANDRU 
CALIAP ROXANA 
CIUBOTARU  ELENA 
DEICU ANDREEA DORINA 
FANDACHE ANDREEA 
GHIARASIM DANA 
GHIGA SORIN RADU 
IBĂNESCU MIHAI 
LEBĂDĂ ALEXANDRA 
LEUŞTEAN OANA 
LUNGU ROXANA 
MARCU ANDREEA 
MELCIU COSTEL 
MERLĂ ALEXANDRA IULIANA 
MIHĂILĂ CAMELIA 
MOROŞANU ANDREI RĂZVAN 
PALAMIUC ANDREEA 
PURICE ALEXANDRA 
ROPOTĂ GEORGIANA ANIŞOARA 
STANCU DANA 
 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “A. LUCIFERO” CROTONE: 

Profesorii: PIRO PASQUALINO 
                           CIMINO GIUSEPPINA 

Elevii:  
ZARFINO MARCO 
FRUSTACE DIEGO 
SARCONE ANTONIO 
LE ROSE GENNARO 
TRICOLI GAETANO 
NICOLETTA ALDO 
LAMANNAFEDERICA 
MANCUSO ANDREA 
RUGGIERO PASQUALINA 
MACRI FRANCESCA 
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      Proiectul “Ederlezi”      Proiectul “Ederlezi”      Proiectul “Ederlezi”      Proiectul “Ederlezi” - 

atelier de scriere itinerantă are ca parteneri elevi din 
Franţa şi Spania. Coordonatoarea proiectului, domnişoara 
Caroline Brechet a venit în liceul nostru în perioada 2-7 
octombrie 2006 pentru a pune la punct principalele 
direcţii de urmărit în cadrul atelierului de scriere, o 
aventură literară pentru descoperirea istoriei rromilor în 
Europa.  

Am ales să lucrăm cu elevi de 16 ani, clasa X E, 
intensiv franceză. La început am evocat istoria deja scrisă de copiii din Franţa şi Spania, apoi am 
stabilit intriga povestirii care va fi continuată de elevii români.  

Povestea, purtată de imaginaţia elevilor noştri, prins deja formă. 
Iată un fragment: 

« Les trois enfants sont dans le labyrinthe et là, il fait noir. Ils entendent du bruit derrière 

eux. 

- J’ai peur ! Qu’est-ce qui se passe ? dit Annick. 

- Sois calme ! dit Fidji. 

- Regarde, Fidji, ta pièce de monnaie brille. 

Fidji la sort de sa poche. Alors, ils voient les visages de Carolina et Paco. 

- Comment êtes-vous arrivés ici ? 

- Je vous ai suivi pour vous raconter l’histoired des trois objets. 

- Quelle histoire ? De quoi s’agit-il ? 

- Eh bien, tout a commencé en Afghanistan à l’occasion du mariage de la fille de Mahmoud 

de Ghazni. Les prophètes Hizir et Ilyas ont apporté des cadeaux : une pièce de monnaie, une 

fiole et une paire de boucles d’oreille. 

- Mais, comment tu sais ça ? 

- Hé, ça c’est une autre histoire ! Mais ce que je peux vous dire c’est que les trois cadeaux 

ont été volés. 

- Mais qui et pourquoi ? 

- Un magicien, l’ami du sultan, en complicité avec un musicien gitan. Ils pensaient que les 

trois objets avaient des pouvoirs magiques ; le magicien a fait ça pour pouvoir s’enfuir avec 

son amour, la danseuse. Les deux s’aimaient en secret. 

- Pourquoi ? demandent tous les enfants en choeur.  

- A cette époque-là, personne n’avait le droit de toucher  à ce qui appartenait au sultan et 

celui-ci aimait la danseuse... 

Carolina se tait et regarde vers ailleurs. 

- Qu’est-ce qui se passe ? demandent les enfants. 

- Rien... Il me semble que j’entends couler une source d’eau. 

- Hé, tu as raison, peut-être c’est le chemin vers la sortie, dit Annick et commence à courir 

pleine d’espoir. » 

 

Elevii scriitori: Aftaragaci Alexandra, Mineaţă 
Mădălina, Buruiană Ana-Maria, Postolache 
Alexandra, Ghiga Corina, Mocanu Alexandra, 
Polcovnicu Ionela, Verdeş Oana, Hobincu Raluca, 
Didilescu Cătălina, Georgiana Popovici, Lenuţa 
Sandu. 
 
Profesori responsabili 
Gina Juverdeanu 
Oana Ponea 
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Începem un nou proiect lingvistic Socrates  
 

„The Adolescence - the Essence of Europe of Tomorrow” 
 
în derularea căruia avem partener Liceo Scientifico „Galileo Galilei” din Modica, Italia.  
Ne vom ocupa împreună de realizarea a patru numere de revistă online şi tipărită pe hârtie 

„AdoEsence”, a unui dicţionar de expresii şi cuvinte din limbajul tinerilor, un catalog de modă cu 
explicaţii în cele trei limbi ale proiectului (engleză, italiană şi română).  

Pentru a ne atinge obiectivele, proiectul prevede două mobilităţi: prima vizită o vor face 
elevii italieni însoţiţi de trei profesori în perioada 6-20 decembrie 2006. Elevii din şcoala noastră 
selecţionaţi a face parte din acest program însoţiţi de trei profesori vor merge la Modica în aprilie-
mai 2007 pentru perfectarea produselor finale. Elevii vor locui timp de două săptamâni la famiile 
colegilor străini pentru a se familiariza cu programul, tradiţiile şi gastronomia locală, în general cu 
viaţa tinerilor din regiunea respectivă. Ei vor lua parte la toate activităţile colegilor lor şi vor 
cunoaşte mai bine mentalitatea acestora.    

Proiectul este rezultatul nevoii tinerilor de exprimare a propriilor opinii, aspiraţii, idei, 
visuri, gânduri şi de organizare mai eficientă a timpului liber. Beneficiarii proiectului nu vor fi doar 
cei 50 de elevi care vor lucra efectiv la activităţile proiectului, ci comunitatea locală în întregime. 
Proiectul este, de asemenea, instrumentul cel mai la îndemână pentru tineri de a optimiza legătura 
lor cu Europa, de a aprofunda cultura şi modul de viaţă al tinerilor europeni.  

Ei vor împărtăşi din experienţa lor colegilor, prietenilor, părinţilor şi profesorilor, iar 
produsele finale vor servi tuturor tinerilor şi celor mai puţini tineri, în egală măsură, pentru 
dezamorsarea aşa-zisului „conflict între generaţii”. 

 
Urăm bun venit în liceul nostru elevilor din Modica, o bună şedere în urbea noastră şi...spor 

la treabă! 
 

 
 

Profesor coordonator Gina Juverdeanu 
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Înfiinţată de 3 ani, „Arlequin” trupa de teatru în 

limba franceză a liceului, reuneşte elevi talentaţi, activi 
şi ingenioşi. Micii actori sunt coordonaţi de doamnele  
profesoare Oana Ponea şi Gina Juverdeanu.  

În fiecare an, se pregătesc pentru a participa la 
festivalul de teatru pentru elevi „La Cedille” şi pentru 
manifestările care au loc în martie cu ocazia Zilelor 
Francofoniei. 

Anul acesta,  ştafeta a fost preluată de elevi ai 
claselor 9E (intensiv franceză) cu piesele „Franck - un 

vrai francais” şi „Les Conjugaisons”şi 9I cu piesa „Une nuit au musee Grevin”. 
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Caligramă, caligrame s.f. = mod special de dispunere a versurilor care are ca scop 
prezentarea grafică a simbolurilor sau sugestiilor dintr-o poezie. Poem ale cărui versuri sunt dispuse 

astfel încât să formeze un desen care evocă acelaşi obiect ca şi textul. 
 

* * * * * 
De fapt, o caligramă este mai mult de atât. E imaginaţie, amuzament, poezie ... 

Elevii de la clasa a X-a E, clasa intensiv franceză, au facut anul trecut o călătorie poetică desenată în 
lumea imaginaţiei. Iată câteva din caligramele lor: 
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Anul acesta, liceul 

nostru lansează concursul de 
caligrame „Univers în vers”, 
deschis tuturor elevilor de 
liceu din oraş, cu ocazia 
Zilelor Şcolii, vineri, 
24.11.2006. Vă aşteptăm cu 
imaginaţia în vârf de creion! 
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Într-o viaţă aşa simplă şi mereu 

complicată trăim fiecare un vis pe care 
încercăm mereu să îl atingem, chiar dacă 
uneori nu reuşim nici într-o viaţă de om. 
Mereu plecăm de la premiza că dacă muncim 
mai mult, dacă ne antrenăm mai mult vom 
obţine foarte mult, iar dacă nu se întâmplă 
aşa, de obicei renunţăm.Totul depinde însă de 
voinţa şi de puterea de a merge mai departe.  

Nu există limite pentru ceea ce poate 
face trupul atunci când spiritul este 
puternic.Visul oricărui sportiv este să 
participe măcar o dată în viaţă la cea mai 
importantă competiţie din lume, Jocurile 
Olimpice. 

           Sportul se prezintă ca fenomen 
universal al epocii actuale, fiind o formă de 
cultură contemporană. 

           Jocul reprezintă un sistem integru de exerciţii bine determinate care 
reflectă aceleaşi scopuri şi sarcini ca şi exerciţiile. 

           Scopul jocului este acela de a reflecta abilităţile jucătorilor evidenţiind 
puterea acestora de a reuşi să câştige. 

          Baschetul este unic între toate celelalte sporturi prin faptul că a fost 
invenţia unui singur om. În 1891 preotul colegiului YMCA (astăzi Springfield 
College, Massachussets), James Naismith a inventat un joc de echipă care să-i ţină 
ocupaţi pe elevii săi în lungile zile de iarnă. Primul meci «oficial» s-a jucat în sala de 
sport a Colegiului YMCA în 20 ianuarie 1892 pe un teren jumătate cât cele de astăzi, 
între două echipe formate din câte 9 jucători, şi s-a jucat cu o minge de fotbal, iar ca 
inel era un coş de nuiele fixat pe un panou. 

           STREETBALL-ul este un joc sportiv care numai în câţiva ani a cucerit 
mii de adepţi datorită dinamismului şi spectaculozităţii sale şi s-a răspândit rapid în 
toate colţurile lumii. 

           Termenul de streetball provine din îmbinarea cuvintelor 
englezeşti : « street » = stradă şi « ball » = minge. Acest joc se dispută între două 
echipe a câte 3 jucători în stradă la un singur panou, respectând regulile jocului de 
baschet. A fost inventat în anii 1980 în ghetourile din Bronx - Harlem (New York), 
pentru ca mai apoi să cunoască o răspândire globală. Streetball-ul face parte din aşa 
numitele trend-sports (sporturi de tendinţă), categorie din care mai fac parte 
snowbord-ul, roller-skating, etc. Aceste sporturi adună milioane de tineri datorită 
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caracterului lor aristocratic, datorită spiritului de întrecere precum şi pentru modul 
plăcut şi util de petrecere a timpului. La noi în ţară a luat amploare mai ales după 
decembrie 1989. 

 
             Pe data de 7 octombrie 2006 s-a organizat în incinta Liceului Teoretic 

«Emil Racoviţă», pentru prima oară la Vaslui, etapa municipală a unei competiţii de 
streetball, la care au participat echipe de la Liceul « Mihail Kogălniceanu », Grupul 
Şcolar « Ştefan Procopiu », Colegiul Economic « Anghel Rugină » şi Liceul « Ion 
Mincu ». S-au prezentat atât echipe de fete cât şi echipe de băieţi. Locul I atât fete cât 
şi  băieţi a fost ocupat de  echipele ce au  reprezentat Liceului Teoretic « Emil 
Racoviţă » Vaslui. Competiţia a beneficiat de o organizare ireproşabilă datorită 
eforturilor susţinute ale doamnei profesor de educaţie fizică şi sport Daniela Ciuraru. 
Sportivii participanţi au fost recompensaţi cu premii în bani şi echipamente sportive. 

 
        

 
 
 
 
 
Sportul înseamnă ritm,  

bucurie,  natură,  
prietenie,  speranţă, 
echilibru.  

Trebuie să 
ştim să acceptăm  
deopotrivă înfrângerea şi victoria.  

Sportul îţi dă posibilitatea să-ţi 
cunoşti forţele dar şi limitele.  

Numai prin sport îţi dai seama 
de diferenţa între tine şi ceilalţi. 
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PAGINA NESCRISǍ A VIITORULUI NOSTRU ……… 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Pentru elevii clasei a XII timpul a căpătat deja o altă dimensiune, el pare a se scurge prea 

repede şi clipele devin tot mai tensionate (e drept, pentru unii!!!) la gândul susţinerii unui 
important examen şi al alegerii unui drum pentru viitor. 

Am vrut să cunoaştem şi noi câteva dintre părerile viitorilor absolvenţi şi am ales câteva 
răspunsuri la întrebarea: 

 
Ce gânduri ai acum în pragul absolvirii liceului, privind examenul şi 

drumul pe care vei porni în continuare? 
 
„Ca orice adolescent visez la un viitor strălucit. Asta nu înseamnă că îmi doresc bani şi 

faimă; ceea ce îmi doresc este să intru la facultate în Bucureşti,să învăţ cu profesori de renume 
pentru a putea deveni o profesoară bine pregătită. Iubesc această meserie şi cred că acesta va fi 
viitorul meu.” 

Marcu Andreea   
 
„Mă gândesc că după terminarea liceului nu voi mai trăi pe spinarea părinţilor mei, îmi voi 

purta singură de grijă şi voi trăi mai mult pe cont propriu”. 
Măgureanu Monica 
 
„Proiectele de viitor sunt multe, dar examenul constituie factorul cel mai important în 

alegerea unui drum în viaţă. Consider că prin încredere în forţele mele voi reuşi să-mi ating scopul 
şi acesta ar fi şi sfatul pentru toţi adolescenţii: să creadă în propriile forţe şi să muncească.” 

Toporăscu Claudia 
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„Eu consider că atâta timp cât îţi merge mintea şi ştii ce faci, nu trebuie neapărat să urmezi 

o facultate pentru a-ţi îndeplini planurile.” 
Cărămidă Luciana 
 
„Anul acesta pentru mine este un pas către maturitate. Eu voi fi aceea care voi hotărî ce 

drum voi urma în viaţă. Un lucru destul de greu, având mari responsabilităţi, deoarece este o 
decizie pe care o iau acum şi nu aş vrea să o regret mai târziu. Orice drum aş alege, importante 
sunt dăruirea şi plăcerea.” 

Stancu Dana 
 
„Sincer... abia aştept să treacă febra asta atât de chinuitoare a bacului, deoarece uneori simt 

că mă termină psihic, poate din cauza emoţiilor şi a stresului.” 
Bîrsan Roxana 
 
„Drumul pe care voi porni în viaţă mi se pare atât de incert, întrucât ştiu că acesta depinde 

doar de un lucru capital: BAC-ul. Cu siguranţă am ţeluri pentru viitor, îmi doresc să urmez o 
facultate care să-mi dea posibilitatea de a excela într-un domeniu. Până atunci gândurile mele se 
rezumă doar la întrebarea „Oare voi lua examenul de bac?” 

Costea Gina 
 
„Ajunsă în clasa a XII a realizez că am nevoie de linişte, noroc şi susţinere pentru a realiza  

ceva în viaţă. Nu ţin să fiu remarcată, ci vreau să-mi hrănesc propriul suflet cu ştiinţă. Vreau ca în 
viitor să mă simt împăcată cu mine, mulţumită de mine. Bacalaureatul este încă o treaptă pe care 
trebuie să o urc pentru a realiza tot ce mi-am propus.” 

Orzan Irina 
 
„Faptul că am şansa să termin un liceu şi mai cu seamă, să pot continua învăţătura în cadrul 

unei facultăţi mă face să fiu recunoscătoare părinţilor şi dascălilor mei.” 
Apetri Ancuţa 
 
„Gândurile mele nu sunt foarte diverse. Mă gândesc la viitorul foarte apropiat, iar 

examenul este departe de actualele mele priorităţi. Cel mai probabil voi pleca din ţară şi nu-mi voi 
mai continua studiile. Oricum m-am săturat de şcoală.” 

ANONIM 
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Medalion literar: APETRI ANCUŢA  
 

Date biografice : Apetri Ancuţa, născută la data 
de 25.12.1987, judeţul Iaşi; elevă a Liceului Teoretic 
"Emil Racoviţă" –Vaslui 

 
Debut literar: în săptămâna 21-27 septembrie 

1987, în Revista Naţională de Învăţământ Examene, cu 
poezia INIMA, ediţie îngrijită de Prof. Dr. Tudor Opriş, 
membrul Uniunii Scriitorilor din România. Au urmat 
apoi încă două apariţii în Examene 1999 şi 2001; în 1999 
- Adevărul de Vaslui, 1999 - Păreri Tutovene, iar în 2003 
- Adevărul literar. Diverse apariţii în antologii naţionale şi reviste judeţene. 

În 2003 în colaborare cu învăţătoarea Mariana Huiban, îndrumătoarea mea către poezie, s-a 
produs o lansare de carte în care cenaclul din care fac parte "Ordinea cuvintelor" publică un grupaj 
de poezii, cartea numindu-se "Ziua jocului de-a poezia". 

 
Performanţe literare: 

1.  Concursul Tinere Condeie - faza naţională: 
în 1999 premiul al III-lea. 
în 2000 premiul al II-lea       
în 2001 premiul al II-lea 
în 2002 premiul al II-lea 
în 2003 premiul I 
în 2004 premiul I  
în 2005 premiul I 

 2.  Concursul de creaţie literară organizat de Ministerul de Interne cu prilejul zilei de 1 iunie faza 
naţională: anul 2000 - diplomă. 
 3. Festivalul naţional de poezie pentru copii şi tineret - Curtea de Argeş - 1999 premiul special. 
 4. Concursul internaţional de poezie "Icar"; expoziţie internaţională de poezie Austin Texas SUA 
în 2001. 
 
  Reporter: Ce reprezintă pentru tine poezia? 
  Ancuţa Apetri: Nu există o definiţie clară a poeziei în mintea mea, însă versurile mele sunt 
mereu induse de câte o stare de spirit, fie tristeţe, bucurie, ură sau iubire. Dacă ar fi să o definesc 
într-un fel, aş spune că pentru mine poezia este o descărcare a eului meu, transpusă în sentimente 
legate între ele prin bucăţele de suflet - cuvintele. 

Reporter: Cât de importantă este recunoaşterea talentului tău artistic? 
Ancuţa Apetri: Recunoaşterea talentului artistic este foarte importantă nu numai pentru 

motivul că te stimulează însă îţi şi lasă impresia că eşti important şi apreciat de valorile din jurul 
tău, depăşindu-ţi nivelul de "comun". 

Reporter: Care este aprecierea care te-a bucurat cel mai mult şi ce a însemnat această 
apreciere în continuarea drumului tău artistic? 

Ancuţa Apetri: Faptul că fac parte din Cenaclul Naţional Săgetătorul şi că sunt recunoscută 



 29 

ca fiind membru activ al Uniunii Scriitorilor din România nu numai că mă bucură dar mă şi 
onorează totodată şi îmi inspiră voinţa să caut în mine cât mai multe resurse pentru a putea "da 
naştere" unor noi poezii. 

Reporter: Cât de mult te ajută firea ta artistică la înţelegerea literaturii? 
Ancuţa Apetri: Cred că este prea mult spus că am o fire artistică, însă faptul că simt poezia 

mă ajută foarte mult la înţelegerea literaturii, fiindu-mi uşor să privesc "dedesubturile" versurilor 
unor poeţi precum Nichita Stănescu sau Bacovia ori alţi poeţi ce simt viaţa prin poezie în felurite 
forme şi culori. 

 
          În anonimat  
Hai să vedem răsăritul  

în sângele proaspăt al pietrei  

Dăltuite de bunicul.  

Prima decadă de un roşu pal  

a doua, înălţând furios,  

asemeni aburului din sânge, Soarele . 

Hai să ne înecăm în deşert  

şi să ne aruncăm cadavrele  

pe un dromader... să ne reînvie abia atunci  

când vom bea apă.  

Hai să ne schimbăm numele:  

Eu îi pun blugi şi pantofi cu toc  

tu îi atârni o cravată  

Hai să închidem ochii şi să minţim  

Că vedem dragostea.         2003 premiul l 

 

 

 

 

 

        Pauza între noi 
Şi ce dacă voi vedea răsăritul  

pe o plajă din Italia singură,  

şi ce dacă mă voi bronza  

Cu numele tău pe inimă  

Ce dacă tu nu mă iubeşti,  

Asta nu mă împiedică  

Să scriu în valurile mării  

Numele tău îmbrăţişându-se  

Cu al meu.    premiul l 2005 

  
 

Pescarii 
 
Şi stai să-ţi număr firele de apă  
Şi să te întreb dacă lacrimile tale  
Curg sub formă de ploaie, 
Dacă fericirea ta apare odată cu soarele. 
Dacă braţele tale  
Muncesc când sunt valuri, 
Dacă mergi spre acelaşi loc 
Izbindu-te de stânci 
Şi să te întreb: Când ţi-e frig te îmbraci cu o 
culoare nouă? 
eu stau aici şi râvnesc la hrana ta, 
Îţi împuţinez părul pieptănându-l cu undiţa 
iar când eşti fericit te inund cu mine  
Spre a mă răcori.               premiul special     
                                             Austin SUA 
                                                  Despărţire 

 

Tu eşti umbra lui eu de mâine; 
ai venit zâmbind, mi-ai ridicat ochii 

ţintiţi în miezul unei inimi. 
M-ai cuprins cu vorbe dulci, ţi-ai pus în bagaj  

Fericirea mea 
şi ai plecat... 

Acum fac curat în urma ta 
Şi spăl vasele în care-mi spuneai 

"bună dimineaţa" 
Ceaşca de cafea în care-mi zâmbeai  
şi lenjeria în care-mi demonstrai  

Că mă iubeşti. 
 

iubitule, ţi-ai uitat inima la mine!   
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            Medalion literar: DORIN COZAN 
 
• PROFESOR DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE  
• Premiul „Convorbiri literare” la concursul 
naţional „Avangarda” – Bacǎu, 2005  
• Coordonează revista şi cercul de filosofie 

„APORIA” înscris în asociaţia naţionalǎ „ARDOR”  

• Coordonator al activitǎţilor de la Centrul de 

creaţie artisticǎ al Palatului Copiilor  

• Activitate publicisticǎ în ziare şi reviste culturale naţionale  

 
SFÂNTUL RESPECT 

 
respect înseamnă a ţine cont de celălalt ca un tu care în permanenţă devine un eu inaccesibil. el se 
aplică bătrânilor în acelaşi fel în care se aplică cărţii sau pisicii, care e pentru unii animal sfânt. sfânt 
în sensul că merită privilegiul de a nu fi atins fiind acel vulnerabil şi acel important care ne situează 
în faptul de a exista altfel. nu respect decât bunătatea. 
 
ce se întâmplă în absenţa respectului este atingerea lucrurilor care e o nefirească stare a omului – 
aceea de a fi batjocorit de obiect şi sinele său. dacă luarea în posesie a lucrului îl transformă în 
obiect, atât în cazul posesorului cât şi al posedatului, ceea ce salvgardează natura umană de la ispita 
de a fi altceva este deposedarea, lepădarea şi predarea lucrurilor şi a sinelui celuilalt, care va pro-
ceda, în cel mai bun caz, în cea mai bună dintre lumile logice posibile, nu şi actualizabilă.  marea 
brutalizare a acestui puzzle incomplet şi resentimentar numit conştiinţă implică o greaţă în faţa 
aceluia care reduce, în stil doctrinar, înţelesul unui fapt oarecare. bruscarea şi solicitarea imperativă 
sau nevizarea interlocutorului tău sau a umanităţii în general conduc la disoluţia solidarităţii şi a 
confortului psihic dat de siguranţa metafizică a regăsirii sub acelaşi chip, familiar şi, în acelaşi timp, 
insondabil. absenţa respectului agresează, în sensul răzbunării lucrurilor şi a sinelor împotriva altora 
sau a lor însele. a lor însele pentru că există un recul nevăzut al faptelor şi informaţiilor, ca-ntr-o 
reţea electrică defectuoasă. până la urmă, de prezenţa sau absenţa respectului ţine calitatea relaţiilor 
şi a celui pe care îl ai în faţă şi cu care te aduni.  
 
de ce se face prezentă tot mai acut această absenţă a respectului e justificabil, până la un punct. 
decăderea dogmelor, privilegiul acordat libertăţii individuale, neaderenţa la argumentele 
discursurilor moralizatoare, un anume stres metafizic acumulat de structurile mentale care, anonime 
sau nu, cedează, lipsa generozităţii privirii care obiectualizează tot mai mult, utilizarea inadecvată a 
darului într-o societate a lipsurilor şi a golurilor. există o foame ascendentă de sens dublată de 
senzaţia tot mai pregnantă că ceva ne scapă, cu cât ne simţim mai fericiţi. în plus, există o măgărie 
ancestrală a omului şi anume ispita de a exista, dar substituindu-se permanent şi irevocabil 
dumnezeului în care crede. ca şi cum astăzi dumnezeul fiind noi, ne furăm nouă înşine darul. 
nejustificabilă este însă atitudinea celui care se crede în măsură a extrapola viziunea sa, capacitatea 
sa de înţelegere dependentă strict de experienţa sa de viaţă, asupra întregului univers şi, implicit, 
asupra eului celuilalt,  care, la fel,  va cere un respect pe care nu îl acordă a priori existenţelor de 
orice natură ar fi ele.  
 
principala eroare este cea a întemeierii respectului pe merit. respectăm o fiinţă pentru că ea posedă 
anume competenţe, anume statut sau inspiră teamă. recunoaştem aici că, la un nivel elementar, 
respectul ţine de animalitatea care funcţionează ca un zid protector, în sensul păstrării unei distanţe 



 31 

convenabile faţă de ceea ce ne depăşeşte şi ne poate periclita poziţia ocupată în reţea. însă este 
impropriu să te încrezi în infailibilitatea deciziilor tale atunci când acorzi merit unui fapt şi altuia 
nu. că, să spunem franc, toţi merităm sau nu să ne simţim fericiţi. relativizarea argumentelor 
evidenţiază aşadar o primă incoerenţă: respectăm ceva din diverse motive, eventual pentru a fi 
respectaţi la rândul nostru, şi nu de dragul respectului în sine. sau de ne-dragul lui, ca revoltă în faţa 
nimicului.  
 
de ce trebuie să respectăm e, aşadar, o falsă problemă. putem respecta fără acest celebru “trebuie”. 
ca act gratuit, de exemplu. ca revoltă sau absurd. depăşim astfel motivaţiile subiective sau obiective, 
păstrând în acelaşi timp o valoare specific umană care permite instaurarea armoniei micro şi 
macrouniversului prin refugiul în civilizaţie şi cultură.  
 
cine e beneficiarul respectului meu devine clar: eu, pisica, bătrânul sau cartea. sau niciunul, dar ştim 
măcar ce se pierde atunci când nu se câştigă nimic.  
 
rămâne întrebarea: avem un respect, cum procedăm? 

 
 

BALETISTUL 
 
pământule întreg, taci înaintea iubitului meu 
 
când l-am văzut prima oară avea sub braţ cuibul de cruci şi un fir negru, aspru,  îi ieşea de sub 
gulerul tare. fără să vadă a intrat în mine şi a trecut dincolo, în încăperea cealaltă, pe care şi tu o ştii. 
în necuprinsul meu pat s-a întins ca tânărul în casa peţitoarei lui. aşternutul meu s-a făcut de aur. 
părea că doarme de secole 
 
eu mă leg de tine că trupul meu nu va vedea putrezirea 
 
l-am văzut a doua zi căutându-mi prin buzunare. fuma, deci. mamă, iubitule, tu respiri? eşti plin de 
praf!  pe umeri şi gură ai urme de piatră. şi negru sub pleoape ai. unde mi-ai fost, nevăzutule? cât 
mi-a lipsit mirosul tău? 
 
eu sunt curat ca o mamă 
 
era şi urât. mă ridicase odată de mijloc deasupra apei şi  mă aruncă pe mal. trei zile şi trei nopţi îl 
munciseră. apoi s-a sculat, s-a spălat pe mâini şi gura lui a vorbit, aruncând particule din spuma de 
ras în oglindă: mă lepăd de tine, trupule. şi a tras o palmă îngerului din dreapta sa. nu l-am avut 
niciodată 
 
eu cresc înlăuntrul meu ca un stâlp de foc 
 
nu-mi mai aduc aminte când l-am urmat în locul acela. din când în când  aduna frunze de sequoia şi-
mi dădea să mănânc, privind la sânii mei ca un apucat. mâncam puţin şi în grabă. tăcea. odată cu 
înserarea, ei veneau mai mereu şi-i pipăiau vena, la baza gâtului. cea sfântă se dădea în lături când 
mă iubea. sau se făcea că nu are de gând să privească. ţineam ochii deschişi, cred că în patru 
 
ultima oară îşi spunea baletistul 
 
 
 
şi voi, cine spuneţi că sunt?  
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DIAPOZITIVE 
 

8. la suprafaţă se produc explozii care aruncă aşchii fierbinţi şi particule încărcate electric care, 
odată ajunse în apropierea ta sunt capturate de câmpul magnetic al genunchilor tăi şi încep să se 
învârtă în spirale strânse în jurul  coapselor, pântecului şi gâtului tău. În sfârşit, ele intră în gura ta 
şi, întâlnind acolo molecule de apă grea care mă susţin cu argumente astronomice, produc ceea ce se 
mai numeşte auroră sau dragoste neînchipuit de albă 
 
7. simţi? 
 ne dezlipim umăr de umăr şi vor ieşi pinguinii, şontâc-şontâc, în principiu, ultimul fiind cel mai 
inteligent şi inconfundabil de fermecător (poţi să-l păstrezi) din toate părţile putem strânge sul 
bulgării de zăpadă argintie, aşa se spune,  şi câmpul foarte întins, neted,  piatra aia portocalie (da, 
aceea), creasta asta fără culoare şi muntele de-acolo,  aşează-l dincolo, dă-mi  un sărut acum  
 
6. pentru că practicam schiul încă de acum 4000 de ani şi mă îndrăgostisem nebuneşte de tine, când, 
de la prima atingere a epidermei noastre am simţit eu (cred ca şi tu)  pulsând în tine un soare mare, 
am combinat această deplasare spre roşu  cu săriturile imprevizibile ale undei infinitezimală şi 
indisciplinată, aş putea spune, pentru că, după cum vezi, mă repet, toate ascultau de bătaia singurei 
tale mâini rămasă liberă. câţiva ani mai târziu, când străbătusem jumătatea distanţei dintre gambă şi 
tibie, în acelaşi timp şi sub acelaşi raport jumătatea acestei jumătăţi, care, între acelaşi timp, se 
înjumătăţise impardonabil, am înţeles că, pentru noi, o locomotivă care ar putea trece (în viitor)  pe 
aici ar putea intra, din ecran în burţile noastre pline cu zăpadă, din simplul motiv că (nu-i aşa?) 
suntem nemuritori 
 
5. puţini sunt oamenii care se iubesc ca noi şi au inversat polii magnetici ai planetei, care creşte în 
tine în acord cu universul (care sunt), - aţi observat faptul că mă folosesc de  aceste paranteze pentru 
a crea un anume langage al frazei şi un plus de tandreţe-,  ultimele măsurători indicând în mod clar 
şi distinct o mişcare continuă a miezului metalic lichid, pentru a se putea răci şi provoca moartea 
termică a universului, ddcă acesta nu se opune prin exercitarea liberului arbitru fiind înzestrat de  
mama natură cu miliarde de busole, accesate cu un simplu click, prin simpla pierdere din vedere al 
simţului realităţii virtuale sau al pârtiei 
 
4. deşi nu suntem singurii exploratori ai acestei întinderi, căreia i-am putea spune spinarea lui 
dumnezeu şi care este, la propriu, spinarea lui, el sau ea mărindu-se exponenţial  în toate lumile 
posibile, ca un fel de val sub val sau, dacă mai vrem, ca un ce multmaiadânc şi multmaiînalt. fiecare 
planetă şi fiecare galaxie (le-aş putea număra pe degete) care răsar sub geana ta suferă o modificare, 
uneori, atât de puternică încât, în urma râsului tău pe care îl ador, se curbează, luând formele tale, 
ceea ce, în anume locuri, aş putea spune că sunt cam îndrăzneţe, mai ales dacă foloseşti un Hubble 
sau imaginaţia. nu cred că trebuie să specific faptul delasineînţeles că toate coloniile, quasarii, 
supernovele şi misiunile spaţiale declarate dispărute sunt cuprinse de o mare beatitudine rotindu-se 
ca-ntr-un vis în jurul tău 
 
3. aici sunt foarte multe aisberguri cu pereţii sticloşi prin care ne privesc amibe, peşti de aur, 
balauri-fluturi, balene albastre, inorogi, cămile, păsări cântătoare, gorile, omuşori, îngeri albi şi 
îngeri moi, infinite coloane şi un tron pregătit pentru un rege care păşeşte atent lângă tine, se înclină 
spre tine, arată cu degetul un corn cu ciocolată fierbinte, te strânge în el, îi vezi cum intră în baie, 
lepădându-şi veşmintele de aur pe lespezile de aur? îţi mai simţi picioarele? se mişcă? 
2. vorbeşte-mi neîncetat, o, brancandier puternic,  ar trebui să fim deja la adăpost....am urmărit 
steaua 
 
1.  înnoptăm aici, mâine ieşim la suprafaţă 
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                                       Îngheţ 
 
  O pasăre pribeagă, ce zboară 
  în noapte, luptând cu frigul 
  şi cu vântul care i-a cuprins trupul, 
  strigă, tot strigă, disperată pe a ei pereche 
  ce în noaptea grea, deodată,s-a pierdut. 
  Strigă, tot strigă, dar 
  Nimeni nu-i răspunde. 
  Ea simte că nu mai poate  
  şi-şi lasă corpul obosit 
  pradă căderii… 
 
  Îngheţ, privindu-mi pasărea 
  Căzând pe-ntinsa gheaţă, 
  Vrând să-şi strige iubirea pierdută… 
 
  Îi caut suflarea… 
 

Manea Simona 
a XII a F 

   
 

 
 
 

Viaţa unei frunze 
 

M-am trezit un mugur 
într-o dimineaţă de mai, 

printre frunzuliţe, muguri şi frunze. 
 

Şi cu lumina Tatălui-Soare 
şi cu hrana dată de Mama-Natură 

am ajuns o frunză mare, 
 

ce dansa purtată de aripile 
şi de valsul domnului vânt. 

Dar de la un timp, mă îngălbenesc, 
 

văd că vigoarea mea piere… 
Ce se întâmplă cu mine? 

 
Simt că mă pierd, mă pierd… 

 
Manea Simona 

a XII a F 
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Constandache Andreea Elena - clasa a X-a E 

La diversité en Europe 

Quand je dis diversité, je pense, bien sûr, à toutes les langues parlées dans tous les pays de 
l’Europe. Chaque pays a sa propre langue et je crois que lesgens aiment cette chose et c’est naturel 
parcequ’ils doivet être fiers de leur propre français, anglais, alemand, grec, espagnol,.... 
Je ne dois pas oublier les villes et les villages, avec tout ce qu’ils contiennent. Les maisons sont 
construites avec originalité et chaque ville, village, pays est unique. Chaque pays a sa capitale : pour 
la France, c’est Paris, la Roumanie a sa capitale à Bucarest. Même l’Europe a sa capitale à 
Strasbourg. Dans les capitales vivent les présidents. Je crois que tout le monde sait qu’un pays a son 
propre président, un homme avec beaucoup de responsabilités, qui doit savoir diriger à sa propre 
manière son pays, sans offenser les autres peuples. 

Quand je dis diversité, je pense aux écoles et aux élèves. La diversité de l’Europe est donnée 
par la diversité des ens qui y vivent. Je pense à mes collègues lycéens  d’ailleurs. Nous sommes 
différents, c’est vrai, mais je m’imagine que nous avons les mêmes rêves et aspirations : vivre en 
sécurité, à coté de la famille te des amis, pouvoir s’exprimer et se former. A l’école, nous apprenons 
l’histoire, le roumain, la géographie, la physique, les maths, la chimie...mais ce que j’aime le plus 
soont les langues étrangères. Je peux lire et écrire assez bien en anglais et français. J’en profite pour 
apprendre plus dechoses sur le monde, pour decouvrir des aspects nouveaux, pour connaître de 
nouvelles personnes. 

J’aime apprendre des langues pour m’ouvrir vers le monde. Il y a des langues différentes, des 
mentalités et des religions diverses. Je crois que la croyance ne doit pas être une difficulté si l’on 
veut se faire des amis. Je crois que la vie est la plus importante et qu’elle doit être vécue 
décemment.  

 
Postolache Alexandra - clasa a X-a E 

Un monde merveilleux 

Un jour, parce que tout est possible, 
Je sais que tous les gens du mond parleront toutes les langues possibles. 
Je pourrai visiter tous les pays. 
Je pourrais me faires des amis de tout le monde et de toutes les nations.  
Alors je dirai : salut, how are you ?, anche io, enchanté, pe curand  
Je me sentirai en sécurité sous le drapeau étoilé où tous les rêves sont possibles. 
Toutes ces choses pour un monde plein de paix, de bonheur et d’harmonie. 
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Polcovnicu Alexandra Ionela - clasa a X-a E 

La diversité en Europe 

Une petite fleur 
Pleine de couleurs 
Pousse là où j’habite : en Europe. 
Les beles choses et les belles places 
Sont les pétales de mon enfance.  
C’est pourquoi... 
Je ne crois pas 
Que le monde soit comme ça et ici... 
Je veux dire que cette diversité me fascine beaucoup. 
Toi aussi, tu comptes 
Et ton opinion est comme une maison belle ou délabrée 
Ce qui compte, c’est qu’elle existe 
Parce qu’elle est dans tous les pays très variée 
Ma maison ou ta maison est la place où  nous mangeons 
Ici ou là-bas 
L’Europe est aussi moi 

 
Nedelcu Anca - clasa a X-a E 

Quand j’entends les paroles “diversité en Europe”, je peux parler de beaucoup de choses. Je 
peux tout de suite penser au spécifique de chaque pays, mais aussi à ce que l’Union Européenne 
unit dans ses frontières. Tout diffère d’un pays à l’autre : la cuisine, les traditions, la façon de 
penser des ens, leur manière de s’exprimer. Par exemple, quand j’entends prononcer le mot tee, j’ai 
souvent l’image des Anglais qui savourent la délicieuse potion à cinq heures précises. Les spaghetti 
et les pizzas sont les spécialités incontestables des Italiens, mais nos sarmale peuvent suprendre par 
leur goût plein et épicé. Les plats traditionnels roumains sont bien appréciés des étrangers curieux 
de goûter des saveurs nouvelles. La cuisine roumaine s’épanouit à l’occasion des fêtes : les sarmale 
accompagnent la fête de Noel, les oeufs peints du rouge, les jours de Paques, les mititei le premier 
jour de mai... 

Je vous propose de découvrir  la diversité de l’Europe tout en découvrant les spécialités 
culinaires de chaque pays et région. Quand vous êtes à table, n’oubliez pas de parler l’europeen. 
 

Buruiana Ana - Maria - clasa a X-a E 

L’Union Européene est comme une clé imaginaire 
A l’aide de laquelle... 
On peut ouvrir les portes vers tous les pays. 
 
Si l’on marche un peu au nord,  
On rencontrera la Norvège avec ses fiords. 
Et si l’on va au sud, 
On passe par la Suisse à travers ses monts  
Pour se chausser plus au sud de la botte italienne. 
Prêt de voyager encore, on passe la frontière 
Et l’on arive en France de la Tour Eiffel. 
De la haut, on fait un saut jusqu’aux Jeux Olympiques d’Athènes. 
Enfin, on passe le mur de Berlin 
Et on laisse derrière toutes les frontières. 
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ARE YOU REAARE YOU REAARE YOU REAARE YOU READY FOR EUROPE?DY FOR EUROPE?DY FOR EUROPE?DY FOR EUROPE?    
 

 

 

 

 

 

 

 

You will soon become a citizen of Europe.It’s not only a joke, you need to be 
prepared for this. It’s for your own sake to know what are the benefits and how this 
will affect your life. 

As a citizen of Europe, you will benefit from the same rights as the youngsters 
in the other states.You will be allowed to travel,to study,to work or live in any 
European state. 

Are you ready? 

WHAT IS THE EUROPEAN UNION? 

The United Europe is one the boldest project of political, economic and cultural association. 

On the 9th of May 1950, Germany and France accepted the proposal of association made by 
the Minister of Foreign Affairs of France, Robert Shuman.Europe had passed through a devastating 
war and the only solution of avoiding it in the future seemed to be the mutual control on the war 
industries. As a result, the association politics of the two states followed, in the beginning, two 
objectives: 

• To co-ordinate the coal and steel industries in the two countries; 

• To found a future European Federation. 
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The document of birth of the United Europe was the Treaty of founding the first European 
Community-The European Community of Coal and Steel, signed in 1951 by France, Germany, 
Holland, Belgium, Luxembourg and Italy. 

As things went well, the European states decided that the economic integration might be 
followed by a political one. The member states observed that their peoples had the same opinions 
on democracy, juridical system, respecting the human rights, equal treatment etc. That’s why there 
were established similar regulations in almost every domain: from the compatible system for the 
evidence of population to the common actions of keeping peace outside the boundaries of the 
Union. 

After Shuman Declaration and the Treaties in Rome, important moments in building the 
united Europe were: 

• 1973: Great Britain, Ireland and Danemark join the European Community; 

• 1981: Greece joins the European Communities; 

• 1986: Spain and Portugal join the European Communities; 

• 1993:The Maastricht Treaty comes into effect and the Unique Market is 
introduced(there are no more barriers among states for trade or services inside the Union) 

• 1995: Austria, Finland and Sweden join the European Union - Schengen 
Agreement comes into effect; 

• 2002: 10 states join the European Union - Cyprus, Latya, Estonia, Lithuania, 
Malta, Poland, Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Hungary. 

 An important moment for the European Union will be the joing of Romania and Bulgaria, 
in 2007. Turkey and Croatia are preparing to join the European Union. 

 
 
 


