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Bucuria de a trăi
Prof. Chira Ramona
Lumea-i veselă şi tristă
M. Eminescu, Glossă

O rază de soare se furişează timid prin fereastră, ignorând grosimea draperiei,
mângâindu-ne chipul şi anunţându-ne că începe o nouă zi.
Gustul aromat al unei bucăţi din ciocolata preferată, cu stafide şi alune măcinate, ne
face să zâmbim.
Privim fotografii vechi, îngălbenite de vreme, ca să regăsim adierea anilor trecuţi, în
timp ce savurăm un pahar de socată, preparată în casă după reţeta bunicii.
Deschidem cu emoţie cadouri primite de la rude şi prieteni, în cutii colorate, iar chipul
nostru se luminează.
Mirosim parfumurile preferate din sticluţele de colecţie şi încercăm să înţelegem
povestea pe care o şopteşte fiecare.
Întâlnim pe stradă un vechi prieten şi-l întrebăm ce a mai făcut sau unde lucrează. Ne
propunem chiar să ieşim la o cafea într-o zi şi schimbăm numerele de telefon.
Îngrijim o floare, iar aceasta devine mai colorată şi mai parfumată, pe zi ce trece.
Vedem chipuri inocente de copii, auzim râsul lor cristalin şi ne lăsăm purtaţi în jocul
lor magic, cu prinţi şi prinţese.
Ne vindecăm de povara unei boli trupeşti, după ce am pătimit şi am îndurat numai
Dumnezeu ştie cât.
Chiar în aceste clipe suntem cei mai bucuroşi oameni de pe Pământ.
Sunt bucurii mici, cotidiene, individuale.
Există însă şi bucurii colective.
Sărbătoarea Naşterii şi a Învierii Mântuitorului, victoria echipei de fotbal preferate,
spectacolul oferit publicului de un artist şi chiar nunta regală sau nunta secolului sunt momente
în care împărtăşim bucuria cu semenii şi o trăim la o anumită intensitate doar dacă suntem parte
integrantă a mulţimii.
Unele bucurii sunt măreţe, înălţătoare precum tămâia.
În eliberarea românilor de sub regimul comunist şi în faţa cutremurelor care au zguduit
lumea în ultima vreme s-a auzit vocea solidarităţii umane.
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Sunt oameni care şi-au dat mâna unul cu celălalt, indiferent de naţionalitate sau religie,
formând un şir lung, asemeni celebrului Zid Chinezesc. Ei au cuprins pădurile şi câmpiile, sau întins de-a lungul podurilor şi pe autostrăzi, pe nisipul din faţa mărilor şi oceanelor, dispuşi
să-şi poarte spre lumină semenii aflaţi în suferinţă.
Omul este o valoare prin el însuşi, se defineşte prin faptele sale. De ce ar sta izolat, când
este în puterea sa să schimbe destinul lumii?
Bucuria este aşadar mulţumire, împăcare cu sine şi armonie cu ceilalţi, ea putând fi
trăită fie individual, fie la nivel colectiv.
Bucuria se defineşte în opoziţie cu tristeţea. De mii de ani încoace, „Lumea-i veselă şi
tristă”, iar râsu’ plânsu’ este o constantă a umanităţii.
Tristeţea presupune izolare, singurătate, fiind trăirea care ofileşte sufletul şi care stinge
lumina fiinţei. Curcubeul îşi pierde culoarea, iar florile sunt fără petale.
Omul întristat riscă să cadă în prăpastie, să se piardă pe sine şi să-i alunge pe cei din
jurul său. În exces, tristeţea se poate transforma în depresie, urmările fiind din cele mai grave,
adevărate drame.
Ca remediu împotriva tristeţii, Charlie Chaplin ne îndeamnă să zâmbim, spunându-ne
Smile: un zâmbet, când inima este copleşită de amărăciune, un zâmbet, când cerul e plin de
nori, un zâmbet, când ochii lăcrimează, ne va face să vedem că viaţa pulsează în jurul nostru.
O vorbă bună, un compliment, un gest dintre cele mai neînsemnate sunt motive să
devenim strălucitori ca soarele.
Ce bine că existăm şi că ne avem unii pe alţii! Ce bine că deţinem puterea de a ne regăsi,
în orice clipă, în amiaza vieţii!
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Jurnal de clasă

Când predai, poți scăpa din multe situații, dacă ai un ritm bun sau o intuiție formată.
Profesorii experimentați ,,manipulează” elevii să răspundă într-un anumit fel și știu să
gestioneze cu succes orice tranziție. Respiră, fac pauză și construiesc un spectacol fascinant,
așteptând să primească înapoi ceea ce au oferit.
Fiecare generație îți oferă un altfel de spectacol, îți provoacă sentimente unice. Anul
școlar 2021-2022 a venit cu ,,o oportunitate”, cu o resetare a propriilor valori, cu acceptarea
unui nou cod, în care disciplina și motivația învățării erau doar concepte teoretice.
La deschiderea anului școlar m-au întâmpinat 24 de ,,ochi” dornici să facă parte dintro ,, aventură ” didactică unică. Reguli, regulamente, atenționări , comportamente care depășesc
orice limită, cuvinte pe care nu te-ai fi așteptat să le auzi ieșind dintr-o gură nevinovată, toate
te determină să-ți iei notițe. Nimic din ce spui nu are impact, rebeliunea lor îți arată cât poți fi
de neputincios ca dascăl.
Ca profesor de liceu, simți o pasiune când predai literatură, pentru că în fiecare scenariu
didactic ești ,,personaj”. Trebuie să fii credibil, sala de clasă e locul tău de joacă, în care cultivi
permanent entuziasmul.
M-am trezit într-un scenariu teribil de inconfortabil, fiecare zi era o explozie de
evenimente ce-mi dădeau de gândit. Țipam, mă așezam pe scaun, încercam să improvizez
empatia, îmi băteam capul cu niște elevi mai puțin implicați pe care îi taxam imediat, toleram
cu ușurință imprecații, viclenii , ignoram, dar până când? Dezaprobare totală ... Simt că nu pot
pune nicio piatră de temelie și primesc cu năduf o replică: ,, Nu veți fi iubită niciodată de elevi,
dacă nu știți să le acoperiți greșelile!” Iubire??? Oare știu ei ce e iubirea? Ce înseamnă oare să
le acoperi greșelile? Poate dorința mea de a avea controlul ,,suprem”, m-a adus aici, poate e
necesară o schimbare de atitudine pentru a supraviețui...
Discutăm, vorbim unii peste alții, ne întoarcem spatele, ba chiar și vorba, dar unde e
respectul? Respectul de sine, respectul pentru celălalt, iubirea de sine, iubirea aproapelui și
credința că scopurile vor fi atinse rămân utopice. De unde poate veni schimbarea? De la o
situație. Ne închidem într-o casă și ne cunoaștem limitele, plângem, suferim, ne bucurăm de
libertatea de a fi noi înșine ... Banalitatea situației ne provoacă să urlăm : ,,Ne-am simțit bine
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împreună, chiar foarte bine!” Nimic nu ne oprește să ne apropiem sufletele, gândurile. I-am
câștigat deja, pentru că vin spre mine, mă întreabă de ce sunt supărată, îmi oferă sfaturi de
supraviețuire.
Am simțit că m-au pus într-o încurcătură emoțională teribilă, m-au învățat o lecție
despre neglijare, despre ură, despre indiferență, despre respingere, despre compasiune și despre
treptele iubirii. Manualul de pedagogie este inutil. Și-au creat ,,propriul” manual, ca să pot
descoperi cine sunt cu adevărat, ce limite am, cât îl pot tolera pe celălalt. Nu-mi rămâne decât
să-mi respect planul: îi voi învăța cât de important e să-ți știi limitele și ce reguli trebuie
respectate, pentru ca viața să nu le fie potrivnică.
Vom continua ...
Prof. Covaci Nicoleta (norocoasă, intuitivă, complicată, optimistă,
luptătoare, extrovertită, tolerantă, atentă – adjective alese de ,,ochi”)

Gestionarea situaţiilor conflictuale în clasa de elevi
Prof. Ing. Pane Dina

Abstract
As has been observed so far, there are many cases in which the teacher faces some seemingly insolvent
situations that affect by hindering the smooth running of classroom activities. Crisis situations in the educational
environment often include: unexpected, unexpected, but also unplanned events, generating danger for the climate,
health or safety of the class of students.[1]
Difficult situations often arise in the teaching process - as in any communication process. Difficult
situations are those in which things get stuck, they seem unable to move forward, people accumulate frustrations
and seem to speak different languages. In a way, it really is. We are all in such situations every day. The first step
in preventing and resolving such situations is to identify the categories of difficult situations and obtain clarity on
the factors that generate them. in the educational context. The difficulty lies in the fact that they are based, as a
generating factor, on interpersonal conflict - which is closely related to intrapersonal conflict.
In summary, in order to properly manage all educational crisis situations, the following steps must be
observed: identification and knowledge of crisis situations, etiology of crisis situations, decision, intervention
program, application of measures, control and evaluation following the conclusion of the resolutive steps).[1]
Organizing and guiding a class of students has become an extremely laborious and complex activity that involves
a multitude of individual resources, skills and actions from the teacher. Often, the efficiency of the teaching
activity is closely related to the educational climate.

După cum s-a putut observa până acum, nu puține sunt cazurile în care cadrul didactic
se confruntă cu unele situații aparent insolvabile care afectează prin obstaculare bunul mers al
activităților din clasă. Situațiile de criză în mediul educațional includ frecvent: evenimente
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inopinate, neașteptate, dar și neplanificate, generatoare de periculozitate pentru climatul,
sănătatea ori siguranța clasei de elevi. [1]
Ca fenomene școlare, în interiorul clasei de elevi, pot constitui adevarate crize:
conflicte și situații relaționale greu comportabile între elevi, elevi-profesori, inter-clase, etc.
Ce este un conflict? Conflictul poate fi considerat din punct de vedere
comportamental ca o formă de opoziție care este centrată pe adversar; este bazată pe
incompatibilitatea scopurilor, intențiilor sau valorilor părții oponente” (Louis Stern)
În procesul didactic – ca în orice proces de comunicare – apar deseori situații dificile.
Situațiile dificile sunt acele situații în care lucrurile se blochează, par a nu avea cum să
înainteze, oamenii acumulează frustrări şi par a vorbi limbi diferite. Într-un fel, chiar aşa şi
este. Cu toții ne aflăm zilnic în astfel de situații. Primul pas în direcția prevenirii şi rezolvării
unor astfel de situații este identificarea categoriilor de situații dificile şi obținerea clarității cu
privire la factorii care le generează.Unul dintre aspectele sensibile şi de maxim interes, în
acelaşi timp, este existența şi frecvența apariției situațiilor dificile de comunicare în contextul
educațional. Dificultatea constă în faptul că ele au la bază, ca factor generator, conflictul
interpersonal – care este în strânsă relație cu conflictul intrapersonal.
Ineficiența comunicării şi, prin urmare, a relaționării duce – aproape întotdeauna – la
conflict.
Motivele sau sursele conflictului pot fi:
Divergenţa de scopuri, interese, opinii, percepții, concepţii de viaţă, modalităţi de atingere a
scopurilor, particularităţi individuale ale oamenilor;
Diferența de identitate; Incapacitatea/lipsa voinței de a accepta că nu are dreptate, diferențele
individuale etc.; “Scenarita” – anticipație negativă;
Insuficiența resurselor; Răspunsul la agresiune cu o agresiune şi mai mare – este justificat ă
doar când viaţa îţi este pusă în pericol;
Conflictogenii - cuvinte sau acţiuni care pot duce la conflict, fără ca persoana să aibă o astfel
de intenţie;
Orgolii.
Conflictul interpersonal are definiții diferite în funcție de autorii care l-au tratat în
lucrările lor. Evert Van de Vliert (1997) considera că “indivizii sunt în conflict când sunt
obstrucționați sau iritați de un alt individ sau grup şi reacționează inevitabil la acesta într-un
mod benefic sau costisitor.”
Componentele conflictului:
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1. 1. Percepția conflictului – modul în care îl înțelegem şi îl evaluăm; nu este întotdeauna
rezonabilă sau realistă;
2. 2. Afectivitatea în conflict - emoțiile şi sentimentele;
3. 3. Acțiunea.
Conflictul social este orice formă modificată/afectată/negativată a relațiilor socialumane aşa cum sunt ele acceptate sau aşteptate în unitatea socială (grup sau comunitate) şi în
cultura din care fac parte actorii sociali. Mai concret, conflictul social apare atunci când două
sau mai multe “părți”/”sisteme” (persoane, grupuri, comunități) aflate în interdependență sunt
(sau doar se percep) diferite sau chiar incompatibile la nivelul trebuințelor, scopurilor,
valorilor, resurselor sau al unor trăsături de personalitate, diferență sau incompatibilitate care
produc o stare de tensiune ce se cere descărcată. [2]
Sursele

conflictului:

diferențele

şi

incompatibilitățile

dintre

persoane;

nevoile/interesele umane;comunicarea; stima de sine; valorile individului; nerespectarea
normelor – explicite sau implicite; comportamentele neadecvate; agresivitatea; competențele
sociale; statutul, puterea, prestigiu, „principiile”; utilizarea şi comunicarea culturii şi
informațiilor.
Tipologii de conflict
Situațiile de conflict pot fi încadrate pe categorii de tipologii în funcție de câteva criterii:
1. Localizare: internă sau externă - reținem că cele două forme sunt interdependente.
2. Aparență – discerne între conflictul manifest „(simptomul) şi cel nemanifestat/subteran/de
substituție – ”adevăratul motiv” (cauza);
3. Nivel – disconfort, incident, neînțelegere, tensiunea, criza;
4. „Câștigătorul conflictului”- sumă zero, cooperare totală, motive mixte;
5. Natura intrinsecă a conflictului;
6. Sistemele/părțile implicate – endogene-exogene şi simetrice-asimetrice;
7. Scop – orientare spre problem ă sau spre structură;
8. Percepția adversarului – lupte, jocuri, dezbateri
În accepțiunea majorității specialiştilor din domeniul psihologiei rezolvării conflictelor,
dincolo de nuanțări, conflictul intrapersonal poate viza trei aspecte majore:
a.Frustrarea
b.Conflictul între scopuri
c.Conflictul de rol (ambiguitatea)
Aspecte asociate conflictului intrapersonal sau consecințe ale acestuia:
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▪

Conflictul cognitiv

▪

Conflictul perceptiv

▪

Complexele

▪

Mecanismele de apărare
Rolul comunicării în prevenirea şi rezolvarea conflictului

Comunicarea reprezintă un mijloc de prevenire, producere şi rezolvare a conflictelor.
Putem, prin urmare, lua în discuție câteva aspecte relevante din această perspectivă:
1. Conținutul mesajelor în comunicarea interpersonală;
2. Comunicarea perturbată sau blocată, sursă a conflictului: cauze externe ale perturbării sau
blocării comunicării, procese psihice/psihosociale, comportamente care inhibă, perturbă sau
blochează comunicarea, factori de personalitate şi procese psihice;
3. Comunicarea preventivă pentru conflict: inițierea dialogului, desfăşurarea dialogului;
4. Principii şi atitudini pentru prevenția şi rezolvarea conflictului prin dialog.
Sintetizând, pentru a gestiona corect toate situațiile de criză educaționala, trebuie
respectate urmatoarele etape: identificarea și cunoasterea situațiilor de criză, etiologia
situașiilor de criză, decizia, programul de intervenție, aplicarea măsurilor, controlul și
evaluarea (măsurarea și aprecierea stării finale a clasei în urma încheierii demersurilor
rezolutive). [1]
Organizarea și îndrumarea unei clase de elevi a devenit o activitate extrem de laborioasă
și de complexă care implică o multitudine de resurse individuale, de elorturi și acțiuni din partea
profesorului. De multe ori, eficiența activității didactice se află în strânsă relație cu climatul
educațional.
BIBLIOGRAFIE:
1
2
3

Iucu, B.R., „Managementul şi gestiunea clasei de elevi” , Editura Polirom,
2006.
Comunicarea eficientă cu elevii – note de curs ”Asociația Transformarea prin
formare”.
Cucoș, C., Psihopedagogie, Ediţia a III-a, Editura Polirom, 2009.
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Artă şi pasiune în bucătărie
Lumea gastronomiei este într-o evervescență totală. E frumos să vezi cum toată lumea
prezintă preparate culinare, prezintă rețete, pune pasiune în ceea ce face. Meseria de bucătar a
devenit un trend, e la modă. Cine face această meserie trebuie să aibă chemare, deoarece ca
bucătar ești tot timpul în legătură cu natura, care este o sursă infinită de inspirație.
Prin autenticitatea creațiilor culinare îi cucerești pe cei din jur.
Din pasiune pentru arta culinară și din lumina caldă a bucătăriei, aduc în fața
dumneavoastră o rețetă cu influențe franțuzești.
Piept de rață cu piure de cartofi și
păstârnac și sos de vișine
Ingrediente (2 porții):
Pieptul

de

rață

(se

lăsă

la

temperatura camerei minimum 30 de
minute înainte de preparare):
2 bucăți piept de rață de câte 300 gr
fiecare, 1 crenguță de rozmarin (doar acele),
2 crenguțe de cimbru proaspăt, sare și piper negru proaspăt măcinat.
Piureul de cartofi și păstârnac: 400 g cartofi roșii, 200 g păstârnac, 1 ceapă mică albă
tocată mărunt, 2 căței de usturoi (feliuțe), 4 crenguțe de cimbru proaspăt (se desprind
buchețelele de cimbru de pe crenguță), 50 ml ulei de măsline, sare și piper alb, apă.
Sosul de vișine: 1 ceapă roșie de apă (medie – tocată mărunt), 200 ml suc de la
compotul de vișine, 80 ml vin de Porto, 60 ml stoc de pui/ legume, 1 lingură miere, sare și piper
după gust, 30 gr unt 82% grăsime, grăsime de la rață.

Mod de preparare:
Pieptul de rață: cuptorul se preîncălzește la 180 °C. Rozmarinul și cimbrul se toacă
foarte mărunt. Rața se crestează în romburi pe partea cu pielea și se condimentează cu piper,
În crestături se pune din amestecul de rozmarin și cimbru. Se pune la prăjit într-o tigaie de fontă
(preferabil), rece, cu pielea în jos. Se prăjește cca 4 minute pe fiecare parte. Apoi, se scurge
într-un vas 1/2 din cantitatea de grăsime lăsată, iar pieptul de rață se dă la cuptor pentru 6-12
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minute, în funcție de cum doriți să fie carnea la final. Se scoate și se lasă la odihnit câteva
minute înainte de servire. Se sărează.
Piureul de păstârnac: ceapa, usturoiul și cimbrul se călesc în uleiul de măsline. Se
adaugă cartofii și păstârnacul tăiați în cubuculețe mici, se condimentează și se călesc toate cca
8 minute, amestecând continuu. Se adaugă apă doar cât să acopere legumele și se lasă la fiert,
la foc mediu, până ce toată apa este absorbită. Apoi se dau prin presă. În această rețetă nu se
adaugă unt sau lapte. Este un piure simplu.
Sosul de vișine: se călește ceapa în grăsimea lăsată de rață. Se adaugă sucul din compot,
vinul, stocul și mierea și se lasă la redus, la foc mic, cca 10 minute. Se adaugă vișinile și se mai
lasă pe foc 4-5 minute. La final, se adaugă untul și se ia vasul de pe foc. Se amestecă.
Asamblare: Fiecare piept de rață se taie după preferințe și se servește cu piure și sos
de vișine.
Poftă bună!
Prof. Ing. Adina Maria Sfetescu
Sursa rețetei: https://lagourmandisemousseadina.com/about/
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O șansă la pace într-un conflict sângeros
Bedelean Alexandra, Neșu Tamara
Clasa a XI-a C
De la începutul anului 2020 și până în prezent ne-am confruntat
cu problema globală a pandemiei. Am trecut prin clipe de
nedescris, clipe pe care cu toții sperăm să nu le retrăim. Când
am crezut că totul s-a terminat și, în sfârșit, ne putem bucura
de liniște și pace, a apărut un conflict care ne-a zbuciumat
pe toți, conflictul dintre Rusia și Ucraina. Vladimir Putin,
conducătorul Rusiei, nu a putut trece peste conflictele istorice
dintre cele două țări, iar din această cauză și-a îndreptat armele
împotriva Ucrainei, împotriva celor pe care îi consideră neonaziști.
Nimeni nu a fost pregătit pentru un asemenea masacru, un schimb de focuri care a
speriat țări întregi, continente. Cei atacați nu doar că au rămas fară case, fără bunurile obținute
prin munca de-o viață, dar au pierdut și persoane dragi: copiii au rămas orfani, mamele și-au
pierdut fiii și fiicele, trupuri neînsuflețite au rămas sub dărâmături.
În aceste momente de cumpănă am putut vedea persoanele care într-adevăr își iubesc
țara, soldații, care peste noapte au trecut la arme și care își sacrifică chiar și propria viață că să
își apere patria.
Pierderile sunt atât umane, cât și materiale. Bineînțeles că economia a avut mult de
suferit. A crescut prețul carburantului, alimentele s-au scumpit.
Din această cauză, ne-am mobilizat și am ajutat Ucraina cum am putut și cum am știut
mai bine. Ucrainenii au fost primiti cu căldură în țara noastră, le-a fost oferit un adăpost, au
primit alimente și îmbrăcăminte. Tinerii ucraineni s-au putut adapta, au fost înscriși la
facultățile și școlile din țara noastră, iar adulții au putut beneficia de un loc de muncă. Viața
acestora s-a schimbat radical în câteva ore, iar acești eroi merită ajutorul nostru.
Vladimir Zelensky a ținut cont de ajutorul nostru și a mulțumit poporului român. Ca un
bun conducător, acesta nu a fugit de războiul cumplit, ci a rămas să își apere țara și onoarea.
Suntem optimiști că totul va lua sfârșit și vom avea parte de pace și liniște. Nu ne dorim
un al Treilea Război Mondial! În continuare îi ajutăm și vom ajuta pe cei aflați la greu, oricând
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va fi nevoie, deoarece împreună putem pune capăt acestui conflict care va distruge altfel tot
ceea ce au clădit strămoșii noștri.

A fi tu însuți într-o lume a regulilor
Rodean Teodor, clasa a IX-a A
În opinia mea, este bine să fii tu însuți, chiar dacă peste tot te împiedici de reguli, dar,
în același timp, este constructiv să lași regulile să acționeze...
Există două tipuri de reguli, cele scrise și cele nescrise. În general, regulile nescrise sunt
mai respectate, mai ales dacă sunt ale unui grup, deoarece persoanelor le este frică să fie
judecate, criticate sau ironizate. Regulile scrise sunt de obicei încălcate, deoarece ele sunt știute
de toată lumea și mulți oameni le respectă, fie că sunt spuse la Biserică, scrise în Codul bunelor
maniere sau în alte cărți de bază ale omenirii . Atunci când le încalci, simți un sentiment de
superioritate și te trezești cu „sindromul protagonistului". Acest „sindrom" pune în lumină
adevărata ta față.
Și grupurile afectează oamenii, când vine vorba de adevăratele „culori” ale unei
persoane. Unele părți pot să-și întindă aripile și să zboare, în timp ce altele pot fi legate la
pământ de opresiunea socială. Grupurile pot schimba „culorile” unei persoane temporar sau
permanent. Când petreci prea mult timp cu un grup, preiei comportamente, iar regulile le face
grupul, nu societatea sau familia.
Sunt persoane care își dau „măștile" jos și sunt persoane care își ascund adevărata față.
Chiar dacă o parte crede că deja are calitățile necesare să-și arate adevăratele „culori” fără să-i
pese de reguli, credința acestei părți este doar o iluzie creată de un comportament narcisist.
În concluzie, ca să fii tu însuți într-o lume de reguli scrise și nescrise, este nevoie de mult
curaj, răbdare, de rezistență mentală și de multă perseverență.
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Rugăciunea
Teleman Larisa, Bucos Adriana, Viteaz Cristina
Clasa a XII-a E
Activitatea la care am participat în data de 5 mai 2022, susținută de profesor doctor
Nichifor Tănase, consilier în cadrul Mitropoliei Banatului, a fost deosebit de interesantă pentru
elevii clasei noastre.
Am început prin a intona cântecul Hristos a Înviat, ca mai apoi să încheiem tot în
această formulă, dar de data aceasta spunând rugăciunea Tatăl Nostru.
În decursul orei, subiectele abordate au fost numeroase, accentul punându-se pe tema
Rugăciunii şi a Iubirii꞉ cele trei tipuri de rugăciune, de cerere, de mulțumire și de slavă, puterea
pe care o are rugăciunea în biserică, mai exact în Casa Domnului; iubirea dăruită de Sfânta
Treime, formată din Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.
Profesorul Nichifor Tănase a oferit elevilor oportunitatea de a-și face auzite
curiozitățile, printre care amintim următoarele întrebări: „De ce nu ne sunt îndeplinite mereu
rugăciunile de tip cerere?, „Când este mai puternică rugăciunea? ", „Cum putem simți în
profunzime iubirea Domnului? "
Din această activitate am învățat care este cu adevărat impotanța rugăciunii și cum o
putem realiza în cea mai potrivită formă.
A fost o experiență memorabilă alături de doamna director Pau Adriana, doamna
profesor Perian Simona, elevii Colegiului Economic „F. S Nitti " şi părintele Nichifor Tănase.
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Eroine în război
Buşe-Mateş Lorena
Clasa a X-a D
Eroine în război este numele tabloului pe care l-am realizat în cadrul tematicii privind
diversitatea culturală în spatiul geografic european. Am ales sa pictez două portrete, pe pânză,
a două mari personalităţi româneşti, care au participat cu vitejie în Primul Război Mondial:
Ecaterina Teodoroiu si Elena Caragiani-Stoenescu.
„Și-a dat viața cu simplitatea eroismului adevărat, nu pentru a obține apoteoze de vorbe,
ci pentru că așa cerea inima ei, pentru că așa credea sufletul ei că se împlinește datoria vieții.
Aceea care în vitejia ei comunicativă a murit în clipa când se descoperea spre a-și îndemna
ostașii cu vorbele: „Înainte, băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine!”.
Din acest citat putem înţelege, noi, adolescenţii de azi, cum era Ecaterina Teodoroiu, o
femeie curajosă, cu spirit de echipă şi cu inima plină de viaţă. Eroina a fost născută în anul
1894. S-a pregatit pentru o cariera de învăţătoare, urmând apoi un curs de infirmieră, iar între
timp a contribuit la înființarea primelor organizații de cercetași din țară.
După intrarea României în Primul Război Mondial, Ecaterian Teodoroiu a făcut parte
dintre cercetașii care au fost transferați în spitale, pansând răniții în spitalul din Târgu-Jiu. După
ce moare ultimul ei frate, Nicolae, din dorința de a-i răzbuna pe toți cei patru frați ai ei care
muriseră în lupte, Ecaterina a cerut să fie transferată la o unitate de combatanți. A fost primită
ca voluntară în cadrul Regimentului 18 Infanterie, dar Ecaterina a fost capturată de germani,
reuşind să evadeze vitejeşte fiind rănită de două ori. În spital a fost decorată de Casa Regală și
avansată la gradul de sublocotenent. După ce a a fost externată din spital, la 23 ianuarie 1917,
Ecaterina s-a întors la Regimentul 43/59 Infanterie, aflat în refacere la Codăești, implicânduse în combaterea tifosului exantematic. A revenit pe front în vara anului 1917, în seara de 22
august, în cursul unui atac declanşat de Regimentul 40 Rezervă german, în zona localităţii
Muncelu. Ecaterina Teodoroiu moare eroic, fiind împuşcată în inimă, în timp ce se afla în
fruntea plutonului pe care îl comanda ca sublocotenent. Ultimele ei cuvinte au fost: „Luptați
băieți! Apărați țara!".
Despre Elena Cargiani-Stoenescu, poate nu s-a vorbit aşa de mult, nu toată lumea o
cunoaşte pentru realizarile ei curajoase. Tocmai de aceea a fost un prim motiv pentru care am
ales-o. Ea a fost prima aviatoare din Romania, în perioada în care acest domeniu era destinat
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exclusiv barbaţilor. S-a născut în anul 1887 la Tecuci. În anul 1913 își ia licența în drept,
devenind una dintre primele femei din România licențiate în științe juridice. Cu doar un an
înainte de a-şi lua licenta in drept, Elena efecuează primul zbor însoțită de profesorul său de
echitație și de cel care a sprijinit-o permanent, Andrei Popovici, cu un avion Wright. Cu toate
că a trimis nenumărate cereri către Ministerele Învățământului și Apărării pentru a-și obține
brevetul de pilot civil, Elena era mereu refuzată. Oficialii de la acea vreme considerau că nu
este potrivit ca o femeie să piloteze un avion alături de bărbaţi. Într-un final, brevetul de pilot
i-a fost eliberat de Federația Aeronautică Internațională în data de 22 ianuarie 1914, în Franța,
după ce a urmat Școala de pilotaj a Ligii Naționale Aeriene de la Băneasa.
Din păcate, deși avea brevet de pilotaj, nu a putut profesa în România, astfel că aceasta a rămas
în Franța și devine primul corespondent de război din lume, care scrie „reportaje din avion”.
La revenirea în țară, România se afla deja în război, fiind vorba despre anul 1916. După ce a
primit un refuz la cererea de a lupta ca pilot de avion de război, aceasta a reușit să obțină un
acord cu privire la transportul cu avionul al materialelor sanitare, dar și la evacuarea răniților,
iar apoi a fost infirmiera la Iaşi. A murit în anul 1929, după ce s-a îmbolnăvit de tuberculoză,
în România.
Cele doua eroine, au dat dovadă de simplitate, inteligenţă şi foarte mult curaj, au fost
două femei care au încercat sa schimbe mentalităţi în anii în care a fost puţină speranţă, iar
femeile nu erau văzute în mod egal cu barbaţii
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Ziua Reciclării
Gogoşanu Adriana, Suiugan Cecilia, clasa a X-a D
La un moment dat, nu va mai rămâne nimic. De aceea, ca fiinte care traiesc pe aceasta
planeta, trebuie să ne gândim din nou la ceea ce aruncăm, văzând nu deșeuri, ci oportunități.
Ziua Globală a Reciclării a fost creată în 2018 pentru a recunoaște și a sărbătorii
importanța pe care o joacă reciclarea în conservarea resurselor noastre primare prețioase și în
asigurarea viitorului planetei noastre. Este o zi în care lumea să se unească și să pună planeta
pe primul loc. De când a devenit o zi recunoscută de ONU, în 2018, milioane și milioane de
oameni și întreprinderi s-au unit pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la reciclare
prin inițiativele Zilei Globale a Reciclării.

Cu ocazia zilei de 18 martie, Colegiul Economic "F. S Nitti" a organizat o expoziție!
Elevii clasei a X-a D au avut de creat o decorațiune, un obiect util sau o jucărie din materiale
reciclabile. Cu toții și au pus ideile în practică, fiecare construind ceva ce-l reprezintă!

Expoziția a fost foarte apreciată, iar la rândul lor, elevii au fost mândrii de ceea ce au
creat. De la vaze, ceasuri, flori, tablouri, până la jucării pentru copii!
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Reciclează!
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Arată că îţi pasă!

Prin acestă activitate elevii au înteles cât de importantă este reciclarea.Ei au învatat ca pot
refolosii multe dintre obiectele uzuale, pe care le arunca zi de zi și le pot transforma în alte
obiecte noi.
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Din dragoste pentru cei mici

Bucos Adriana, clasa a XII-a E

Din dorinţa de a oferi puţină atenţie copiilor care nu au parte de ea acasă, m-am oferit
voluntară în cadrul Asociației Salvați Copiii. Principalul scop era de a-i ajuta la teme și de a
petrece timp cu ei, pentru a compensa iubirea ce le lipsește din partea părinților. Personal,
aceasta activitate a avut ecou în formarea mea spirituală, deoarece, simțind același lucru în
copilăria mea, am fost mult mai atașată de cei mici și am simțit bucuria odată cu ei. Văzândui cât sunt fericiți, la o simplă îmbrățișare, mi se umplea inima de bucurie şi mă simţeam o
persoana importantă, care poate fi acolo pentru cineva și care poate aduce cuiva zâmbetul pe
buze.
Sunt recunoscătoare pentru toate momentele pe care le-am petrecut cu aceşti copii și
pentru că m-au învățat că orice lucru mărunt înseamnă o picatură mare de iubire, care îți
încălzește sufletul!
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Copilăria – cea mai prețioasă comoară

Ciobănaşu Mihaela, clasa a X-a D

Operele literare „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă, „De-a v-ați ascuns... „ de Tudor
Arghezi și „Pururi tânăr, înfășurat în pixeli” de Mircea Cărtărescu rămân repere în istoria
literaturii române, puncte de referință ale imaginii copilăriei de ieri şi de astăzi.

Scris între

1881 şi 1888, romanul Amintiri din copilărie este unul memorialistic, autobiografic, subiectiv
și, totodată, este un roman al copilăriei, care urmărește evoluția lui Nică de la vârsta inocentă
până la maturitate. Titlul textului ilustrează capacitățile omului de a putea retrăi prin amintiri
anumite momente din trecut.
Ajuns la vârsta maturității, naratorul își amintește și povestește cu haz copilăria care
constituie și tema textului. Cele patru părți debutează cu o evocare nostalgică a satului natal
Humuleşti. În prima parte este prezentat satul ca fiind „sat vechi răzășesc, întemeiat în toată
puterea cuvântului”, „cu gospodari tot unul și unul, cu flăcăi voinici și fete mândre, care știau
a învârti și hora, dar și suveica”. În a doua parte naratorul se oprește să admire chipul mamei,
acesta văzând-o ca fiind o persoană cu puteri supranaturale ce alunga cu ușurință norii cei negri
de deasupra satului, putea să abată grindina în oricare alte părți și putea închega apa cu numai
două picioare de vacă. În ochii copilului era cea mai minunată ființă. În cea de-a treia parte
naratorul își descrie satul natal, devenit parcă centrul Universului, și povestește istoria acestor
locuri: pe aici trec toate drumurile spre destinații importante. Niciodată Humuleștiul natal nu
i-a părut copilului mai frumos decât atunci când a trebuit să-l părăsească pentru cursurile
Seminarului de la Socola: „drag îmi era satul nostru cu Ozana cea frumos curgătoare și
limpede ca cristalul în care se oglindește cu mâhnire Cetatea Neamțului de atâtea veacuri...”.
Copilul încercase din răsputeri să-și convingă părinții să se răzgândească în privința plecării,
dar toate rugămințile sale au fost în zadar. Acesta a plecat trist și îngândurat împreună cu
Zaharia lui Gâtlan, în căruța lui moş Luca, cu doi cai precum nişte zmei. Plecarea din sat
echivalează cu ieșirea din copilărie și intrarea în maturitate.
Întreaga copilărie a lui Nică e pusă sub semnul învăţăturii, a unei învăţări prin joc. Casa
părintească, mama, tatăl, calul Bălan şi sfântul Niculai din cui, prinderea muştelor cu ceaslovul,
plecarea la Broşteni şi întoarcerea în Humuleşti, întâmplarea cireşele, cea cu pupăza, fuga la
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scăldat n-au fost simple treceri prin universul copilăriei. Întâmplările de la şcoala din Fălticeni,
colegii Trăsnea, Mogorogea, Oşlobanu, precum şi învăţătura lui Popa Duhu au lăsat urme
adânci în formarea lui Nică. Aceste întâmplări şi-au pus amprenta asupra protagonistului,
având rolul de a-l iniția în drumul spre dobândirea maturității.
Amintirile din această perioadă l-au urmărit toată viaţa. Colegii, familia şi societatea
se impun în formarea personalităţii lui. Sărăcia satului, a familiei lui, lipsa posibilităţilor
materiale au rămas în memoria autorului într-o altă lumină decât cea reală, însă au contribuit
la creşterea lui. Plecarea lui Nică la Socola înseamnă despărţirea pentru totdeauna de vârsta
inocenţei, deoarece Socola, geografic vorbind, se afla departe de Humuleşti, oamenii îi iau pe
drumeți peste picior, iar universul în care pătrunde eroul este inferior celui al Humuleştilor.
Sosirea la Socola „ într-un târziu de noapte” şi masul în căruța trasă „sub un plop mare”, sub
cerul liber, devin simboluri ale unei lumi necunoscute, în care eroul se simte lipsit de apărare.
Poezia „De-a v-ați ascuns...” de Tudor Arghezi face parte din volumul intitulat Cuvinte
potrivite din anul 1927 și are ca titlu numele unui joc specific vârstei copilăriei. Este cunoscut
de toți copiii sau, cel puțin, jucat măcar o dată. Acesta se sfârșește cu râsete, veselie, bună
dispoziție. În poezia argheziană, eul liric preia vocea tatălui, acesta încercând sa le explice
copiilor săi că va sosi un moment în care el, ca adult, va părăsi această lume. Pentru a se putea
face înțeles, dorind totodată să îi protejeze și să îi apere de suferință și tristețe arzătoare, tatăl
apelează la numele jocului din copilărie. În incipit tatăl se adresează fiilor săi pe un ton plin de
afecțiune „Dragii mei, o să mă joc odată / Cu voi de-a ceva ciudat”. Plecarea în timp este
incertă, „odată”, căci jocul este „viclean”. Regulile gândite de el sunt stricte și în desfășurarea
lui este cuprins atât universul uman cât și cel vegetal „Joc de slugi și de stăpâni / Joc de păsări,
de flori, de câini”, și fiecare îl joacă bine. Pentru a alunga și pentru a acoperi suferința
nemărginită, acesta face trimitere la modelul biblic al învierii lui Lazăr, precum al învierii lui
Hristos. În așteptarea tatălui, viața se va desfășura în mod firesc, copiii vor crește, vor deveni
oameni așezați, maturi, în timp ce mama va continua să împletească ciorapi și pieptare. Timpul
va trece, iar tatăl nu va mai ieși din ascunzătoare, întâlnirea fiind posibilă după mulți ani și întro altă lume. Chiar dacă din întreaga poezie tatăl pare resemnat, în versul final el blestemă acest
joc „Arză-l-ar focul!”, reușind totodată să restabilească liniștea și buna dispoziție.
Opera „Pururi tânăr, înfășurat în pixeli” de Mircea Cărtărescu este publicată în anul
2002 şi se situează la limita dintre beletristică și critică literară, dintre jurnal și literatură. Titlul
textului ilustrează sufletul tânăr, de copil al băiatului ce se maturizează cu trecerea timpului.
Tema textului este reprezentată de viața virtuală și de jocurile online. Naratorul povestește de
22

uimitoarea dependență creată de computer, pentru jocurile video, transformându-l într-un om
indiferent și nepăsător: „am avut nevoie de o doză zilnică de virtualitate”. Toate activitățile
erau făcute mereu pe fugă, renunțând la mâncare și somn și întârziind mereu la cursuri. Jocurile
video, jocurile de strategie și de acțiune i-au schimbat viața. Nu era interesat de „prietenie,
dragoste sau fericire”. Dându-și seama într-un final că viața și copilăria trecuseră ca vântul,
fără să salveze ceva, gândurile îl măcinau. „Doamne, dă-ne măcar de câteva ori în viață puterea
de a folosi comanda <>! De-a da timpul înapoi, de a șterge remușcarea, suferința, răul provocat
altora, de a repara ireparabilul”.
În concluzie, pot afirma că anii copilăriei sunt cei mai frumoși, iar literatura ne oferă căi
de acces spre tărâmuri imaginare, uşi fermecate care se deschid cu fiecare filă spre poveşti în
care retrăim bucuria copiilor de ieri şi de astăzi. Fiecare om are, indiferent de vârstă, sufletul
de copil pitit undeva în spatele grijilor și nevoilor cotidinene. Copilăria e vârstă de aur a omului.

Colaj foto realizat de Lalescu Alexandra, clasa a XI-a C
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Liceu de prestigiu – carieră de elită
Bedelean Alexandra, clasa a XI-a C

La un moment dat, aflându-ne în pragul schimbării,
avem nevoie de o îndrumare, de un ajutor, care să ne arate
cea mai buna opțiune pentru viitor.
Colegiul Economic „Francesco Saverio NITTI”
din Timișoara și-a deschis porțile pentru a-i primi pe
viitorii absolvenți ai clasei a VIII-a de la Școala
Gimnazială nr. 13, cu scopul de a le îndruma pasii spre
viitor. Un grup de elevi din clasa a XI-a C le-a vorbit celor
mici despre oportunitățile pe care școala noastră le oferă.
Am primit elevii cu căldură, jocuri de autocunoaștere, dar și
bomboane. Liceul nostru pune accent pe evoluția spirituală și formarea profesională a elevilor.
Toate cadrele didactice sunt preocupate de viitorul elevilor și de educația acestora.
Cum Educația financiară este atât de importantă, iar majoritatea tinerilor pun accent pe
dezvoltarea unei întreprinderi, elevii au fost fericiți să audă faptul că există discipline care îi
pot ajuta să dobândească cunoștințele necesare. Contabilitatea, Firmele de exercițiu, Statistica,
precum și alte module le creează o bază care poate fi dezvoltată mai târziu. Cuvântul de Bunvenit al doamnei director Adriana Pau a fost urmat de diverse activități. Doamna psiholog nea pus la dispoziție chestionare prin care am putut să determinăm care ar fi meseria potrivită
pentru noi și ce fel de personalitate avem. Doamna profesor Chira Ramona ne-a pus la
dispoziție un material video care ne-a ajutat să identificăm anumite trăsături ale personajului
principal, să gestionăm situațiile cu care ne confruntăm în viața cotidiană.
Noi sperăm că i-am impresionat și i-am motivat pe elevii clasei a VIII-a ca alegerea lor
să fie Colegiul Economic din Timișoara.
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Târgul Firmelor de exerciţiu 2022
Higioşan Raluca, clasa a XI-a C

Elevii claselor a XI-a din Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti au avut onoarea
să participe la Târgul de primăvară al firmelor de exercițiu, care promovează spiritul
antreprenorial, entuziasmul și bucuria specifică tinerilor participanți. Acest târg a devenit o
tradiție a liceului, dezvoltând creativitatea elevilor, dar și aptitudinile de viitori antreprenori.
Participanții au putut să își prezinte abilitățile în cadrul unor firme de exercițiu, sub
supravegherea dascălilor. Elevii cu cea mai bună prezentare a firmei de exercițiu au fost
recompensați cu diplome.

Egalitate de şanse
Calitate
Oportunitate
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9 Mai – Ziua Europei
Adriana Gogoșanu, clasa a X-a D
Ziua Europei, o zi ce sărbătoreşte pacea şi unitatea în Europa, este celebrată, anual, la
9 Mai. La Colegiul Economic „F. S Nitti‟ a avut loc o activitate organizată de prof. Ramona
Chira, prin care s-a marcat ziua de 9 Mai, care în anul 2022 a fost dedicată tinerilor.
Clasa a X-a D a participat la această activitate꞉ a avut loc prezentarea proiectelor de
către elevi, s-au citit poezii, iar elevii i-au adresat profesoarei diferite întrebări legate de această
zi. Doamna profesoară a fost impresionată de curiozitatea acestora.
S-au acordat diplome copiilor implicați, iar ceilalți elevi au făcut parte din public.
Fiecare dintre aceștia au acumulat informații noi. Ziua de 9 Mai ne-a adus aminte cât de
norocoși și valoroși suntem ca patrioți români. Elevii au fost încântați de activitate, iar doamna
profesoară a fost mândră că a putut aduce un zâmbet pe chipul lor!

Despre Uniunea Europeană
Jurcane Maria, Ristea Paul, clasa a X-a D
Ziua
Europei sărbătorește
realizările și unitatea
Europei. Aceasta a
descris

un

plan

ambițios pentru a asigura pacea pe termen lung în Europa după război și este considerată
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începutul Uniunii Europene de azi. În 2022 Europa rămâne unită în acțiunile sale în favoarea
păcii și sprijină europenii de pretutindeni. Pe continentul european, Ziua Europei este o
sărbătoare anuală a păcii și unității în Europa. Sunt două date pentru sărbătorirea acestei zile:
5 Mai pentru Consiliul Europei și 9 Mai pentru Uniunea Europeană (UE). Pentru UE, această
zi este de asemenea cunoscută ca Ziua Schuman, comemorând declarația istorică a ministrului
de externe francez, Robert Schuman. Euro este moneda oficială a 19 țări din Uniunea
Europeană, care alcătuiesc împreună zona euro. Drapelul european simbolizează atât Uniunea
Europeană, cât și, în sens mai larg, identitatea și unitatea Europei. Drapelul prezintă un cerc
format din 12 stele aurii pe fond albastru. Stelele simbolizează idealurile de unitate, solidaritate
și armonie între popoarele Europei. Numărul stelelor nu are legătură cu numărul statelor
membre, cercul fiind un simbol al unității. Motto-ul Uniunii Europene este „Uniți în
diversitate”.

Călătorie prin Europa
Sîrbu Bianca, clasa a X-a D
Dintre cele 16 imagini alese pentru a le trimite la Concursul Internaţional Diversitate
Culturală în Spațiul Geografic European, aş vrea să vă prezint doua dintre ele.
Am decis să prezint în mod special aceste două locuri, deoarece consider că, indiferent
de câte ori vizitezi o destinaţie turistică, cu siguranţă, vei dori să o revezi. Dacă nu altfel, măcar
prin… fotografie.
În fotografiile amintite se vede Cetatea Râșnov, pe care cred că majoritatea am avut
ocazia să o vizitam în special prin intermediul taberelor de vară sau a excursiilor școlare, iar în
a doua poză, locația este Heilig-Geist-Spital, adică Spitalul Sfântului Spirit, o locație pe care
încă nu am apucat să o văd, însă sper să reușesc să o vizitez de curând (doar din exterior).
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În partea superioară a Țării Bârsei (Depresiunea Curburii Carpatice), la circa 15 km
depărtare de orașul Brașov, se află orașul Râșnov, menționat deseori în documentele medievale
ca orășel-târg. Prima mențiune documentară despre cetatea țărănească a Râșnovului datează
din anul 1335 când cu ocazia unei noi năvăliri a tătarilor în Țara Bârsei, a fost pustiit întregul
ținut, în afară de cetatea de pe dealul Tâmpa de la Brașov și de cetatea Râșnovului, care fiind
puternic fortificate au rezistat atacurilor, salvând viața locuitorilor refugiați între zidurile lor.
Acest spital se afla în orașul Nürnberg fiind cel mai mare spital din fostul oraș imperial
liber Nürnberg. A fost folosit că spital și azil de bătrâni. Capela sa a fost și depozitarul Regaliei
Imperiale, bijuteriile coroanei Sfântului Imperiu Roman, între 1424 și 1796. Heilig-GeistSpital a fost construit în 1339 de Konrad Gross pentru a îngriji oamenii bolnavi, bătrâni și
săraci.
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Motivul florii albastre în spațiul geografic european

Ciobănașu Mihaela, clasa a X-a D

Atât în literatura română, cât și în literatura europeană, floarea albastră are semnificații
diferite. Motivul florii albastre aparține curentului literar romantismul.
Romantismul, curentul literar-artistic apărut în Europa, la sfârșitul secolului al XVIIIlea, care se manifestă mai întâi în Anglia, apoi în Germania și Franța, cuprinzând întreaga
Europă, se naște ca o reacție împotriva rigorilor clasice, dar și împotriva raționalismului
iluminist. Acest curent promovează manifestarea neîngrădită a fanteziei, originalității și
sincerității sufletești.
În literatura română, romantismul se manifestă cu întârziere, începând cu al treilea
deceniu al secolului al XIX-lea, și cunoaște trei etape de manifestare: preromantism, evident în
lirica pașoptistă, romantism propriu-zis, reprezentat de creația lui M. Eminescu, autorul fiind
supranumit ultimul mare romantic european, și postromantism, o prelungire a sa în lirica unor
poeți a căror creație se află la confluența curentelor literare.
Principalele trăsături promovate de romantici sunt: manifestarea plenară a sentimentelor
și fanteziei creatoare prin intermediul artei, identificarea a noi surse de inspirație, folclorul și
frumusețile naturii, profunzimea meditației asupra Universului, crearea eroului excepțional,
evidențierea nemulțumirii față de prezent, folosirea procedeului artistic al antitezei, libertatea
absolută în alegerea specilor literare.
În literatura română, la Mihai Eminescu, floarea
semnifică

viața,

voința,

frumusețea,

gingășia,

fragilitatea, parfumul, iar albastrul semnifică
puritatea, sinceritatea, idealul, infinitul cerului și
sacralitatea. Motivul florii albastre este prezent în
poemul intitulat Călin (file din poveste), unde are rol
decorativ, separând tărâmul realității de tărâmul
basmului. În nuvela Sărmanul Dionis, o cunună de flori albastre
se află pe fruntea bărbatului, oferindu-i o alură regală. În poezia Floare albastră, motivul are
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conotații multiple, reprezentând atât nostalgia absolutului, cât și iubirea ideală sau iubirea ca
mister al vieții, în general. Această floare este, de fapt, floarea de nu-mă-uita, simbol al iubirii
împlinite ce rămâne mereu în amintirea omului îndrăgostit.
Floarea de nu-mă-uita, numită și Myosotis, este o plantă ce face parte din familia
Boraginaceae, are un aspect erbaceu, cu tufe scunde si compacte. Frunzele ei sunt mici, simple,
opuse și nedivizate. Florile sunt hermafrodite, mici și delicate, de un albastru deschis,
înmulțindu-se ușor prin semințe. Este originară din Noua Zeelandă, dar poate fi găsită pe toate
continentele, existând peste 50 de specii. Plantele pot fi cultivate în grădină de-a lungul
întregului an, suportând atât temperaturile foarte scăzute, cât și temperaturile foarte ridicate ale
verii.
Motivul apare pentru prima dată în literatura germană la scriitorul Novalis, în romanul
Heinrich von Ofterdingen. Aici, floarea albastră semnifică perfecțiunea prin eros, a împlinirii
umane absolute, iubita ideală, dar și patria poeziei. Personajul are un vis în care i se arată o
floare albastră care se transformă într-o fată, iar eroul întreprinde o călătorie în căutarea florii
albastre. În literatura italiană, motivul florii albastre este prezent la poetul Giacomo Leopardi,
în poezia La Ginestra, fiind o floare rară, care crește pe vârfurile înalte ale Alpilor și reprezintă
absolutul, infinitul, eternitatea, puritatea iubirii și candoarea iubitei.
BIBLIOGRAFIE:
1. Onofrei, Margareta, Literatura română: eseuri pentru clasele IX-XII, București,
Booklet, 2011.
2. http://httpjaninamozaic.blogspot.com/2019/01/eminescu-floare-albastra.html
3. http://repository.utm.md/bitstream/handle/5014/6618/Conf_StiinteSocioUmanis
t_2014_pg105-107.pdf?sequence=1
4. https://www.scrigroup.com/educatie/literatura-romana/FLOAREALBASTRA61461.php
5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Nu-m%C4%83-uita
6. https://www.casa-gradina.ro/floarea-de-nu-ma-uita-cum-se-ingrijeste/
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Desen realizat de Peter Timeea, clasa a X-a D
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O sărbătoare de suflet
1 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal din istoria României, dată la care
Marea Adunare de la Alba-Iulia votează unirea Transilvaniei cu România. 1 Decembrie 1918
a rămas un simbol al afirmării hotărâtoare a poporului de a-și decide singur soarta. Bulevardul
1 Decembrie 1918 din Alba-Iulia găzduiește anual o spectaculoasă paradă militară.
Ziua Națională este și o sărbătoare culinară, cu produse tradiționale, copiii îmbracă
portul popular, se țin concerte de muzică populară, se cântă Imnul Național. Se practică trasul
cu pușca sau defilarea soldaților pe cai albi.
„Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea
trecutului, fără de care nu există iubire de țară‟ (Mihai Eminescu).

Desen realizat de Ana-Maria Predescu, clasa a X-a D
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Lumea de oglinzi
de Tăerel Raul, XII F
Merg și merg printr-o lume de oglinzi
Nu pot să văd altceva, decât o reflexie
Nu poți de realitate să te prinzi
Vreau ca viața să-i citesc într-o dislexie

Ba te văd lângă mine... ba pleci!?
Oare ai existat vreodată în această lume?
Stai scufundandată-n amintiri... ca să mă îneci!
Exiști! Dar, eu, nu știu cine să mă îndrume.

În lumea de oglinzi sunt demoni sângeroși!
Oglinda-i spartă din gelozie absolută
Printr-un ochi de iubire par prietenoși.
Nu te doare când găsești, o iubire nevăzută?
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Mică pasăre albastră
de Tăerel Raul, XII F
Prin gratiile de bronz
Te uitai în disperare,
Și ai văzut cu lacrimi,
Cum soarele răsare...

Acum, ești liberă să cânți,
Bucurându-te de mare
Mică pasăre albastră
Nu te uita cu nepăsare...

Te-am lăsat să pleci...
Ca să te bucuri de lume,
Ai continuat să cânți,
Despre marea cea cu spume...

Mai ții minte cum...
În fiecare seară
Fluieram cu tine
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Când luna stă să apară?

Dacă te vei întoarce
Voi rupe acele zăbrele...
Vei putea zbura direct spre jaluzele?
În fiecare seară voi ține geamul deschis
Și voi începe să scriu cântecul tău nescris...

Mică pasăre albastră
Nu ai idee ce-i iubirea...
Numai penele și glasul tău
Îmi aduc fericirea.

Te rog, să nu lași să plece
Aceste amintiri frumoase,
Așa cum cade roua
În pădurea de foioase.
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Orb?
de Tăerel Raul, XII F
N-am mai scris demult
De suferință și durere
N-am văzut puțină
Bucurie și plăcere...

Simt cum mă adâncesc...
Și-nchid cu lacăt poarta
Întreabă-mă îmi spun.
Oare care-mi este soarta?

Ce a fost odată zâmbet,
Senin pe fața ta de ceară
S-a scurs prin amintiri
Ca zilele de vară.

E un joc nebun de tot
O partidă de dute-vino
Cerea bolnav și meschin
Exact ca la casino

36

Și scriu să mă descarc
Căci sufletu-mi plin de gloanțe!
De răni, ce povestesc trecutul
Povești de cotoroanțe...

Magie neagră și cu ură
Peste piept, a abătut
Ca un hoț ce tot fură
Vise și speranțe.

Tot încerc să merg...
Cu brațele ridicate
Din ochii mei de orb
Văd vorbe răsuflate...
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Străinul
de Tăerel Raul, XII F
În orașul întunecat , luminat de zâmbete
Într-un alt colț de stradă încep să cadă stropi...
Cerul , care-și plânge amarul cu urlete ,
Sirenele care răsuna pe drumul plin de gropi...

Printre trecători , văzut ca pe o umbră
Un simplu nimic , in căutare de vise
Însă ochii lui , au parte de o singură privire

În serile călduroase , în zilele ploiase
Obrazul ei , pe pieptul lui au fost ultimele
Ultimele atingeri și amintiri frumoase...
Înainte ca el să devină iarși un srăin...
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Trandafirul
de Tăerel Raul, XII F
În somn visez la un trandafir ,
Un trandafir cu petale opace...
De un roșu bordeaux ca sângele
Care stă in fața unui fundal ,
Fundal parcă din scena unei crime
Crima dragostei perfecte...
Pereții mânjiți de amintiri neplăcute.
La fiecare vorbă spusă din ură
Trandafirul își pierde câte o petală.
Iar , când trandafirul va muri
Atunci se va încheia povestea de amor !
Toate petalele au căzut pe fața ei
Care este stropită cu sânge cald ,
Sângele persoanei iubite!
Nici măcar lacrimile reci care-i cad pe podea
Nu-l mai poate readuce la viață...
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The spark
Budai Diana, clasa a IX-a A

They say ‘if you’re born into a burning house you’re often led to believe that the whole world
is on fire, even though it’s not’.
But I wasn’t born into a burning house, already engulfed in flames where the victims inside lay
conscious but are too far gone to be saved.
In fact, when I was born there was no fire at all.
The house was warm, sure.
Most of the time it’s too hot to be comfortable but it was bearable, livable and I could breathe.
As I got older, the house grew to be too hot.
I couldn’t sleep in the heat, eat in the heat and often found myself looking for any excuse to
escape the rising temperatures by leaving whenever possible.
No, my house was not on fire when I was born, but I was the spark.
I was the beginning and the end and every bit in between.
My father and mother unknowingly created a flare that would turn into a flame that was
uncontrollable.
No matter how much water was put on the fire, no matter how many firemen arrived to save
it, the house was destroyed before it was even built.
The fire in this home that would destroy this family was this family.
It would not have mattered which neighborhood we lived in or which bedroom we chose, we
were doomed from the beginning.
I often find myself wondering: if I hadn’t been created, if I hadn’t been placed into the arms of
an open flame so willingly, if the house would still be standing.
If the structural integrity of my house before me would have been enough to save it from
collapsing on itself, though I don’t think it would have been. As I said we were doomed from
the beginning.
We are told the house is on fire but the world is not.
I disagree. The house is

on fire but the world

is too.

40

Am vrut să-ți dau foc
Constantin Ariana, clasa a X-a D

Am vrut să-ți dau foc
Să arzi ca iarba uscată
Până te faci scrum
Am vrut să-ți dau foc
Să rămâi doar oase
Din resturi să devii mai bun
Am vrut să iasă fum
De la o lumânare
Uitata-n casă
Aprinsa la fereastra
Sa ardă toată ură
Să-ți simt din nou căldură
Și tu vrei sa iei foc
Să nu mai ai păcate
Că oricum ești o umbra
Din tot ce-ai fost odată
Mai bine te faci scrum.
Am vrut sa îți dau foc
Să ardem împreună
Dacă totu-i negru-n lume
Să fim noi a ei lumina
Ținându-ne de mână
Să ardem împreună
Până scrum ne-om face.
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Jane Austen
Dumitru David Gabriel
Jane Austen, born in 16th of December 1775 who later died in 18th of July 1817 at the
age of 41, was an English novelist from the pre-Victorian Romantic period. Austen has
undoubtedly become the most notable writer of her time thanks to her complex-realistic vision
of women’s inner life, mastery of description and a well-balanced mix of third-person
descriptions.
Born in a family of 8 siblings, Austen mainly received her education from her father
and her siblings, but also through reading. Her formal education ended when she left Reading
Monastery School after a year and a half , shortly before her 11th birthday.
When she was 18 or 19, she wrote her first novel, Elinor and Marienne, then she fell in love.
Pride and Prejudice is one of Jane Austen’s most famous novels. Published on 28th of
January, 1813, it is the author’s second novel. In an essay published in 1954, William Somerset
Maugham considered it one of the top ten novels in the world.
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Lynne Reid Banks
Nasir Marina

Lynne Reid Banks, born July 31, 1929, in London, was a British writer targeting both
children of all ages and adults. Banks has written forty-five books, including the best-selling
children's novel The Indian in the Cupboard, which has sold over 10 million copies and has
been successfully adapted into a film of the same name. His first novel, The L-Shaped Room,
published in 1960, was an instant and long running bestseller.
The L-shaped room was later screened under the same name and had two sequels, The
Backward Shadow and Two is Lonely. Banks also wrote a biography of the Brontë family
called the Dark Quartet and a sequel to Charlotte Brontë, Path to the Silent Country.
Work: Children's novels
❖ The Fairy Rebel, illus. William Geldart (1985)
❖ Harry the Poisonous Centipede, illustrated by Tony Ross
❖ Harry the Poisonous Centipede: a story to make you squirm (1997)
❖ Harry the Poisonous Centipede's Big Adventure (2001)
❖ Harry the Poisonous Centipede Goes to Sea (2006)
❖ I, Houdini: The Autobiography of a Self-Educated Hamster, illus. Terry Riley
(J.M. Dent, 1978).
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Bunătăți de Paște
Berghiu Andrei, Cocoş Andrei, clasa a X-a profesională
Ziua de 11 aprilie a fost ziua în care elevii clasei a X-a profesională au pregătit dulciuri
specifice mesei tradiționale꞉ pișcoturi învelite în ciocolată și decorațiuni colorate, biscuiți cu
unt înveliți în ciocolată și un tort încărcat de fructe, sos de ciocolată și rodii. Pe lângă acestea,
nu au lipsit cozonacii baigli, iepurașii din aluat de pâine și ouăle colorate, puse în coșulețe.

Poftă bună!
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Micul dejun, dejunul şi cina
Tănasie Ioana Daria, clasa a X-a profesională

Micul dejun constituie prima masă a zilei, care se servește între orele 6.00 și 9.00,
asigurând rezervele nutritive și energetice ale organismului. Meniurile destinate micului
dejun pot fi simple sau consistente.
Meniurile simple. Pot include:
•

băuturi calde: ceai simplu, cu lămâie, cacao simplă sau cu
lapte, cafea cu lapte sau frișcă, lapte simplu;

•

produse lactate acide: iaurt, lapte bătut;

•

produse de panificație şi patiserie: pâine, chifle, cornuri,
pateuri, cozonac, brioșe, plăcinte.
Acesta este micul dejun pe care îl mănânc eu în fiecare dimineață.

Dejunul (masa de prânz) este considerat masa principală a
zilei care se servește între orele 12.00 și 16.00. Meniurile pentru prânz sunt consistente,
asigurând 40%-50% dinvaloarea calorică a necesarului alimentar zilnic. Meniurile pentru prânz
por fi:
•

simple: preparate culinare lichide, preparate de bază (mâncăruri), desert;

•

consistente: gustări, antreuri, preparate culinare lichide, preparate din pește, preparate
de bază;

•

fripturi asociate cu garnituri și salate, desert.

În timpul mesei se pot servi băuturi nealcoolice sau alcoolice (la gustări: băuturi aperitiv;
la preparatele din pește: vinuri albe seci; la fripturi: vinuri albe seci; la fripturi: vinuri albe sau
roșii, în funcție de proveniența cărnii).

Acesta este prânzul pe care îl mănânc eu.

Desert și ambient realizat de mine.
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Cina este masa de seară sau mâncarea pregătită pentru a fi servită atunci. De obicei,
este ultima masă a zilei . Se servește între orele 18.00-21.00 (cu 2-3 ore înainte de culcare,
adică timpul necesar digestiei).Meniurile pentru cină vor cuprinde preparate mai ușor
digerabile și în cantități mai mici. Nu se recomandă includerea în meniurile pentru cină a
supelor, ciorbelor, borșurilor și a mâncărurilor cu sos. Ele pot cuprinde: gustări, antreuri, salate
de crudității, consomeuri, supe-creme, preparate din pește pregătit pentru rasol sau la grătar,
fripturi obișnuite sau specialități la grătar sau frigare, însoțite de garnituri asortate și salate de
sezon, dulciuri de bucătărie (budinci, sufleuri) sau de cofetărie, brânzeturi, fructe. Băuturile pot
însoți aceste preparate şi vor fi asociate după aceleași reguli ca la dejun.

Macaroanele la cuptor sunt reazliate de mine și merg foarte bine în combinație cu un suc natural de vișine.

Ceva…dulce
Berghiu Andrei, clasa a X-a profesională

Deoarece este primavară, anotimpul când totul prinde culoare şi parfum, m-am gândit
să vă prezint un desert care se potrivește de minune cu acest anotimp! Este vorba despre ecler,
un desert foarte bun şi extrem de ușor de făcut!
Pentru coji avem nevoie de꞉
500 mililitri apă
500 grame făină
250 mililitri ulei
Un praf de sare
9-11 ouă
Pentru crema de vanilie avem nevoie de:
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1 litru lapte
5 gălbenuşuri
150 grame faină
250 grame zahăr
-zahăr vanilat sau esență de vanilie
-un praf de sare
Mod de preparare a cojilor:
Se toarnă într-o oală pe foc apa ,uleiul și un praf de sare.
Când se ajunge la punctul de fierbere se toarnă toată faina.
Când aluatul se dezlipește de pe marginea oalei în care este preparat se toarnă într-un bol
și de adaugă cele 9-11 ouă, câte 3.
Aluatul trebuie să arate ca o plastilină moale.
Se poșază eclerele pe o tavă unsă cu ulei, se introduc la cuptor timp de 40 deminute, la
temperatura de 180°.
Se taie cat timp sunt calde și se umplu cu cremă de vanilie și frișcă.
Mod de preparare a cremei de vanilie꞉
Se pune laptele la fiert cu praful de sare, zahărul și zahărul vanilat, se așteaptă sa ajungă
la punctul de fierbere.
Într-un alt vas se adaugă gălbenușurile cu puțin lapte rece și faină.
Când laptele a ajuns la punctul de fierbere se adaugă puţin în compoziția de gălbenușuri,
se amestecă bine și se toarnă peste laptele fierbinte și se fierbe până când crema arata ca o
budincă bine legată.

Vă urez poftă bună!
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Despre hobby-uri
Ana Maria Drăghici, clasa a XII-a D

Pasiunea mea, care se transformă
ușor într-un hobby și, pe viitor, sper că se
va transforma într-o afacere, a pornit de la
câteva postări vazute la o fată în cadrul unei
rețele de socializare. Cum a început totul?
Ei bine, aproximativ acum doi ani, fata
respectivă, ale cărei pagini le urmăresc, își
comanda huse și haine personalizate în
cristale de la o persoană specializată în
domeniu. Ca orice fată căreia îi plac
bijuteriile, m-a atras foarte mult. Câteva
luni mai târziu, m-am decis să fac cursul la
o femeie din Moldova foarte talentată, și așa am descoperit că hobby-ul meu urma să se
învârtă în jurul acestei „arte”. Înainte să fac cursul, mi-am comandat câteva materiale
necesare ca, mai apoi, să folosesc o altă tehnică, ce urma să mă perfecționeze în acest
domeniu. Mediul cel mai relevat pentru mine în desfășurarea acestui hobby trebuie să fie
curat, bine aranjat și luminos. Adezivul pentru cristale este preparat de mine, în cantitățile
de care am nevoie, acesta fiind de mai multe tipuri, în conformitate cu materialul pe care
vreau să aplic cristalele. Partea pe care o ador și îmi definește toată munca este aplicarea
cristalelor. Încerc să dau tot ce e mai bun din mine, mereu sunt atentă la forma literelor sau
logo-urilor pe care vreau să le realizez, deoarece liniile trebuie sa fie drepte, cristalele trebuie
sa aibă o continuitate frumoasă și să se potrivească cu aspectul produsului. Momentan , nu
m-aş putea plictisi de ceea ce fac, deși este o activitate destul de grea, unde, atenția și
răbdarea reprezintă, din punctul meu de vedere, două elemente definitorii.
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Material realizat de Bălaş Robert, clasa a XII-a E

51

Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti
Str. Corbului, nr. 7C
Timişoara, Timiş
eco170tm@gmail.com

52

