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Un nou început
De ce un nou început?
Poate mulţi dintre cei care vor citi acest 

număr al revistei noastre, profesori, elevi, 
părinţi, se vor intreba: de ce un editorial cu 
acest titlu, de ce un nou început?

Răspunsul este simplu!
Această revistă se doreşte a fi 

continuarea fostei reviste a liceului, 
„Rediviva”, în paginile căreia se regăsesc 
nume ale foştilor elevi, astăzi oameni de 
seamă ai societăţii.

Noi, profesorii şi elevii şcolii ne-am pro- 
pus realizarea revistei într-un format nou, 
cu informaţii din paleta largă de activităţi 
din această instituţie de învăţământ.

 Am amintit de vechea revistă a şcolii, 
care la vremea respectivă a fost un 
pas înainte. Acum lucrurile sunt total 
schimbate, societatea este alta, aşa că 
dorim ca apariţia revistei să fie un adevarat 
eveniment,  care  să reflecte preocupările, 
dorinţele şi aşteptările comunităţii şcolare.

Premise sunt pentru aceasta, 
liceul dispune de  o bază materială 
corespunzătoare unei activităţi de 
învăţământ moderne, profesori dedicaţi 
activităţii şcolare şi extraşcolare, elevi cu 
rezultate bune la învăţătură.

Continuăm să îmbinăm tradiţia cu 
modernitatea, să respectăm caracteristicile 
unei bune educaţii, să formăm generaţii de 
absolvenţi capabili să se integreze uşor în 
societate.

Ne dorim ca revista să-şi dovedească 
scopul, importanţa şi utilitatea în cadrul 
unităţii şcolare.

Mulţumesc tuturor cadrelor didactice 
şi elevilor care au contribuit la realizarea 
revistei, le urez viaţă lungă şi cât mai  
mulţi cititori!

Succes!
Director,

Profesor  Silvia Marinescu
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1. Cine sunteţi?
Am absolvit Facultatea 

de Chimie din cadrul 
Universității București în 
anul 1966 și am îmbrățișat 
cariera de profesor timp de 
35 de ani, iar în ultimii 15 
ani sunt profesor pensionar, 
suplinind din când în când 
câte un coleg.

2. Ce vă leagă de Liceul „Barbu A. Știrbey”, 
Buftea?

Am făcut parte din promoția 1961 de absolvenți 
ai Liceului „Barbu A. Știrbey”. Nu doar am învățat 
aici, ci am și locuit în căminul școlii unde am legat 
prietenii pe viață. După terminarea facultății am 
revenit în liceu ca profesoară de chimie și am 
avut impresia că veneam din vacanță, pentru 
că primei persoane întâlnite, domnul profesor 
Alexandru Mateescu – fostul meu diriginte, 
m-am adresat cu „Tovarășe diriginte, ce mai 
faceți?”. Am predat în acest liceu timp de nouă 
ani, după care m-am transferat, prin concurs, la 
Liceul industrial „Anghel Saligny” din București, 
în urma căsătoriei.

3. Care este amintirea cea mai vie din liceu, 
ca elevă?

Vii în mintea mea au rămas orele domnului 
profesor de limba și literatura română 
Vasile   Roșca, un adevărat maestru care recita 
versuri ca pe scenă. Eram numai ochi și urechi în 
timpul orelor sale, iar când clopoțelul suna, oftam 
că ora s-a încheiat. Păcat că am profitat foarte 
puțin de acele ore!

4. Dar ca profesor?
Ca profesoară eram destul de severă cu elevii 

mei pe care, altfel, îi îndrăgeam foarte mult. Cât 
am fost cadru didactic începător eram deseori 
asistată de directorul liceului, domnul profesor 
Dumitru Năstăsel. Elevii erau foarte activi la ore, 
dar în același timp erau și plini de umor. La o 
astfel de oră „asistată”, în cadrul căreia verificam 
experimental caracterul acid sau bazic al unor 
soluții, am întrebat de ce soluția s-a înroșit 
în prezența fenolftaleinei. Un elev năzdrăvan 
(i se spunea „Goe”) s-a ridicat în picioare și a 
răspuns: „De emoție, că este tovarășul director 
prezent!”, dar imediat și-a cerut scuze, dând și 
răspunsul corect. 

5. Care este cea mai plăcută amintire din 
liceu?

Cele mai plăcute amintiri sunt legate de 
activitățile extrașcolare, de reuniunile școlare 
la care profesorii noștri ne învățau cum să ne 
comportăm, cum să dansăm, iar acompaniamentul 
muzical era asigurat de orchestra elevilor de la 
liceul pedagogic care funcționa în paralel cu liceul 
teoretic, orchestră condusă de domnul profesor 
de muzică Pâslaru. Astfel serbările și reuniunile 
școlare erau animate și pline de viață.

6. Dar cea mai neplăcută/tristă?
În clasa a IX-a ni s-a schimbat profesorul de 

matematică și a venit o profesoară extraordinară și 
severă, doamna  profesor Cornelia Naneș, care ne 
cerea să lucrăm foarte mult, ca pentru olimpiadă. 
Bineînțeles că trimestrul I a trecut foarte repede 
și a venit teza. Am luat 3 – singura notă de 3 din 
liceu. Aceeași notă au mai luat-o încă 17 colegi. 
Nu am dezarmat. Voința, ambiția au făcut ca în 
ultimul trimestru să iau la teză nota 10.

Trist a fost concursul de literatură între fete și 
băieți pierdut din cauza mea pentru că nu citisem 
Frații Jderi și chiar de acolo am fost întrebată. 
Fetele nici n-au mai vorbit cu mine… până au avut 
nevoie de temele mele la matematică. Ca urmare 
am citit toată opera lui Sadoveanu din bibliografia 
obligatorie, iar la bac, din cele două subiecte la 
alegere, am ales Sadoveanu și a fost una dintre 
cele mai bune lucrări.

7. Care era profesorul de care vă era cel mai 
teamă?

După domnul profesor Vasile Roșca a venit 
domnul profesor  Petre Șelaru ale cărui lecții mi se 
păreau cumplit de reci și impersonale. Rezultatul 
a fost că nu îmi dădeam silința și bineînțeles că 
ieșeam tremurând la ascultare.

8. Care a fost profesorul pe care l-aţi îndrăgit 
cel mai mult?

Când a venit dl. prof. de matematică Mircea 
Raianu, atmosfera s-a destins, noi având deja o 
bază solidă de cunoștințe matematice datorită 
doamnei profesor Cornelia Naneș. Orele 
acum ni se păreau ușoare, iar domnul profesor 
completa lecțiile și cu amănunte din viețile 
matematicienilor celebri. Ca mai toate fetele, 
eram topită după el.

9. Care a fost disciplina cu care nu v-aţi 
împăcat prea bine?

Economia. Cred că profesorul respectiv nu 
a reușit să-mi trezească pasiunea pentru acest 
obiect.

10. Vă amintiţi de o întâmplare hazlie/şotie 
din liceu?

Ca elevă eram foarte cuminte, nu făceam 
pozne, dar când colegii erau scoși la tablă pentru 
ascultare, le mai suflam. Odată, la ora de istorie cu 
doamna  profesor Victoria Babeu, erau trei colegi 
la tablă printre care și colega mea Sofia Păunescu 
care nu prea știa lecția în acea zi, așa că am încercat 
să-i transmit diverse informații de unde stăteam 
în banca întâi, pe mijloc. (Suflam din memorie, 
nu îi citeam din manual.) Mi se părea că mă 
descurc foarte bine, că doamna profesoară nu își 
dă seama. Când a terminat de ascultat, aceasta i-a 
trimis pe toți la loc și a anunțat notele, dar în loc 
să-i pună notă Sofiei, mi-a pus mie un opt. Clasa a 
reacționat: „Tovarășa profesoară, ați ascultat-o pe 
Păunescu, nu pe Dinescu”, dar doamna a răspuns 
că… „Dinescu a suflat bine!”

11. Ce le-aţi recomanda actualilor elevi din 
liceu?

E o altă generație, pasionată de alte lucruri, 
dar tot elevi de liceu. Ar trebui să fie atenți la 
explicațiile profesorilor, să citească mai mult, să-și 
fixeze obiective care să-i motiveze în pregătire.

Luați-vă la întrecere cu voi înșivă! Dacă azi 
rezolvați o problemă în 5 minute, mâine să fie în 4. 
Deveniți ași la pus întrebări și găsit răspunsuri! Cu 
cât e mai plictisitoare o materie, cu atât căutați mai 
multe informații despre ea. Făceți-o voi interesantă 
și vi se va răsplăti efortul cum nici nu gândiți!

12. Dacă aţi mai fi elevă, pentru ce carieră 
v-aţi pregăti?

Aș opta tot pentru cariera de cadru didactic 
(chimie sau matematică), cu toate dificultățile și 
riscurile actuale.

Interviul ediției

Interviu 
cu doamna profesor 

Angela Grosu-Dinescu

Arc peste timp
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Interviul ediției

Interviu cu un elev

1. Care crezi că este 
succesul în zilele noastre? 

Eu consider că succesul 
în ziua de astăzi depinde de 
fiecare în parte. Depinde de 
oportunitățile care ne ies în 
cale și de modul în care știm 
să le valorificăm în folosul nostru. Din punctul 
meu de vedere, succesul reprezintă cheia reușitei în 
a face ceea ce iți place. El se bazează pe acumularea 
de cunoștințe teoretice și pe felul cum știm să le 
punem în practică. Pentru a ajunge să avem succes, 
trebuie să muncim, să învățăm să avem răbdare și, 
mai apoi, să ne bucurăm de roadele muncii depuse 
de noi, de liceu în prag de despărțire. 

2. Cum ai descrie, în câteva cuvinte, 
experiența trăită în acest liceu?

Liceul este, după părerea mea, locul unde ne 
formăm, unde ne maturizăm, unde dobândim 
competențe ce ne vor fi de folos, dar și locul de 
care o să ne aducem aminte mereu cu drag. Inițial, 
nu știam prea multe despre acest liceu, însă eram 
dornică să aflu. Ulterior, acest loc mi-a fost „casă” 
pentru 4 ani și, inevitabil, am ajuns să mă atașez 
de anumite persoane. Am invățat extrem de multe 
lucruri împărtășite de cadrele didactice dar m-am 
maturizat și prin prisma faptelor mele. Așadar, 
liceul, cu tot ce presupune el, m-a pregatit pentru 
piața muncii pe care voi păși odată cu terminarea 
lui, dar m-a și maturizat pe mine, ca om.

3. Liceul marchează, în general, o experiență 
intelectuală și umană deosebită. Ce rol consideri 
că joacă pentru un tânăr perioada petrecută în 
liceu?

Așa cum am spus anterior, liceul are  
într-adevăr un rol esențial în formarea unui tânăr. 
Este o perioadă în care influenţa mediului în care 
te dezvolţi îşi pune cel mai puternic amprenta 
asupra caracterului tău viitor. Şi cum timpul pe 
care îl petreci la şcoală, dar şi alături de prietenii 
de la şcoală, este unul semnificativ,  pot spune că 
influenţa lor se vede în mod cert asupra ta.

4. Ce așteptări ai de la viață după terminarea 
liceului?

 Pe parcursul liceului am învățat să-mi doresc 
din zi în zi mai mult de la mine, să-mi depășesc 
așteptările și să îmi doresc să reușesc. După ce acest 
capitol o să se termine, viața mea o să ia o cu totul 
altă întorsătură. Nu vreau să am așteptari, ca mai 
apoi sa fiu dezamăgită. Vreau doar să cred în mine, 
să mă străduiesc și să mă bucur de oportunitățile pe 
care deja am început să le primesc. Timpul aleargă 
grăbit și am o oarecare teamă în ceea ce privește 
viitorul, dar, în același timp, o mare dorință de a 
reuși cu propriile puteri. 

5. Ai recomanda și altor elevi alegerea acestui 
liceu? De ce?

Sinceră să fiu, specialitățile pe care le are acest 
liceu sunt de viitor. Acumulezi o mulțime de 
informații din domeniul economic, comercial sau 
în ceea ce privește turismul și alimentația, iar la 
sfârșitul celor 12 clase ai o diplomă de calificare ce 
te poate ajuta foarte mult dacă vrei să te angajezi. În 
plus, de anul viitor liceul va avea și o clasă cu profil 
pedagogic. 

Mă bucur enorm de mult că am ales acest liceu. 
Pe lângă ce am învățat în cadrul orelor, am dobândit 
extrem de multe abilități și amintiri din activitățile 
extrașcolare diversificate la care am luat parte. 

Nicoleta Iancu este elevă 
în clasa a XII-a A
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 SCHIMBARE
 În adâncul  întuneric,

 Printre șiruri de suspine, 

 Rânduiam întreg abisul

 Când am întâlnit… pe tine.

     Și căzând într-o clipită

     De pe soclul nemuririi,

     Dat uitării a fost trecutul

     Și făcut-am loc… iubirii.

        Lovit de Eros si Tanatos simultan

        Și râd și plâng privind abisul, 

        Aștept momentul oportun

        Ca astfel să–nchei… visul.

Autor

Petre Dan, clasa  a XII-a A

Frumoasa mea cu chipul palid,

Tu ești așa cum te-am visat,

Cu fața blândă cum e a Fecioarei

Cu ochii albaștri de cristal.

Ești pentru mine cum e marea

Pentru bătrânul marinar,

Iubire veșnică și pură

Care-i departe și dispare

În recele neant.

Dar, oh, dezastru

Când tu m-ai refuzat,

Sunt chiar așa hidos?

De neprivit…

Așa ai spus,

Chiar și acum în minte îmi răsună

„Între noi nu poate fi nimic,

Căci doar prieteni noi putem a fi”.

Și astfel m-ai distrus,

Speranțele mi-ai năruit,

Mereu, cred, voi rămâne

Un simplu neiubit.

Autor

Petre Dan, clasa  a XII-a A

Creații literare

 EA
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Totul a început în luna mai 2015...

Dornici de o experienţă nouă, dar în același 

timp și încântaţi de beneficiile materiale 

pe care ni le oferea proiectul PODSRU 

150401 „Firma de exerciţiu, startul tău în  

antreprenoriat – FESTINA”, am acceptat 

provocarea ca, sub îndrumarea doamnelor 

profesoare Daniela Mînzu și Nina Mihai, să 

răspundem cerinţelor 

lansate prin acest 

proiect de către 

Inspectoratul Școlar 

Judeţean Ilfov.

Având în vedere 

faptul că îmi doresc 

să îmi construiesc 

o carieră, am privit 

acest apel ca pe o oportunitate în dobândirea și 

dezvoltarea unor competenţe profesionale, care 

mă vor ajuta în viitorul apropiat.

Firma de exerciţiu reprezintă cea mai bună 

metodă de învăţare și dezvoltare a spiritului 

antreprenorial, metodă care ne permite să punem 

în practică abilităţile dobândite, dar și să învăţăm 

din greșeli și prin propria noastră experienţă.

Am început prin a ne stabili domeniile de 

activitate în care ne vom înfiinţa firmele, precum 

și denumirile și forma juridică a acestora: FE 

Arome dulci SRL (producţie), FE Stilul tău 

SRL (servicii), FE VINART SRL (comerţ). 

Ulterior, am întocmit toate documentele 

necesare înfiinţării și înregistrării firmelor la 

ROCT, Centrala Firmelor de Exerciţiu. 

30 de elevi din 

cele 3 clase a XI-a 

(anul trecut) ale 

liceului nostru am 

făcut parte din 

acest proiect, fiind 

distribuiţi în mod 

egal în cele 3 firme. 

Ne-am constituit 

departamentele și compartimentele exact ca 

într-o societate reală (marketing, contabilitate, 

producţie, desfacere etc.) și am întocmit 

organigramele acestora.

Ne-am întâlnit 30 de caractere și tem-

peramente diferite, ceea ce, la început, a creat 

probleme în cooperarea noastră, dar ne-am 

dat repede seama că aceasta este una dintre 

provocări și că, doar prin colaborare, învăţând 

să lucrăm în echipă, vom reuși să devenim un 

colectiv și că avem același scop, aceeași misiune 

și că trebuie să avem aceeași viziune.

Un inconvenient a fost și faptul că a trebuit 

să venim la școală pe timpul vacanţei de vară, 

dar s-a transformat într-o plăcere să ne întâlnim 

colegii și să descoperim împreună că roadele 

muncii au început să apară.

Sub îndrumarea doamnelor profesoare au 

început să se contureze primele noastre produse: 

contracte de muncă, fișe de post, materiale pro-

moţionale (cataloage, bannere, pliante).

Primul succes a fost participarea 

noastră la Târgul Regional al Firmelor 

de Exerciţiu ANTREPRENORFEST, 

Brănești, noiembrie 2015, unde am 

obţinut 12 premii: 6 premii I, 3 premii II,  

2 premii III și o menţiune. Cu această ocazie am 

învăţat să ne amenajăm standuri, să ne expunem 

produsele, să interacţionăm cu „potenţialii 

parteneri de afaceri”.

Știind că proiectul se finalizează cu un 

concurs între toate cele 10 firme înfiinţate în 

judeţul Ilfov, ne-am propus ca măcar una dintre 

cele 3 firme de exerciţiu din școala noastră să se 

claseze în primele 3 locuri. Spiritul de echipă, 

consecvenţa și profesionalismul au făcut să 

fim din nou mândri de munca depusă, pentru 

că FE VINART SRL a obţinut Premiul I, iar 

FE Arome dulci SRL a obţinut Premiul al  

III-lea, fiind recompensaţi și financiar.

Proiectul ne-a făcut să cunoaștem mediul de 

afaceri „din interior” și să privim cu încredere 

ceea ce ne va oferi viitorul.

FESTINA ne-a insuflat ideea că succesul se 

învaţă din şcoală. Experienţa dobândită ne-a 

dovedit încă o dată  că deviza școlii noastre este 

actuală și adevărată: 

„Cine nu face un pas înainte rămâne cu un pas 

în urmă!” 

Nicoleta Iancu, clasa a XII-a A

Proiecte și parteneriate

Firma de exercitiu - startul tău în antreprenoriat,
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Proiecte și parteneriate

Olimpiadele Kaufland - oportunitate în educatie
Un adevărat pedagog știe că, atunci când intră 

în școală, nu are ca menire doar transmiterea 
de cunoștinţe și formarea de abilităţi pentru 
o eventuală viitoare profesie a elevilor, ci și   
pregătirea acestora pentru viaţă, pe toate planurile.

De aceea, atunci când SC Kaufland România 
SCS și Asociaţia Şcoala de Valori au lansat programul 
Olimpiadele Kaufland, cadrele didactice din școala 
noastră și-au dat seama că este o oportunitate 
nesperată de a face un pas înainte în desăvârșirea 

personalităţilor celor peste 300 de elevi.
Programul a funcţionat în perioada 15 

septembrie 2015 – 29 februarie 2016 și a fost, 
de fapt, un concurs între cele 1.190 de unităţi 
școlare înscrise, prin derularea a numeroase 
activităţi care să reprezinte „iniţiative educaţionale 
extracurriculare”.

Categoriile de concurs au fost stabilite de 
către organizatori și au fost alese din următoarele 
domenii educaţionale:

1. Mediu

2. Sport si sănătate

3. Creativitate si traditii

,

,

,,
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Prin eforturile tuturor profesorilor şi ale elevilor 

am reuşit să acumulăm 7.450 puncte, dintr-un 

maximum de 7.800, situându-ne, astfel, pe locul 

163 între cei 1.190 de participanţi.

Cu toate că nu am obţinut un premiu în bani, 

la sfârşitul competiţiei am descoperit că suntem, 

cu adevărat, învingători. Satisfacţia de pe chipul 

elevilor, entuziasmul cu care au pregătit şi 

desfăşurat fiecare activitate, responsabilităţile pe 

care şi le-au asumat şi încântarea cu care şi-au 

expus toate produsele realizate nu pot fi comparate 

cu nicio sumă de bani.

Mulţumim organizatorilor pentru provocarea 

lansată şi aşteptăm cu interes şi altele!

4. Stiintă, cultură, educatie,,

Mihai Nina, profesor discipline economice



| 18 | | 19 |

Proiecte și parteneriate

Pregătit pentru propria firmă

Atunci când doamna profesor a venit în 
prima oră de planificare operațională și ne-a 
spus că o să învățăm să devenim antreprenori, 
prin intermediul firmei de exercițiu, am crezut 
că glumește. Totul s-a schimbat după inițierea 
firmei, adică  după ce ne-am ales domeniul de 
activitate, numele,  tipul societății comerciale și 
ne-am format echipele de lucru. De la început 
ne-am stabilit un obiectiv clar: să învățăm să 
lucrăm în firma NICE SHOES SRL, apoi să 
participăm la târguri  ale firmelor de exercițiu, 
precum și la alte competiții.

După ce fiecare dintre noi și-a ales un 
departament în care să lucreze în cadrul firmei, 
pe baza unui CV și a unui scurt speech, am 
hotărât care vor fi managerii acestor depar-
tamente precum și cine va fi directorul general.

În cadrul acestui proiect am simulat 
operațiuni pe care întreprinzătorii din mediul 
real de afaceri le desfășoară în mod curent. 
Echipa managerială, împreună cu angajații din 
departamentul de resurse umane, au întocmit 
organigrama, un Regulament de Organizare 
și Funcționare precum si un Regulament 

Intern. Ținând cont că firma noastră este 
producătoare de încălțăminte, a trebuit să 
înțelegem activitățile de fabricație: pregătirea, 
programarea și urmărirea  fabricației.

Am transformat apoi ideile noastre în fapte 
și elemente concrete: într-o primă etapă am 

conceput un Plan de afaceri cu rolul de a ne 
ghida în fiecare etapă a proiectului nostru, 
precum și de a ne ajuta șă monitorizăm și să 
evaluăm modul în care se desfășura afacerea 
noastră. Cu ajutorul lui, echipa a stabilit un 
plan de acţiune și  a realizat  un instrument de 
gestiune a activității. Planul nostru de afaceri 
a  fost premiat cu locul II la Etapa Județeană 
a competiției Business Plan 2015, desfășurată 
la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din 
București.

În etapa a doua, în partea de promovare spre 
vânzare a produselor, am realizat catalogul de 
produse precum și materialele promoționale.

Având catalogul firmei, angajații din depar-
tamentul de vânzări au putut realiza tranzacții cu 
alte firme de exercițiu din țara noastră, învățând  
astfel să negocieze și să descopere anumite 
strategii de vânzare. Fiind într-un liceu cu profil 
economic, noi  învățăm foarte multe noțiuni 
legate de mediul de afaceri.

Știind deja că promoțiile bine gândite pot 
ajuta foarte mult o afacere și, împreună cu sta-
bilirea unor prețuri competitive, ele reprezintă 
metode de îmbunătățire a performanțelor 
economice ale firmei, am acordat o importanță 
mare capitolului reclamă și materiale promo-
ționale. Rezultatele muncii noastre s-au văzut 
în premii primite  la Târgul multi-regional al 
firmelor de exercițiu desfășurat la Universitatea 
Politehnică București 2015, unde echipa firmei 
de exercițiu NICE SHOES SRL a ocupat locul 
I la secțiunea  „Produse Inovative” și la Târgul  
Regional al Firmelor de Exerciţiu Antreprenorfest, 
Brănești 2014,  unde am câștigat locul II la 
secțiunea „Materiale promoționale” .

De departe elementul cel mai provocator, mai 
captivant și interesant al acestui proiect a fost 
crearea și realizarea efectivă a clipului publicitar.

La acesta am lucrat în echipă cu elevi de la 
clasa a XI-a C și rezultatele au fost apreciate, în 
cadrul Târgului Regional al Firmelor de Exerciţiu 
Antreprenorfest, Brănești 2015, unde echipa a 
ocupat locul I la categoria „Spot publicitar”.

Implicarea în acest proiect ne-a făcut să ne 
simțim extraordinar, ne-a ajutat să fim mai 
puternici, să lucrăm eficient în cadrul echipei, să 
fim curajoși și responsabili, iar toate premiile pe 
care le-am câștigat ne-au dat încredere în noi.

Acest „joc” m-a făcut să mă gândesc serios să 
urmez o școală de business pentru a aprofunda 
aceste noțiuni și mai târziu să-mi deschid propria 
afacere.

Mihai Alexandru, clasa a XII-a A



Activități extrașcolare

Completarea instruirii noastre

Ceea ce am apreciat întotdeauna la liceul 

nostru, a fost multitudinea și diversitatea acti-

vităților extrașcolare în care puteam fi implicați.  

Mă pot mândri cu faptul că am participat la 

aproape toate activitățile realizate în școală. 

Mi s-a părut foarte important să fiu parte din 

acestea, deoarece consider că aceste activități  

completează  educația pe care o primim în școală. 

Suntem încurajați și susținuți să luăm parte 

la activități recreative. Acestea ne stimulează 

intelectul, ne ajută să ne dezvoltăm anumite 

aptitudini și să avem preocupări variate.

Nu este an școlar în care să nu participăm la 

cel puțin o excursie. Ea are rolul de a ne ajuta 

la îmbogățirea orizontului cultural-științific, la 

educarea noastră cetățenească. 

Vizitând zone din țara noastră aflăm 

informații despre locul natal în care au trăit, 

muncit și luptat strămoșii noștri. Tot în excursii 

am văzut  locurile unde s-au născut, au trăit și 

au creat opere de artă artiștii și scriitorii noștri.

Anual, participăm cu mult entuziasm la 

activități precum: Halloween, Ziua Limbilor 

Europene, mult-așteptatul Bal al bobocilor, 

Festivalul „Culorile toamnei”, activități SNAC, 

comemorarea poetului Mihai  Eminescu etc.

În preajma sărbătorilor, în fiecare an  se 

organizează serbări cu scopul de a valorifica tra-

dițiile, obiceiurile și specificul poporului nostru.  

Corul școlii cântă colinde și noi toți ne 

bucurăm  de magia sărbătorilor de iarnă. 

Serbările școlare  realizate cu diferite ocazii,  

scot în evidență  talentul, munca și priceperea 

noastră, sub îndrumarea dragilor noștri dascăli.

Nu sunt uitate nici sărbători importante 

precum 1 Decembrie, 24 Ianuarie, zile în care 

fiecare suflet de român vibrează la tot ceea ce 

înseamnă patriotism, iubire de neam și țară. 

Promovând valorile naționale învățăm să ne 

apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca 

nație. 

De câțiva ani buni, împreună cu Școala 

Gimnazială Nr. 2 Buftea și Școala Gimnazială 

din Crevedia, suntem parteneri într-un proiect 

numit „Gătim sănătos - Mâncăm sănătos”. 

Este important ca noi să conștientizăm cât 

de vitală este o alimentație sănătoasă, cât de 

ușor ne putem prepara produse sănătoase și  

cum ne putem procura  alimentele necesare 

unui trai sănătos.

Nu pot să trec peste colaborarea strânsă dintre 

liceul nostru și SC Kaufland România SCS. 

De câteva generații suntem implicați într-un 

proiect îndrăzneț numit „Raftul cu experiențe”,  

dezvoltat de Școala de Valori, în  parteneriat cu 

SC Kaufland Romania SCS. 

În cadrul acestui proiect colegii noștri au avut 

parte de o pregătire completă: au beneficiat de 

instruire profesională în domeniul comercial, 

au avut un stagiu de practică în magazinele 

Kaufland și au participat la ateliere de  

dezvoltare personală.

În concluzie, pot spune că aceste experiențe 

ne-au  ajutat  să avem încredere în noi și în  

forțele noastre, să ne cultivăm un stil de viață 

civilizat, ne-au dezvoltat anumite competențe 

și abilități necesare unei bune dezvoltări 

armonioase și de ce nu, ne vor ajuta să ne 

integrăm mai bine în societate.

Nistor Mariana Cătălina, clasa a XII-a A
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Jurnal de călătorie

Excursie în săptămâna 
„Să stii mai multe, să fii mai bun!”

Cea mai interesantă 

și aventuroasă excursie 

din viaţa mea, care-mi 

va rămâne mereu în 

memorie, a fost excursia 

organizată de condu-

cerea liceului nostru la Barajul Vidraru. Aceasta, 

nu doar că m-a încântat, dar m-a fascinat în așa 

măsură, încât niciodată nu o voi uita.

Tuturor ne-a plăcut!

Dacă ar fi să-i fac o scurtă descriere, ar suna 

cam așa: plecarea a fost în zorii zilei, am mers pe 

autostrada A1 spre Pitești, însă nu am intrat în 

oraș, ci am ocolit pe centură spre Curtea de Argeș 

și Barajul Vidraru. Am admirat peisajele care se 

succedau, dezvăluindu-ne varietatea și frumuseţea 

spaţiului geografic românesc și… am ajuns la 

baraj. Priveliște de vis. Albul zăpezilor ce îmbrăcau 

munţii, în contrast cu albastrul intens al cerului 

reflectat în apa lacului, îţi dezvăluiau un tablou de 

poveste. Mă simţeam „liber”, iar privelieștia îmi 

tăia respiraţia…

Ne-am distrat, am făcut o sumedenie de poze, 

ne-am cumpărat o mulţime de suveniruri și-apoi 

am plecat de la baraj la Cetatea Poenari unde, ne 

așteptau alte surprize. Ca să ajungem la cetate a 

trebuit să urcăm, nici mai mult, nici mai puţin 

decât 1480 de trepte, printr-o pădure de foioase. 

Pe măsură ce urcam, începeam să deslușim silueta 

cetăţii, accentuând senzaţia pe care-o aveam, pri-

vind-o din vale, că cetatea seamănă cu un cuib de 

vulturi, cocoţată pe o stâncă ce străjuiește valea.

 La fel ca la Vidraru, am vizitat cetatea și am 

făcut o mulţime de poze, care mai de care mai 

hazlii. După efortul de la urcuș, coborârea celor 

1480 de trepte a fost floare la ureche.

Înainte de plecare am aflat următorul obiectiv 

de vizitat: Mănăstirea Curtea de Argeș. Ajunși la 

destinaţie, am intrat pe poarta mănăstirii și am 

auzit glasul îngeresc al cântăreţilor ce-l slăveau pe 

Dumnezeu în psalmi, umplându-ne sufletele de 

bucurie. Am vizitat frumoasa ctitorie, ne-am rugat, 

ne-am încărcat spiritual și am plecat spre Pitești.

Tot grupul s-a îndreptat spre centrul orașului, 

unde altundeva decât la „Mac”. După ce ne-am 

potolit foamea am avut program liber de vizitare a 

orașului, stabilindu-se o oră de revenire la autocar.

Majoritatea elevilor a rămas grupată, luându-și 

reperele necesare pentru a ajunge la timp la autocar. 

Dar eu și cu prietenul meu Ilinca, sub euforia liber-

tăţii de acţiune, ne-am decis să mai facem câteva 

cumpărături, ca să desăvârșim reușita excursiei și 

mergând de la un magazin la altul… ne-am rătăcit! 

Timpul se scurgea cu repeziciune, trebuia să fim 

la autocar și noi bâjbâiam prin centrul Piteștiului, 

panicaţi că vom rămâne pe-acolo. Greșeala de a 

ne despărţi de grup, fără să spunem, ne-a costat 

scump, deoarece profesorii însoţitori, plecaţi după 

noi, ne-au recuperat într-un final și ne-au tras o 

dojană binemeritată.

Speriaţi, dar fericiţi, am ajuns la autocar cu 

jumătate de oră întârziere și, în scurt timp, după 

ironiile pe care le-am îndurat din partea colegilor, 

am uitat de toate și am râs cu toţii de escapada 

noastră. Totul e bine când se termină cu bine!

Am petrecut o zi superbă în săptămâna „Să ştii 

mai multe, să fii mai bun!”. Abia aștept următoarea 

excursie și sunt convins că mă voi distra de minune!

Liontescu Ionuţ, clasa a X-a C

,
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Pentru a-și pune în valoare calitățile artistice 

și pentru a crea momente de relaxare, sensibilitate 

și emoție, un grup de elevi a înființat în urmă 

cu șase ani, sub îndrumarea doamnei bibliotecar 

Costache Florica, trupa de teatru a liceului nostru.

De la constituire până 

în prezent, au fost jucate 

numeroase piese de teatru și 

scenete, care s-au bucurat de 

un mare succes, dovadă fiind 

ropotele de aplauze primite 

și premiile adunate. Acestea 

au răsplătit munca depusă 

de elevi în orele de repetiții, 

responsabilitatea de care dau 

dovadă, talentul și dăruirea 

cu care  interpretează fiecare rol,  dorința de a fi 

din ce în ce mai buni.

Participarea la numeroase concursuri și 

câștigarea  de premii au contribuit la sporirea 

încrederii în forțele proprii a elevilor precum și 

Ne promovăm talentele

Teatrul - pasiune si talent

la creșterea prestigiului 

liceului nostru la nivel de 

oraș și la nivel județean. 

În prima ediție a 

Concursului de teatru  

pentru copii si tineret  

„Art Buftea”, echipa 

de teatru a liceului a 

câștigat Premiul I la sec-

țiunea „Teatru” pentru 

interpretarea actului III 

din piesa „Gaițele” de 

Alexandru Chirițescu.

În acest an școlar, piesa de teatru  

„D-ale carnavalului” de I.L. Caragiale a ocupat 

locul al II-lea la Concursul de teatru pentru copii 

si tineret  „Art Buftea”, ediția a III-a, găzduit de 

Centrul Cultural al orașului.

Din distribuție au facut parte elevii  

Iordache Andreea (clasa a IX-a B), Tudor Mihaela 

(clasa a IX-a B), Șerban Gabriel (clasa a XII-a A) 

și Comănoiu Mihai (clasa a XII-a B).

La același concurs a fost prezentată și sceneta 

„Suzi” de Mihai Maximilian, în interpretarea 

elevilor Mihalache Sara (clasa a XII-a A) și 

Comănoiu Mihai (clasa a XII-a B), obținând 

locul al III-lea.

Elevii Mihalache Sara si Comănoiu Mihai au 

participat și în anul școlar precedent la Concursul 

„Art Buftea”, câștigând locul I cu sceneta 

„Cititorul de contor” de Paul Everac, sceneta 

umoristică cunoscută  prin faptul că a fost inter-

pretată de către celebrii actori Jean Constantin și  

Carmen Stănescu.

Sperăm ca în viitor un număr cât mai mare 

de elevi să se alăture trupei de teatru a liceului, 

reușind să îmbine rezultatele bune la învățătură 

cu mândria de fi actori.

Mînzu Ionuț, clasa a X-a C

,
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Merită văzut!

AFERIM! - debutul meu în cinematografia românească
Unul dintre cele mai de amploare proiecte 

cinematografice româneşti din ultimii ani, 

„Aferim!”, de Radu Jude, este un film istoric 

a cărui acţiune are loc în Ţara Românească a 

începutului de secol XIX. Un zapciu, inter-

pretat de actorul Teodor Corban, însoţit de 

fiul său (subsemnatul) caută un rob fugar  

(Cuzin Toma).

Scenariul filmului este scris de Radu Jude 

și Florin Lăzărescu, Marius Panduru a realizat 

imaginea, montajul - Cătălin Cristuţiu, sound- 

designul este semnat de Dana Lucreţia Bunescu. 

Costumele au fost realizate de Dana Păpăruz, iar 

scenografia, de Augustina Stanciu, consilier istoric 

a fost Constanţa Vintilă - Ghiţulescu, producător 

- Ada Solomon.

 Din distribuţie fac parte Teodor Corban, Cuzin 

Toma, Alexandru Dabija, Luminiţa Gheorghiu, 

Victor Rebengiuc, Alberto Dinache, Alexandru 

Bindea, Mihaela Sîrbu, Adina Cristescu, Șerban 

Pavlu, Gabriel Spahiu, Dan Nicolaescu și eu.

Filmul a fost distins cu Ursul de Argint, premiu 

pentru regie, la Festivalul de Film de la Berlin și a fost 

selectat alături de alte 14 filme în competiţia oficială 

a Festivalului Internaţional de Film de la Beijing, 

eveniment care a avut loc în perioada 16-23 aprilie.

Nu mă voi lăuda eu cu impactul pe care l-a avut 

filmul, ci am să vă citez câteva cronici de specialitate:

 � The Hollywood Reporter califică filmul lui 

Radu Jude drept „o lecţie aspră de istorie, ușurată 

de umorul deocheat și de elementele westernului 

clasic. Elegant turnat în alb-negru, pe peliculă 

de 35 de milimetri, al treilea lungmetraj al lui  

Radu Jude lasă impresia unui concurent puternic, 

graţie aspectului său uimitor, subiectului actual 

și scenariului surprinzător de amuzant. Dar 

nu vă lăsaţi păcăliţi de tonul său jucăuș și ireve-

renţios”, continuă cronicarul revistei americane  

Stephen Dalton. „Sub poleiala umorului dezmăţat 

și a imaginii răvășitoare se 

ascunde un cal troian - o dramă 

acidă despre efectele toxice, 

pe termen lung ale sclaviei, 

misoginismului și rasismului”, 

adaugă publicaţia americană, 

reia Mediafax.

 � Revista Variety consideră, 

la rândul său, că „Aferim!” este 

cel mai reușit dintre filmele lui 

Radu Jude și constată că regizorul 

român este în continuare 

preocupat de „jocurile de putere” și de „umilinţele” 

la care oamenii se supun unii pe alţii. „Aferim!” este 

o incursiune „excepţională și extrem de inteligentă 

într-o perioadă crucială a istoriei, un film în egală 

măsură inspirat și furios”, scrie revista Variety.

 � „Aferim!” înseamnă „Bravo!”, spune criticul 

Jay Weissberg, „un cuvânt folosit cu profundă 

ironie pe parcursul filmului, dar care îi poate fi 

adresat, fără nici o urmă de ironie, regizorului”.  

„O bună parte din prospeţimea filmului se datorează 

felului în care Radu Jude evită capcanele filmului 

istoric tradițional (…) - nimic nu este convenţional 

sau înfrumusețat și, chiar dacă documentarea 

intensă este evidentă, cineastul se folosește de ea 

ca să reconstituie atmosfera locului, nu neapărat o 

întâmplare clar definită”, mai scrie acesta.

Acum, dragii mei colegi și prieteni, eu, Mihai,  

colegul vostru, am să vă împărtășesc cu emoţie 

sentimentele și trăirile pe care le-am experi-

mentat pe parcursul filmărilor, cât și pe durata   

Festivalului de Film de la Berlin.

Totul a început în clasa a IX-a, când doamna 

Viorica Capdefier, casting director, ne-a propus 

o ședintă foto și să completăm o fișă. După un 

an, am fost sunat si mi s-a propus să mă prezint 

la un casting, iar după 6-7 castinguri am primit 

rolul lui Ioniță din „Aferim!”. 

Pentru că nu aveam deloc experiență, mi-a fost 

destul de greu la început, dar cu ajutorul regizorului 

Radu Jude și al actorilor Teodor Corban și Toma 

Cuzin, am reușit să mă descurc bine. Nu știu ce va 

fi pe viitor, dar aștept cu nerăbdare și alte proiecte!

Vă aștept cu drag și emoție la vizionarea 

filmului și sunt sigur că voi veţi fi cei mai sinceri și  

obiectivi critici!

Mihai Comănoiu, clasa a XII-a B
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Sărbătoarea Sfintelor  Paşti este cea mai mărită 

și solemnă dintre sărbătorile anului, care aduce 

omenirii speranţa mântuirii și a vieţii veșnice, prin 

sacrificiul lui Isus Hristos.

În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e 

marcat odată cu postul de șapte săptămâni. O 

semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare 

din Săptămîna Patimilor. Din această zi, ţăranii 

încetează lucrul la câmp și se concentrează  asupra 

curţii și a casei, pentru ca totul să fie curat. Tot în 

Joia Mare, femeile încep să pregătească pască și să 

vopsească ouăle. 

Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele 

de sâmbătă și duminică, oamenii se trezesc din 

somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, 

își pun straie noi, iau câte o lumânare și pornesc 

către biserică unde preotul cu Sfânta Evanghelie 

și crucea în mână, urmat de alaiul de credincioși, 

iese cu lumânarea aprinsă și înconjoară biserica de 

trei ori. Când preotul rostește „Hristos a înviat!” 

toţi cei prezenţi la acest serviciu religios spun 

„Adevărat a înviat!”, răspunsul fiind recunoașterea 

Tainei Învierii.

Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă 

și face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit,  

afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot 

restul anului. 

Oamenilor le este permis să mănânce bucatele 

(pasca/pâinea, ouăle roșii , carnea de miel, sarea și 

vinul) abia după ce acestea se sfinţesc și după ce 

fiecare persoană participă la Liturghie.

În Ţara Moţilor, în noaptea de Paști se ia toaca 

de la biserică, se duce în cimitir și este păzită de 

feciori. Iar dacă nu au păzit-o bine și a fost furată, 

sunt pedepsiţi ca a doua zi să dea un ospăţ din care 

se înfruptă atât  „hoţii” cât și „păguboșii”, iar dacă 

aceia care au încercat să fure toaca nu au reușit, 

atunci ei vor  fi cei care vor plăti ospăţul.

Probabil, cel mai de notorietate obicei e cel 

din zona Transilvaniei, cunoscut sub numele de 

Tradiții

Obiceiuri si traditii de Pasti

„stropit”. Potrivit acestuia - preluat de la maghiari 

- băieţii merg în familiile în care există o fată sau 

mai multe, pe care le stropesc cu parfum, „ca să nu 

se veștejească”.

În ţara Bârsei, în jurul Brașovului, se face o 

petrecere care adună întreaga comunitate – obiceiul 

Junii Brașovului. Grupurile de tineri, organizate 

asemeni cetelor de călușari sau de colindători, cu 

vătaf și casier, strâng ouă de la tinerele fete, după  

care se merge către Pietrele lui Solomon, la picnic, 

unde vor avea loc întreceri. Cea mai cunoscută și 

îndrăgită dintre ele este aruncarea buzduganului.

În zona Câmpulung Moldovenesc, datina 

se deosebește prin complexitatea simbolurilor, 

a credinţei în puterea miraculoasă a rugăciunii 

de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de 

duminică, credincioșii ies în curtea bisericii, se 

așază în formă de cerc, purtând lumânarile aprinse 

în mână, în așteptarea preotului care să sfinţească 

și să binecuvânteze bucatele din coșul pascal.

Un foarte frumos obicei se păstrează în 

Maramureș, zona Lăpușului. Dimineaţa, în prima 

zi de Paști, copiii merg pe la prieteni și vecini să 

le anunţe Învierea Domnului. Gazda dăruiește 

fiecărui urător un ou roșu. La această sărbătoare, 

pragul casei trebuie trecut mai întâi de un băiat, 

pentru ca în acea gospodărie să nu fie discordie 

tot restul anului.

În Banat, la micul dejun din prima zi de Paști, 

se practică tradiţia tămâierii bucatelor. Apoi 

fiecare mesean primește o linguriţă de Paști (vin 

și pâine sfinţite).  

În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere 

în clopotniţă și spală limba clopotului cu apă 

neîncepută. Cu această apă se spală pe faţă în zorii 

zilei de Paști, ca să fie frumoase tot anul. Flăcăii 

trebuie să se ducă cu flori la casele unde locuiesc 

fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, pentru a-și 

arăta consimţământul la sentimenttele lor, trebuie 

să le ofere un ou roșu.

În Moldova,  în dimineaţa următoare după 

noaptea Învierii se pune un ou roșu și unul alb 

într-un bol cu apă ce trebuie să conţină monede. 

Copiii trebuie să își clătească faţa cu apă și să își 

atingă obrajii cu ouăle pentru a avea un an plin de 

bogăţii.

, , ,

Profesor Petcu Mona-Maria



| 30 | | 31 |

„De ce multe flori au cinci sau opt petale, dar foarte puţine șase sau șapte? De ce fulgii de zăpadă au o 

simetrie hexagonală? De ce tigrii au dungi, dar leoparzii pete?  Formele și frumuseţile lumii naturale i-au 

inspirat mereu, deopotrivă, pe artiști și pe savanţi. Viziunea despre locul nostru în univers reflectă înţele-

gerea la care am ajuns privind formele și structurile din natură. Intelectul uman și cultura au inventat un 

sistem de raţionamente care ne permite să recunoaștem, să clasificăm și să folosim formele: matematica. 

Numerele naturii vă înzestrează cu ochii matematicianului. După această călătorie prin matematică veţi 

privi altfel lumea.”

Cercetătorii britanici au confirmat o teorie veche de 60 de ani, emisă de spărgătorul de coduri din 

cel de-al Doilea Război Mondial, Alan Turing, care spunea că dungile tigrilor și petele leoparzilor sunt 

cauzate de anumite molecule.

Mai mult, Turing a calculat chiar și o formulă matematică a modului în care se formează dungile și 

petele leoparzilor.

Șirul lui Fibonacci şi floarea soarelui

Șirul lui Fibonacci este o secvenţă de numere în care fiecare număr se obţine din suma precedentelor 

două din șir. Astfel, 0+0=0, 0+1=1, 1+1 = 2, 2+1=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 și tot așa. Mai interesant este 

faptul că numerele lui Fibonacci se regăsesc și în lumea plantelor.

Floarea soarelui, spre exemplu, respectă acest model. Dacă vom studia cu atenţie o floare a soarelui, vom 

observa două tipuri de spirale, una care merge în sensul acelor de ceas și una în sens invers. Numărând 

șirul de seminţe, vom observa că media este de 21 sau 34 într-un sens și 34 sau 55 în alt sens. Toate sunt 

numere Fibonacci.

Corpul omenesc şi numerele lui Fibonacci

Mâna umană are 5 degete, fiecare deget având 3 falange, separate prin 2 încheieturi. Media lungimilor 

falangelor este de 2, 3 și, respectiv, 5 cm. În continuarea lor este un os al palmei care are în medie 8 cm.

Câtul dintre lungimea părţii de jos a corpului omenesc, măsurată de la ombilic până la tălpi, și partea de 

sus, măsurată din creștet până la ombilic este numărul de aur.

Ritmul ciclic al bătăilor inimii apare în electrocardiograma unui om sănătos ca o linie curbă, cu suișuri 

și coborâșuri. 

Reprezentarea grafică a „șirului lui Fibonacci” seamănă izbitor cu cea de-a doua parte a amintitei EKG.

Molecula de ADN are și ea la bază secţiunea de aur. Ea măsoară 34 angstromi (A) în lungime și 24 A 

lăţime, pentru fiecare ciclu complet al elicei duble a spiralei sale.  21 și 34 fac parte din „șirul lui Fibonacci”.

Nu învățăm pentru școală, 
învățăm pentru viață!

Desi pare imposibil… matematica ne înconjoară,
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Secțiunea de aur

Secțiunea de aur,  raport mediu sau de aur - o valoare care este egală cu aproximativ 1.6180339887,  care 

descrie proporțiile perfecte universale în domeniul științei și artei.

Mulți artiști și arhitecți au folosit raportul de aur în lucrările sale, așa cum aceste proporții sunt consi-

derate cele mai bune din punct de vedere estetic.

Zero

Zero a devenit baza matematicii moderne. Deși vom începe numărarea 

de la unu, matematicienii și programatorii încep de la zero.

El este cunoscut ca un element neutru. Dacă adăugați sau scădeți de la 

orice număr zero, numărul nu se va schimba. Dacă înmulțiți orice număr  cu 

zero, veți obține tot zero. Orice număr ridicat la un nivel de putere de la 0 

la 1, de exemplu, 2 la nivelul de putere zero, este egal cu 1. Dar nu se poate 

împărți la numărul de zero.

Nu există nici un an zero în sistemul numeric. Deci, există un an 3 înaintea lui Hristos, un an 2 înaintea 

lui Hristos , un an 1 înaintea lui Hristos, apoi, 1 an după Hristos, al 2-lea an după Hristos și așa mai departe.

Cochilia melcului, spirala logaritmică şi seria lui Fibonacci

Câţi dintre voi nu au studiat un pic cochilia melcilor ieșiţi „la plimbare” după o ploaie de vară. Designul 

ei urmează o spirală extrem de reușită, o spirală pe care nouă ne-ar fi greu să o realizăm trasând-o cu pixul. 

Această spirală urmărește dimensiunile date de secvenţa lui Fibonacci:

•	 Pe	axa	pozitivă:	1,	2,	5,	13,	ş.a.m.d.;

•	 Pe	axa	negativă:	0,1,	3,	8,	ş.a.m.d.

 După cum puteţi observa, aceste 2 subșiruri combinate, vor da chiar numerele lui Fibonacci.

 Motivaţia pentru această dispunere este simplă: în acest fel cochilia îi crează melcului, în interior, 

un maxim de spaţiu și de siguranţă.

 Spirala logaritmică – unicul tip de spirală care nu-și modifică forma pe măsură ce crește. Aceasta 

se găsește:

•	 În	forma	cochiliei	de	melc;

•	 În	forma	urechii	umane;

•	 În	interiorul	aparatului	auditiv.

Ştefan Alexandra, clasa  a XII-a A
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Să trăim într-o lume civilizată!

Legea antifumat
Consider ca scopul principal al interzicerii fumatului în spațiile 

închise de la locul de muncă și în spațiile publice închise este 

protejarea sănătății angajaților și a cetățenilor care se află în spațiile 

publice, prin evitarea expunerii la fumul toxic al produselor din tutun. 

Legea este benefică suplimentar pentru cei care fumează deoarece 

facilitează oprirea fumatului, precum și în cazul minorilor și tinerilor 

deoarece contribuie la prevenirea fumatului prin reducerea ocaziilor 

sociale în care se fumează și în care debutează, de obicei, consumul 

de tutun.

NU SE VA MAI FUMA ÎN:

 Ӻ spațiile închise din toate locurile de muncă:

 • halele industriale, spațiile de depozitare, birourile și camerele, sălile de ședință, sălile de consiliu, 

holurile,	coridoarele,	toaletele,	lifturile,	balcoanele	închise	etc.;

 • instituțiile	publice	centrale	şi	locale;

 • unități	comerciale:	magazine,	expoziții/târguri	în	spațiu	închis,	centre	comerciale,	piețe	închise	etc.;

 • restaurante, baruri, cafenele, terase închise, unități de cazare, cluburi - inclusiv cele cu acces 

restricționat,	cazinouri,	săli	polivalente	etc.;

 • unități	cultural-artistice,	sportive,	recreative;

 Ӻ toate mijloacele de transport în comun (unde nu se va mai putea folosi nici țigareta electronică), 

autogări, gări, aeroporturi, peroane și refugii închise, taxiuri, mașina de serviciu, ambulanță, inclusiv în 

cabina	şoferului,	vatmanului,	mecanicului	de	tren	etc.;

 Ӻ toate spațiile din unitățile de învățământ, medico-sanitare și de protecție a copilului, inclusiv în 

curtea unităților;

 Ӻ locurile de joacă pentru copii, indiferent dacă sunt amplasate în interior sau exterior;

 Ӻ spațiile comune din clădirile de locuințe: holuri, lift etc. 

Șerban Gabriel, clasa a-XII-a A

Preşedenție Preşedinție
GREȘIT CORECT

Domnul Pop candidează la preşedenție. Domnul Pop candidează la preşedinție.

PREȘEDINȚÍE	s.	f.	Funcția	şi	activitatea	de	conducere	a	preşedintelui;	perioada	de	activitate	a	unui	
preşedinte;	p.	ext.	 sediu	unde	 îşi	exercită	 funcția	preşedintele	 şi	 serviciile	 în	subordine;	prezidenție.	–	
Președinte + suf. -ie.

Repercursiune Repercusiune
GREȘIT CORECT

Ce repercursiuni vor avea aceste decizii? Ce repercusiuni vor avea aceste decizii?

REPERCUSIÚNE, repercusiuni, s. f. Urmare, consecință. [Pr.: -si-u-] – Din fr. répercussion.  

Remarci Remarce
GREȘIT CORECT

Remarcile tale sunt pertinente. Remarcele tale sunt pertinente.

REMÁRCĂ,	remarce,	s.	f.	Observație,	constatare;	notă,	însemnare.	–	Din	fr.	remarque.	

Vorbește corect!

Să ne îmbogătim vocabularul…
SUPERFLÚU, -ÚĂ, superflui, -ue, adj. (Livr.) Care este de prisos, inutil. [Acc. și: supérfluu. –  

Pr.: -flu-u] – Din lat. superfluus, fr. superflu.	;	

CONDESCENDÉNT, -Ă, condescendenți, -te, adj. Care are o atitudine plină de respect sau de 

bunăvoință	față	de	cineva;	respectuos,	amabil.	–	Din	fr.	condescendant.

Sursa: DEX ‘09 (2009)

Stoica Andreea, clasa a XII-a A

sau

sau

sau

,
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O lume mai curată

Un mediu mai curat, o viată mai sănătoasă
Motto: „Natura e totdeauna adevărată, serioasă şi severă.

Ea are întotdeauna dreptate, iar greşelile şi rătăcirile sunt ale omului” – W.F. Goethe

Dragomir Gabriela şi Dragomir Raluca, clasa a XI-a A

,

Ecologizarea mediului este foarte importantă 
pentru noi deoarece, de calitatea mediului depinde 
calitatea vieţii. Un mediu curat înseamnă o viaţă mai 
sănătoasă. Din păcate, ne-am obișnuit să ignorăm 
mizeria care ne înconjoară uneori, iar natura să fie 
doar un auxiliar menit să ne binedispună, chiar 
dacă intervenim brutal și o maculăm cu nonșalanţă.

Educaţia ecologică este o componentă de bază a 
dezvoltării durabile pe care civilizaţia contemporană 
și-a propus-o ca modalitate de evoluţie, cel puţin 
până la finele acestui secol. În acest context, elevii 
liceului nostru au continuat bunele tradiţii din anii 
anteriori (fie în acţiuni de anvergură naţională gen 
„Let’s do it, Romania!”, fie în cadrul unor acţiuni 
organizate la nivelul comunităţii locale, precum 
cele de plantare puieţi) și, în perioada octombrie 
2015 - februarie 2016, au desfășurat numeroase 

acţiuni legate de ecologizare, reciclarea deșeurilor 
și protecţia biodiversităţii.

Deșeurile reprezintă o problemă presantă de 
mediu, socială și economică. Dacă în trecut se 
considera că deșeurile nu pot fi refolosibile, în 
prezent acestea sunt recunoscute, din ce în ce mai 
mult,	ca	fiind	resurse;	acest	lucru	se	reflectă	în	ges-
tionarea deșeurilor, unde s-a trecut de la eliminarea 
deșeurilor la reciclarea și recuperarea acestora. În 
acest sens, au fost organizate acţiuni de colectare 
și reciclare a deșeurilor (în care au fost angrenaţi, 
practic, toţi elevii), deșeurile colectate selectiv  
fiind preluate de Serviciul de Salubritate al  
orașului Buftea.

Biodiversitatea este o condiţie obligatorie 
în contextul dezvoltării durabile, pentru a lăsa 
generaţiilor viitoare o planetă cel puţin la fel de 

„înzestrată” precum cea pe care o are generaţia 
actuală. În actualele condiţii de mediu pericolul 
dispariţiei unor specii de vieţuitoare este foarte 
mare. Pentru protecţia biodiversităţii, elevii claselor 
a X-a C și a XII-a D au desfășurat activităţi de 
eco-bricolaj, confecţionând căsuţe pentru păsărele 
pe care le-au amplasat apoi în copacii din curtea 
liceului.

  În ceea ce privește ecologizarea este evident 
că nu putem vorbi de civilizaţie într-un spaţiu 
geografic alterat de mizerie, într-o societate care 
ignoră problemele de igienizare, considerând 
gunoaiele ca o prezenţă normală în peisajul con-
temporan. În acest sens am desfășurat mai multe 

acţiuni de ecologizare a curţii școlii și a principalelor 
căi de acces către liceu, acţiuni la care au participat, 
practic, toţi elevii liceului.
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Strănutul oprește toate funcțiile 

organismului, chiar și inima.

Aurul este atât de rar încât într-o singură oră în lume se extrage mai mult fier decât tot aurul existent pe Terra.

În decursul unei vieți 

normale, părul unei persoane 

poate să crească 700 km.

De-a lungul vieții, omul 
se hrănește circa 4 ani și 

doarme în medie 25 de ani.

La origini, Feng Shui a fost arta 
de a decora morminte?

Liztomaniya este nevoia de 
a asculta muzică tot timpul.

Șarpele poate să doarmă până 

la 3 ani fără să se trezească.

Oamenii obișnuiau să viseze alb-negru. Totul s-a schimbat de când a apărut televizorul color. Datorită lui, 75% din oamenii de astăzi visează în culori.

Șerban Gabriel, clasa a XII-a A Vasile Cristian George, clasa a X-a A

 Ӭ Leonardo da Vinci putea scrie cu o mână și cu cealaltă desena 
în același timp.

 Ӭ Un purice  poate sări de 350 de ori cât lungimea sa, ceea ce 
înseamnă, prin comparație, ca un om să sară peste 60 de metri?

 Ӭ Struțul este singurul animal al cărui ochi este mai mare decât 
creierul său? 

 Ӭ Cel mai mare copac din lume este baobabul? Nici 5 oameni nu 
îl pot cuprinde. Are o înălțime de trei blocuri de câte 10 etaje , însă 
cel mai înalt copac din lume este Hyperion din California cu peste 
115 metri. 

 Ӭ Un botanist suedez a realizat un ceas cu totul și cu totul special , bazându-se 
pe faptul că unele flori se trezesc și adorm la o ora exactă? El a plantat flori într-o 
anumită	ordine;	 în	 acest	 fel	 a	 creat	un	 ceas	„viu”	 ale	 cărui	flori	 se	 trezesc	pe	 rând,	
indicând astfel ora exactă.

 Ӭ Nucile de cocos pot duce la formarea unor insule? Cocotierii cresc atât pe 
uscat cât și pe insule îndepărtate și izolate, deoarece nucile de cocos pot pluti pe 
apa mărilor mii de km fără să-și piardă capacitatea germinală. Dacă pe drumul lor 
întâlnesc un banc de nisip, un atol plat sau o insulă de corali, petecul de pământ este 
suficient pentru a le permite dezvoltarea. Planta în creștere adună în jurul ei tot mai 
mult nisip și material solide și astfel, în locul respectiv, se poate forma, de-a lungul 
timpului, o insula mică.

 Ӭ Marea Moartă este cea mai sărată mare din lume, cu o concentrație 
de sare care depășește aproape de 10 ori concentrația de sare dintr-o 

mare normală (în mare se găsesc aproximativ 35g sare/litru) ? 
Marea Moartă este atât de sărată, încât corpul uman plutește pe suprafața apei, 
fiind celebre pozele cu oameni care stau pe spate în apă și citesc diverse cărți. 
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Pagina de divertisment

1. Impozit indirect care se percepe în unele țări asupra unor obiecte de consum.

2. Instituții financiare.

3. Profit calculat ca diferenţă între profitul brut și impozitul pe profit.

4. Reprezentarea grafică a structurii organizatorice.

5. Operația de înlocuire a unuia sau mai multor factori de producție.

6. O obligație a unei componente provenită din tranzacții sau evenimente din trecut, a cărei stingere 

poate duce la transferarea unui activ, prestarea de servicii sau alte beneficii economice viitoare.

7. Valoarea la care se cumpără sau se vinde un produs.

8. Persoana fizică, care înfăptuiește fapte obiective de comerț. 

9. Sumă de bani plătită când se accesează un împrumut.

10. „Ansamblul de acţiuni și mijloace de informare și atragere a cumpărătorilor potenţiali către punctele 

de vânzare, în vederea satisfacerii nevoilor și dorinţelor acestora și implicit a creșterii eficienţei economice 

a activităţii întreprinderii producătoare”.

11. Legăturile ce se stabilesc între subdiviziunile organizatorice (compartimente, posturi, etc.)

Briceag Ana-Marina, clasa a XI-a A

Fiecare casetă din piramidă reprezintă suma celor două casete situate sub ea.

Completați restul piramidei.

Un magazin de dulciuri atrage toți copiii din zonă. Magazinul vinde și 
acadele, caramele și dropsuri aromate.

•	 Lucian a cumpărat patru acadele, trei caramele și două dropsuri cu 2 lei.
•	 Alexandru a ales șase caramele și o acadea la prețul de 2 lei.
•	 Maria a luat zece dropsuri, o acadea și o caramelă. Și ea a plătit tot 2 lei.

Aflați prețul fiecăreia dintre aceste bomboane.
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