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Primul număr al revistei noastre a fost dedicat zilelor şcolii, ocazionate de 

aniversarea a 35 de ani de la inaugurarea liceului şi a 125 de ani de la  naşterea lui 

CONSTANTIN BRÂNCUŞI – patronul spiritual al şcolii noastre. 
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Interviu cu domnul 

director Creţu Mihai 

 

 

K.A: Ce puteţi să ne spuneţi despre evoluţia şcolii noastre? 

Domnul director Creţu: Anul acesta se împlinesc 37 de ani de 

la înfiinţarea şcolii noastre. La început s-a numit “Liceul 

industrial de construcţii”, apoi “Liceul industrial nr.3”. Din 1993 

am devenit “Grup şcolar Constantin Brancuşi”, iar din 2002, în 

urma rezulatatelor foarte bune obtinuţe în procesul de instrucţie 

şi educaţie, MEC a aprobat progresarea nostră spre “Colegiul 

tehnic Constantin Brancuşi”, titlu care îl purtăm în prezent cu 

mândrie.  

K.A: Ce planuri de viitor aveţi cu privire la proaspătul colegiu? 

Domnul director Creţu: Începând cu anul şcolar 2003/2004 ne 

gândim să fixăm clasele pe săli de clasă şi nu pe laboratoare. 
Dorim să modernizăm şi baza materială a şcolii. Săptamăna 

aceasta se inaugurează  încă un laborator de informatică, având 

25 de calculatoare noi Pentium IV primie de la MEC, iar 

mobilierul şi zugrăveala au fost realizate de elevii şcolii sub 

îndrumarea directă a maistrilor. Dorim performanţe la 

concursurile pe meserii şi olimpiadele şcolare, precum şi mai 

multe activităţi educaţionale. Ne interesează comportamentul 

elevilor, care câteodată lasă de dorit (limbajul), la fel ca şi 

respectul faţă de colegi, de profesori şi faţă de cei mai în vârstă. 

De mule ori, în televiziune vedem filme şi alte programe numai 

cu violenţe şi alte genuri de manifestări care sunt departe de 
educaţia corespunzătoare. Desigur, nici de serbări sau de excursii 

nu vom uita. 

Resurse umane: 

 110 cadre didactice, dintre care: 

 14 maiştri instructori 

 20 ingineri 

 76 profesori 

Baza tehnico-materială: 

 37 săli de clasă 

 7 laboratoare  (3 de fizică, 2 de chimie, 1 de biologie, 1 de 

electrotehnică) 

 24 de cabinete (3 de informatică, 2 de matematică, 3 de 

română, 1 de ştiinţe sociale, 2 de istorie, 1 de geografie, 3 de 

limbi moderne, 9 de specialitate) 

 biblioteca are un număr de 15.000 de cărţi 

 2 săli de sport 

 3 ateliere şcoală 

 sala festivă, secretariat, birouri 

Amplasarea: 

Şcoala este situată pe strada Menumorut  nr.33, lângă Piaţa 

Decebal. 

Interviu realizat de Kiraly Andreea şi Avram Livia 

clasa a XI-a A 

 

Constantin Brâncuşi – Amedeo Modigliani 

Prietenia a doi mari artişti 

 

 
 

 

Amedeo Modigliani 

(1884-1920) 

... Bine dispus, într-o dimineaţă, deschise uşa atelierului lui 

Brâncuşi artistul italian Amedeo Modigliani, care venise să-i 

vadă lucrările după cum îi promisese cu câteva zile înainte ... 

Când intră în atelier, înlemni cu ochii holbaţi de mirare. 

Niciodată mai înainte nu mai văzuse aşa ceva... Se entuziasmă şi 

spuse: “Eşti un geniu. N-am mai văzut aşa ceva niciodată” ...  

“Arta de a renaşte! Sunt onorat că mă găsesc aici. E o zi mare 

pentru mine şi sunt fericit că te-am întâlnit... Mă faci să cred că 
ar trebui să devin sculptor. Aceasta este şcoala de care am 

nevoie... Dă-mi o daltă şi un ciocan şi lasă-mă să dau prima 

lovitură. Doresc din tot sufletul să devin sculptor” ...  

... În vara anului 1909 Constantin lucra atent la “Sărutul”, cu 

multă grijă şi precizie. Spre deosebire de el, Modigliani lucra cu 

o rapiditate care îl uimea pe profesor... Îşi descoperise stilul 

aproape peste noapte, lungind nasul în aşa fel încât să balanseze 

conturul curbat al feţei. Părul îl cioplea în maniera statuilor vechi 

greceşti, iar gâtul era o figură geometrică, un cilindru... 

... Constantin şi Amedeo lucrară multe luni împreună... 

Modigliani lucra doar după-amiaza ... şi Constantin nu putea să-
şi dea seama că puterile prietenului său scădeau ... 

... Modigliani era omul care se străduia să trăiască intens în 

fiecare zi ... Constantin aspira la pace şi linişte sufletească. 

Modigliani în schimb, era în continuă căutare de plăceri, ca şi 

cum ar fi ştiut că mai are puţini ani de trăit şi dorea să-i trăiască 

din plin. Constantin încerca să-l aducă pe Modigliani pe drumul 

cel bun folosindu-se de înţelepciunea sa ... 

Într-o după-amiază, Modigliani încerca să-i facă un portret. 

Aruncă pensula jos, după ce pictă fundalul: “Degeaba, nu te pot 

prinde. Eşti la fel de viclean ca o vulpe, dar nu te pot face ca pe o 

vulpe, pentru că eşti un ţăran omenos. Nu poţi să apari nici în 

chip de om de ştiinţă, deşi eşti tot atât de absent. Eşti un bucătat 
excelent. N-am gustat niciodată o friptură mai bună ca cea făcută 

de tine. Dar cum să te pictez ca bucătar? Ştiu că nu mănânci zile 

întregi pentru a ajunge la revelaţie. Dar nici sfânt nu eşti, de 

vreme ce ţi se aprind ochii după fete. Eşti prea complex. Cum aş 

putea să găsesc trăsătura esenţială? ” ... 

... Moartea fulgerătoare a lui Modigliani în 1921, a fost o lovitură 

puternică, nu numai pentru Constantin, ci şi pentru miile de 

oameni care urmară sicriul artistului “maudit” (blestemat), 

arătându-şi astfel simpatia pentru el atât de hulit şi desconsiderat 

în timpul vieţii... Cuprins de remuşcări, Constantin simţea că nu 

făcuse destul pentru prietenul său... După ce declarase că va 
renunţa la sculptură, Modigliani nu mai trecuse pe la Constantin 

... (Fragmente din volumul “Sfântul din Montparnasse” – de 

Peter Neagoe, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977) 

 

Amedeo Modigliani (1884-1920), pictor şi sculptor italian, 
prieten al lui Brâncuşi, care l-a îndrumat spre o stilizare 

expresivă. Nuduri şi portrete în care formele alungite după un 

canon propriu şi stilizate, dau chipurilor un aer detaşat, elegant 

şi melancolic. 

 

Selecţie realizată de prof. Elena Indrei 
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FERICIREA DE A TRĂI  
 

Viaţa este bună, mai presus de orice. Ea este bună prin ceea ce 

reprezintă în sine. Raţiunea nu are nimic de a face in această 

problemă. Nu eşti fericit pentru că ai succes, călătoreşti sau îţi 

place ceva. Eşti fericit pentru că eşti fericit. Fericirea reprezintă 

însăşi savoarea vieţii. Aşa cum căpşna are gust de căpşună, tot 

aşa viaţa are gustul fericirii. Soarele este bun, ploaia este bună, 

orice zgomot este muzică. Să auzi, să miroşi, să guşti, să atingi 

nu reprezintă decât o succesiune de momente fericite. Chiar şi 

suferinţele, durerile, oboseala au aroma vieţii. E bine că exişti. 
Nu mai puţin bine decât orice altceva. Pentru că existenţa 

înseamna totul, inexistenţa nimic. Dacă nu ar fi aşa, nici o fiinţa 

vie nu ar dăinui, nici un vieţuitor nu s-ar naşte. Gandiţi-vă că o 

culoare semnifică o bucurie pentru ochii voştrii.  

 E o bucurie să acţionezi. Percepţa îţi procură aceeaşi bucurie. 

Noi nu suntem condamnaţi la viată. Noi trăim cu ardoare. Noi 

vrem să vedem, să atingem, să gandim. Noi vrem să disecăm 

lumea. Orice fiinţă este asemeni unei persoane care se plimbă în 

zori. Toate lucrurile acestea care se suprapun până în zare nu au 

sens, decât pentru că vreau eu acest lucru. Altfel nu ar fi decăt 

simple reflexii în adâncul ochilor mei, dar eu spun: iată o cărare, 
niste copaci. Această linie albastră este o colina pe care voi paşi. 

Să vezi, înseamnă să vrei să vezi. Să trăieşti, înseamnă să vrei să 

trăieşti. Orice viaţă este un cânt de bucurie. 

Alain (Emile Chartier,dit) - filozof si profesor francez 

(1868-1951) 

“Cuvintele” sale dezvăluie un spiritualism optimist, încrezător în 

gândirea umană. 

 

 

 
 

 

Le bonheur de vivre – traducere realizată de clasa a XI-a B 

La vie est bonne par-dessus tout ; elle est bonne par elle même; 
le raisonnement n‟y fait rien. On n‟est pas heureux par voyage, 

succès, plaisir. On est heureux parce qu‟on est heureux. Le 

bonheur, c‟est la saveur même de la vie. Comme la fraise a goût 

de fraise, ainsi la vie a goût de bonheur. Le soleil est bon ; la 

pluie est bonne ; tout bruit est musique. Voir, entendre, flairer, 

goûter, toucher, ce n‟est que suite de bonheurs. Même les peines, 

même les douleurs, même la fatigue, tout cela a une seveur de 

vie. Exister est bon ; non mas meilleur qu‟autre chose ; car 

exister est tout, et ne pas exister n‟est rien. S‟il n‟en était pas 

ainsi, aucun vivant ne durerait, aucun vivant ne naîtrait. Pensez 

qu‟une couleur est joie pour les yeux. 
Agir est une joie. Parcevoir est une joie aussi, et c‟est la même. 

Nous ne sommes point condamnés à vivre; nous vivons 

avidement. Nous voulons voir, toucher, juger ; nous voulons 

déplier le monde. Tout vivant est comme un promeneur du 

matin. Toutes ces choses qui s‟étagent jusqu‟ à l‟horizon, elles 

n‟ont de sens que parce que je le veux. Autrement ce ne serait 

que des chatouillements au fond de mes yeux. Mais je dis : voilà 

un sentier, des arbres ; cette ligne bleue, c‟est une colline où je 

marcherai… Voir, c‟est vouloir voir. Vivre, c‟est vouloir vivre. 

Toute vie est un chant d‟allégresse. 

Alain, Propos, éd. Galimard, 1922. 

 

 
 

 

 

Doamna 

directoare, 

inginer 

Tabacu Aurora: 

 

 

F.E.: Doamna directoare, de cât timp predaţi în învăţământ? 
D-na dir. Tabacu Aurora: Predau din anul 1983 în această 

şcoală. 

F.E.: De ce v-aţi ales această meserie de inginer? 

D-na dir. Tabacu Aurora: Pentru că întotdeauna am admirat 

construcţiile, fiind cea mai nobilă meserie, din moment ce îi 

asigurăm omului casă şi condiţii civilizate de trai. 

F.E.: Ce v-a impresionat în această meserie? Pentru că ştim că 

o predaţi foarte bine şi în acest domeniu sunteţi cea mai bună! 

D-na dir. Tabacu Aurora: Dorinţa omului de auto-depăşire şi 

îndrăzneala lui de a se apropia de zgârâie-nori. 

F.E.: Care este părerea dumneavoastră în calitate de director şi 

în acelaşi timp profesor, despre programa şcolară? 

D-na dir. Tabacu Aurora: Prin reformă s-a dorit o schimbare în 

bine, dar percepţia acestei schimbări este diferită de la om la om. 

F.E.: Din toţi aceşti ani ai dumneavoastră pe care i-aţi petrecut 

în şcoală, care au fost cele mai amuzante momente petrecute 

împreună cu elevii? 

D-na dir. Tabacu Aurora: Momentele de la Balul bobocilor, 

întâlnirile cu partenerii internaţionali, zilele carnavalului şi unele 

pauze. 

F.E.: În comparaţie cu celelalte generaţii, ce părere aveţi 

despre noua generaţie, cea care cuprinde tinerii între 15-18 

ani? 
D-na dir. Tabacu Aurora: Este total diferită de celelalte, cu alte 

preocupări, predominând internetul, calculatoarele, televiziunea, 

şi mai puţin cultivarea prin literatură, teatru şi chiar 

cinematograf. 

F.E.: Mulţumesc pentru interviul acordat. 

 

Interviu realizat de Feier Eduard – clasa a XI-a C 

 

 

 

 

 
 

 

 

“Colţul” Brâncuşi 
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Legenda mărţişorului 
 

 

 
 

 

Ştiaţi că legenda mărţisorului este legată de o eclipsă de soare, 

din vremea ocupaţiei romane din Dacia? Odată, soarele coborî 

într-un sat, la o horă luând chipul unui fecior. Un zmeu l-a pândit 
şi l-a răpit dintre oameni, închizându-l într-o temniţă. Lumea s-a 

întristat. Păsările nu mai cântau, izvoarele nu mai curgeau iar 

copiii nu mai râdeau. Nimeni nu îndrăznea să-l înfrunte pe zmeu. 

Dar, într-o zi, un tânăr voinic s-a hotărât să plece să salveze 

soarele. Mulţi dintre pământeni l-au condus, şi i-au dat din 

puterile lor, ca să-l ajute să-l biruie pe zmeu şi să elibereze 

soarele.  

Drumul lui a durat trei anotimpuri: vara, toamna şi iarna. A găsit 

castelul zmeului şi au început lupta. S-au înfruntat zile întregi 

până când zmeul fu doborât. Slăbit de puteri şi rănit, tânărul 

eliberează soarele. Acesta se ridică pe cer înveselind şi bucurând 
lumea. A reînviat natura, oamenii s-au bucurat, dar viteazul n-a 

ajuns să vadă primavara. Sângele cald din răni i s-a scurs în 

zăpada imaculată. Muri. De atunci tinerii împletesc doi ciucuraşi: 

unul alb şi unul roşu. Roşu înseamnă dragostea pentru tot ce este 

frumos, amintind de culoarea sângelui voinicului. Albul 

simbolizează sănătatea şi puritatea ghiocelului, prima floare a 

primăverii. 

 

Peşteleu Adriana – clasa a XI-a B 

 

Cum ar dori elevii să fie “văzuţi” de către 

profesori 

 

În pricipiu un elev ar vrea să fie privit ca şi un egal al 

profesorului care se află la catedră. Diferenţa dintre ei ar trebui 
să fie doar în legătură cu relaţia dintre ei, adică profesorii să fie 

cei care oferă anumite informaţii pe care le posedă, iar elevii să 

fie cei care asimilează această informaţie.  

Această relaţie ce se crează, elev-profesor, depinde de mai mulţi 

factori precum: materia care este predată la oră, cât este de 

abordabiă sau cât de mult loc lasă elevului să se exprime. Lipsa 

de comunicare dintre profesori şi elevi este o problemă cu care se 

confruntă majoritatea şcolilor din ziua de azi. Opinia elevului nu 

este întotdeauna luată în calcul chiar dacă el este cel pentru care 

există aceste instituţii de învăţământ. Atenţia la ore a elevilor ar 

trebuii captată fără a apela la măsuri precum acordarea notelor 
mici sau ameninţări cu privire la scăderea notei la purtare. 

Părerea elevilor ar trebuii cerută mai des cu privire la activităţile 

ce se desfăşoară in şcoala şi cu preferinţele lor în legătură cu 

materiile la care sunt obligaţi să particicpe. 

În cazul în care unii elevi au aptitudini în domenii precum sport, 

artă, etc.,manifestarea lor nu ar trebuii îngăduită de profesorii 

care nu sunt implicaţi, ci susţinută. 

Hora Claudiu – clasa a XI-a D 

 

GÂNDURI DESPRE ŞCOALA MEA 

 

 
Interviu realizat de elevii Sobieschi Alex şi Petruţ Lucian 

– clasa a XI-a A 

cu doamnele profesoare ing. Othilia  Groza, Florica Avrămuţ, 

Florica Luncan şi domnul profesor ing. Muşet Ioan 

 

 

Noi, foste eleve ale acestei şcoli, care am cunoscut şi suferinţele 

dar şi satisfacţiile şi bucuriile vieţii de licean în această şcoală, 

subliniem câteva aspecte mai puţin cunsocute. 

Ne amintim cu drag faptul că purtam uniforme, cordeluţe şi 

chipiu şi un număr matricol pe uniformă şi pe pantaloni. Purtam 

cu plăcere chipiul şi uniforma şi eram mândre că eram la L.I.C. 
(liceul industrial de construcţii). 

Atunci şcoala avea doar clădirea principală, iar celălalte două s-

au construit cu elevii şi maiştrii şcolii în perioada de practică 

între anii „77-‟80, aşa că noi, ca generaţii care au absolvit în 

perioada aceea nu am beneficiat de avantajul atâtor cabinete de 

specialitate. 

Ne face foarte mare plăcere faptul că lucrăm alături de câţiva 

dintre foştii noştrii profesori (domnii profesori: Piţ Ioan, Bucur 

Ştefan, Droj Laurenţiu, Bărdaş Gheorghe şi  doamnele 

profesoare: Indrei Elena, Gal Liana). 

Acum se împlinesc 25 de ani de la absolvire şi aşteptăm cu mult 
drag şi nerăbdare să ne revedem foştii profesori şi colegi. 

 

ing. Othilia Groza (Huza) 

ing. Florica Avrămuţ (Popa) 

ing. Florica Luncanu (Erdei) 

 

Domnule profesor, ing. Muşet Ioan având în vedere că aţi fost 

elev al acestei şcoli, ce progrese credeţi că a făcut liceul nostru 

de atunci şi până în acest an? 

Emoţia de a scrie despre liceul unde ai terminat este mare. Şcoala 

a progresat atât ca şi extindere de la doua corpuri de clădiri la 

patru corpuri, inclusiv numărul şi dotarea cabinetelor, 
laboratoarelor cât şi în paleta largă de domenii a absolvenţilor 

majoritatea realizându-se în specializările obţinute în şcoală şi 

continuate la facultăţi. Linia ascendentă a realizărilor se 

datorează atât întregului colectiv didactic, cât şi elevilor prin 

eforturi proprii. Meritoriul este păstrarea profilului de construcţii, 

ca şi o dovadă că societatea are nevoie de meseriaşi şi specialişti 

în “a construi”. 

 

 

 

 
 

Sala profesorală - modernizată
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După revista “Lumea naturii” 
 

Lupta pentru denumirea elementelor 

 

Puţină istorie privind denumirea elementelor: 

Problema denumirii elementelor nu este deloc o problemă nouă. 

În mod curent se utilizează denumiri cum ar fi: aur, argint, cupru, 

fier; respectiv sodiu (în loc de natriu) sau potasiu (în loc de 

kaliu). Faptul că simbolurile chimice sunt internaţionale, este un 

rezultat deosebit. Elementele cunoscute încă din antichitate, 
fiecare popor le denumeşte pe limba lui. Elementele descoperite 

în secolul trecut, au fost denumite după proprietăţi (de exemplu 

indiu după culoarea indigo a liniei spectrale; beriliu, după 

minereul “berill” în care a fost găsit, care în limba greacă 

înseamnă: strălucitor)  sau întâlnim denumiri mitice (de exemplu 

heliu după Heliosz, denumirea soarelui în limba greacă; vanadiu 

după Freja Vanadis zeiţa scandinavă, seleniul după Selene zeiţa 

Lumii). La sfârşitul sec. XIX respectiv sec. XX apare mândria 

naţională şi pentru prima dată încep să apară denumiri după ţări 

(de exemplu în 1843 ruteniu în Rusia, în 1875 gallium în Franţa, 

francium în 1939 tot în Franţa, în 1886 în Germania – 
germanium, 1898 polonium în Polonia. După regiuni şi 

continente - scandium în 1879 după Scandinavia; 1901 europium 

după Europa; 1944 americium după America; Kalifornium în 

1950 după California. După oraşe: hohnium în 1879 după 

Stockholm; berkelium în 1949 după Berkeley. Şi persoane 

respectiv fizicieni: kurium în 1944 după Pierre şi Marie Curie; 

1954 einstenium şi fermium etc. 

După tradiţia comunităţii ştiinţifice dreptul botezării elementelor 

revine aceluia care a descoperit elementul respectiv. Numai că 

acest lucru a condus la divergenţe; pe de o parte datorită faptului 

că, au fost probleme de prioritate câteodată, în ce priveşte 

descoperirea, pe de altă parte nu la toată lumea a plăcut 
denumirea respectivă. În 1947 denumirea propusă de 

descoperitorul elementului se supune discuţiei în IUPAC care 

este o organizaţie în 40 de ţări membre şi este o uniune 

internaţională a chimiştilor. Respectiv IUPAF, o organizaţie 

similară a fizicienilor în care se analizează şi se examinează 

împrejurările descoperirii elementelor, propunerile pro şi contra 

cu privire la denumire, după care aduc o hotărâre definitivă. 

Organizaţiile amintite susţin ca elementele să fie denumite după 

savanţi, locuri, localitatăţi sau anumite proprietăţi ale 

elementului respectiv (cum s-a întâmplat şi la fosfor “purtător de 

lumină”) dar au refuzat ca elementele să primească numele 
vreunui savant încă în viaţă. 

Denumirea elementelor „grele” care se situează la sfârşitul 

sistemului periodic al elementelor a creat multe discuţii şi a durat 

mai multe decenii. Cu totul că uniunea chimiştilor şi fizicienilor 

a lansat chemarea ca până la luarea hotărârilor definitive, lumea 

ştiinţifică să se abţină de la utilizarea vreunei denumiri, să se 

folosească doar numărul de ordine (Z) ale acestora; totuşi s-au 

răspândit anumite denumiri, care au intrat chiar şi în manuale şi 

în tratate ştiinţifice. Mai mult decât atât, în 1996 la Chestertown 

(SUA) unde s-a ţinut una dintre întâlnirile obişnuite ale comisiei 

internaţionale care a fost însărcinată cu rezolvarea problemei 

denumirii elementelor au reuşit să încalce principiul după care 
nici un element nu poate primi numele unui cercetător aflat încă 

în viaţă, având în vedere faptul că elementul cu numărul de 

ordine Z=106 a primit numele lui G. T. Seaborg – chimist 

american. Adevărat este că Seaborg a fost (decedat în 1999) un 

savant deosebit, a participat la descoperirea plutoniului, 

americiniumului şi kuriumului etc, pentru care aprimit premiul 

Nobel în 1951. Astfel, Seaborg a fost acela care a reuşi 

performanţa de a putea arăta cu degetul la căsuţa 106 în sistemul 

periodic al elementelor unde se află Seaborgium (Sg) descoperit 

chiar de el în 1974 şi care îi poartă numele. 

În tabelul alcătuit se află denumirile, simbolurile chimice şi anul 

descoperirii elementelor cu numerele atomice cuprinse între 

Z=101 şi Z=109 considerate de acum denumiri definitive. 

 

Elementul Denumirea Simbol 

chimic 

Anul 

descoperirii 

Z=101 Mendelenium Md  1955 

Z=102 Nobelium No 1958 

Z=103 Lawrenium Lr 1961 

Z=104 Rutherfordium Rf 1964 

Z=105 Dubnium Db 1970 

Z=106 Seaborgium Sg 1974 

Z=107 Bohrium Bh 1981 

Z=108 Hassium Hs 1984 

Z=109 Meitnerium Mt 1982 

 

Astfel, problema denumirii elementelor cu numărul Z=109 

inclusiv, se consideră definitiv încheiată, dar urmează procedura 
pentru elementele cu Z=110 şi celelalte; având în vedere faptul 

că descoperirea, respectiv obţinerea elementelor cu numărul 

Z=110, 111, 112, 114, 116 deja a fost anunţată public. 

 

Traducerea – Profesor Paul Lakatos  

 

 

Scurtă descriere a elementului femeie 

 

Elementul chimie: femeie 
Descoperitor: Adam 

Masa atomică: Acceptat 53,6 kg, dar variind între 40 şi 200 kg. 

Se găseşte  în cantităţi mari în toate zonele urbane. 

Proprietăţi fizice: Fierbe sau îngheaţă fără motive aparente. Se 

topeşte dacă este tratat special. Amar, dacă nu este folosit cum 

trebuie. 

Proprietăţi chimice: Afinitate deosebită pentru aur, argint şi alte 

metale preţioase. Absoarbe cantităţi mari de substanţe scumpe. 

Poate exploata spontan fără nici un motiv aparent. Cel mai 

puternic agent de reducere a banilor cunoscut de către om. 

Utilitatea practică: Foarte ornamental, în special în maşini 
sport. 

Teste: Specimenul pur se înroşeşte când este descoperit în stare 

originală. Se înverzeşte când este pus lângă un specimen 

asemănător pentru test. 

Pericole: Foarte periculos în mâini neavizate. 

Ilegală posesia a mai mult de unul, deşi mai multe pot fi deţinute 

în locaţii separate dacă specimenele nu intră în contact direct 

unele cu altele. 

Toaşo Hajni  - clasa a IX-a A 
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CURIOZITĂŢI 

 

 

Ştiaţi că... 

 

 Cea mai lungă peşterădin lume este Mammoth Cave System 

din SUA, având 563,5 km 

 Cea mai mare cascadă de pe Glob se numeşte Angel (din 

Venezuela) având 1005 km 

 Hidrocentrala Itaipu, de pe fluviul Parana este cea mai mare 

de pe Glob? 

 Vârful Everest din grupa munţilor Himalaya este cel mai 

înalt din lume? 

 Un an lumină este echivalentul a 9,455 miliarde tun sau cu 

distanţa parcursă de lumină într-un an. 

 Karate înseamnă “cu mâinile goale”. Aikido se traduce prin 

“calea tuturor armoniilor” şi conţine numai tactici defensive. 

 Ju Jitsu este felul antic al japonezilor de a lupta, din care s-a 

dezvoltat mai târziu aikido şi judo. 

 Cel mai vechi strămoş al calului se numea Eohippus, trăia în 
pădure şi nu era mai mare decât un câine. Se crede că avea 

părul dungat şi semăna cu o zebră. 

 Temperatura din interiorul soarelui ajunge până la 

15.000.000 grade Celsius. 

 Jupiter ar putea ţine în interiorul său 1300 de planete ca 

Pământul. 

 Cea mai lungă bicicletă care a mers a fost în 1988 şi avea 

22,24m. 

 Cea mai rapidă maşină este o maşină cu jet şi a atins viteza 

maximă de 1,0192km/h. 

 Aston Martin Lagonda a fost prima maşină  care avea toate 

obiectele la bord electronice. 

 În univers sunt aproximativ 100.000 de galaxii, fiecare 

având câte 100.000 de milioane de stele. 

 În China sunt trei feluri de teatru. Unul dintre ele este 

Kabuki şi a fost inventat de o tânără chineză pe nume Okuni. 

 Napoleon a fost stângaci. El aborda calul din dreapta şi se 

pare că din acest motiv a dispus circulaţia pe partea dreaptă 

a drumului, în direcţia de mers. 

 Fustele mini au apărut  în 1967, în Statele Unite. 

 Potrivit statisticilor, în totalul populaţiei Terrei, fumătorii 

reprezintă circa 12 miliarde. 

 În cursul erupţiei din 2 mai 1902 a vulcanului Mont Pele din 

Martinica, valurile de lavă au acoperit în 3 minute orăşelul 

Sant-Pierre, aflat la 8 km de vulcan. 

 Pe unul din sateliţii planetei Jupiter se găsesc peste 100 de 

vulcani activi. 

 Plantele carnivore sunt miracole ale naturii. Trăiesc în locuri 

unde solul este sărac în substanţe nutritive, fiind nevoite să 

supravieţuiască printr-o strategie unică în lumea planetelor: 

capturează animale vii pe care le consumă. Plantele 

carnivore par a fi doar roadele unei imaginaţii bogate deşi 

foarte reale şi surprinzător de frecvente. Ele sunt grupate în 

6 familii, care cuprind 450 de specii, putând fi găsite în toate 

părţile Globului, în medii de viaţă variate. Mecanismele de 

capturare a hranei sunt diferite, deosebindu-se 4 tipuri: 

capcană-ulcior, capcană plesnitoare, capcană adezivă, 
capcană veziculară, dar între tipul de capcană şi familia din 

care fac parte nu există nici o legătură. Un fel de plantă 

ucigaşă este “utricularia” această plantă acvatică prinde 

victimele, de regulă purecii de baltă cu ajutorul capcanelor 

veziculare ale frunzelor sale mărunte. Din vezicule glandele 

speciale indepărtează apa. Atunci când perii senzitivi sunt 

atinşi, capacul se deschide brusc, iar victima va fi aspirată 

împreună cu apa. 

 

CRONICI BIZARE 

 

Fulger selectiv 

Într-un sat din Congo, spectatorii unui meci de fotbal au avut 

groaznică surpriză de a-i vedea pe cei unsprezece jucători ai 

echipei prăbuşindu-se pe teren, loviţi de un fulger. Lucrul şi mai 

ciudat, jucătorii echipei adverse nu au păţit nimic. Sătenii 

presupun că accidentul s-a produs în urma unei vrăjitorii voodoo. 
Ca ironie a sorţii, această catastrofă a naturii s-a produs exact 

atunci când echipa jucase ca niciodată „electrizând” cu adevărat 

publicul. 

 

Plimbare macabră 

Un danez a fost arestat pentru că a plimbat cadavrul tatălui său, 

timp de trei ore cu motocicleta. Fleming Anderson, în vârstă de 

37 de ani, şi-a luat tatăl din spitalul din care murise, l-a îmbrăcat 

în ţinută completă de motociclist, inclusiv ochelarii şi l-a dus 

prin toate locurile pe care le frecventa pe când era viu. Băiatul şi 

mortul au poposit chiar şi în barul unde tatăl său obişnuia să bea 

o bere şi să fumeze o ţigară. Poliţia nu a apreciat deloc acest act 
de poezie macabră. L-a arestat pe Anderson şi l-a acuzat de 

„deturnare ilegală de cadavru”. Iată cum se iscă un precedent. 

 

Găinile şi televizorul 

Conform ultimelor studii făcute de Institutul Rosliu din Scoţia, se 

pare că uitatul la televizor le prieşte găinilor. După un studiu 

efectuat asupra puilor dintr-o fermă, a rezultat că aceştia, 

asemenea oamenilor, se îngraşă mai repede dacă mănâncă în faţa 

televizorului. Dar găinile telespectator nu numai că sunt mai 

grase dar fac şi ouă mai multe. Oare în viitor toate coteţele vor 

avea televizoare? 
Culese de: 

Fetea Mariana , Nagy Cristina, Bara Vasile – clasa a X-a B 

 

 

 



Febra liceenilor 8 

 

 

Din creaţiile profesorilor ...  

... Din creaţiile elevilor 

 

Te voi iubi o veşnicie... 
Te voi iubi o veşnicie... 

Şi când nu va mai fi nimic, nici timp, nici viaţă... 

Te voi iubi la fel, ca-n prima zi... 

Şi va veni o altă viaţă şi va fi iar nimic... 

Iubirea mea prin nemurire... 

Va dăinui... o altă veşnicie... 

 

O viaţă ai avut 
Aş da o zi de-a mea pe două de-ale tale 

Să fi iar lângă mine, să-mi iubită iar, 

Dar negrul morţii mi te-a răpus acuma 

Şi lacrimi multe-mi curg, căci te visez întruna. 

O viaţă ai avut... şi numai una 

Eu te iubeam, te-asemănam cu luna. 

Şi visele-împlinite, trăite de noi doi 

Au fost parcă de mult, uitate printre nori. 

Lumina ochilor tăi dulci şi minunaţi 

Parcă o văd şi-acuma, deşi suntem depărtaţi. 

Nopţile-mi sunt chin, durerea mă apasă, 

Singurătatea mă-nconjoară şi nu vrea să mă lase. 
În întuneric stau şi te visez aievea 

E negru-n jurul meu şi tu aduci lumina. 

Când chipul tău de înger apare-n faţa mea 

Zâmbindu-mi dulce iubitor, pe buze având iubirea, 

Şi mâna mi-o întind să-l mângâi cu amor, 

El piere ca un val, lovind o stâncă încetişor. 

Cu mâna atârnată în întuneric nepătruns, 

Suspin adânc... şi totuşi... tu te-ai dus! 

 

Marian Nistor, profesor 

 
 

...Să uit! 
Voi încerca, 

Să uit privirea ta; 

Voi încerca, 

Să uit ultima sărutare a ta. 

 

Voi încerca, 

Să uit, că ai fost în viaţa mea; 

Voi încerca... 

Să uit glasul ce mă minţea. 

 

Hai, vină!... 
De ce nu vii, 

Când sufletul te cheamă?! 

De ce nu te arăţi, 

Când inima te-ndeamnă?! 

 

De ce te-ndepărtează, 

La simpla mea chemare?! 

De ce mă ocoleşti, 

Când ne vedem din întâmplare?! 

 
De ce doreşti să mă alungi, 

Când eu aştept să te-ntâlnesc?! 

De ce tu fugi, 

Când eu tot te iubesc?! 

 

De ce nu vii?! 

Hai, vină! 

Eu te aştept pân-oi muri, 

Şi sufletu-mi suspină. 

 

Haiaş Anca Amalia clasa a XI-a C 

 

 

Vine... 
Vine primăvara cu grăbire 

Aducând cu ea iubire 

Şi suspin de despărţire 

Ce ne va rămâne. 

 

Vine timpul să iubeşti 

Cu ochii tăi deschişi să priveşti, 

Tot ce e în jurul tău 

Să-ţi dai seama, nu e rău. 

 

Vine soarele dar suspinând 
Ştie că m-ai lăsat plângând, 

Atunci când m-ai părăsit 

Tot ce-a fost, s-a risipit. 

 

Te iubesc... 
Nu pot să-ţi spun mii de cuvinte 

Şi nici nu doresc. 

Doar atât îţi spun acum că 

Eu te iubesc. 

Buzele tale fierbinţi aş vrea să mă 
Sărute-ntruna. 

Strânge-mă în braţe să ne 

Lumineze luna. 

Ochii tăi minunaţi adânc să 

Mă privească. 

Sufletul şi inima ta pe mine 

Să mă iubească. 

Acum e timpul în ochi să 

Te privesc. 

Şi să-ţi spun sincer cât 

Te iubesc. 

 

Dacă aş fi... 
Dacă a-şi fi o mică floare, 

I-aş zâmbi mereu la soare , 

I-aş şopti mii de cuvinte 

“Te iubesc” ca să ţii minte. 

 

Dacă a-şi fi un fulg de nea, 

Vântul pân‟ la tine, m-ar sufla, 

Iar cănd soarele ar străluci 
Fulgul  de nea s-ar topi. 

 

Daca aş fi ce nu sunt acum, 

Pierdută aş alerga pe drum 

Pe tine te-aş căuta peste tot, 

De dorul tău nu mai pot. 

 

Dacă aş fi pe cer o stea 

Doar tie ţi-aş străluci, 

Căci tu eşti viaţa mea 

Şi eu mereu te voi iubi. 
 

Vasari Brigitta clasa a X-a B 
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Ce sunt bolile venerice 

şi care sunt agenţii care le provoacă? 

 

Bolile venerice sunt afecţiuni care se localizează de obicei la 

nivelul organelor genitale ale femeii sau bărbatului şi care se 

transmit direct prin contact sexual, sau mult mai rar prin alte căi. 

Dintre bolile venerice, cel mai frecvent întâlnite astăzi sunt 

blenoragia şi sifilisul.  

Blenoragia, de exemplu este datorată unui microb care poartă 

numele de gonococ. Microbul acesta privit la microscop, apare 

sub forma a două boabe de cafea, aşezate faţă în faţă, şi care se 
privesc prin concavitatea lor, separându-se între ele printr-un 

spaţiu clar. Gonococul nu poate trăi la o temperatură de sub 35 

grade şi nici la peste 38 grade Celsius. Chiar şi între aceste 

temperaturi, gonococul nu trăieşte mai mult de 1-2 zile, dacă nu 

are condiţii optime de dezvoltare. Totodată este important de 

ştiut că gonococul poate fi distrus în câteva minute de substanţele 

antiseptice obişnuite, cum ar fi nitratul de argint, formolul, etc. 

Care sunt primele semne ce ne pot orienta în recunoaşterea 

bolilor venerice? 

În cazul blenoragiei, bărbatul are în prima şi în a doua zi o 

senzaţie de mâncărime şi furnicături, de-a lungul canalului 
urinar. 

În a treia şi a patra zi de la contactul infectant, se constată 

apariţia unei secreţii purulente de culoare galbenă-verzuie, care 

se elimină prin canalul urinar. În această perioadă, bolnavul are 

la urinare, o senzaţie total neplacută, manifestată prin durere şi 

usturime. 

Unii fac o mare greşeală, căutând să se trateze singuri, în deosebi 

în caz de blenoragie, cu diferite medicamente şi în special cu 

antibiotice, deoarece numai medicul poate aprecia cantitatea de 

antibiotice pe care trebuie să o administreze. Desigur că în astfel 

de situaţii, apar rezultatele nefaste ale tratamentului, efectuat fără 

indicaţia şi supravegherea medicului dermato-venerolog.  
În primul rând folosind o cantitate insuficientă de antibiotic, 

microbii blenoragiei devin rezistenţi la medicamentul utilizat, 

deoarece acesta nu este administrat la anumite intervale de timp 

şi într-o anumită doză, care poate fi fixată şi urmărită cu 

competenţă numai de medicul dermato-venerolog. 

În al doilea rând există pericolul ca antibioticul folosit să nu fie 

tolerat de organismul bolnavului respectiv, ceea ce duce la o 

alergie medicamentoasă, manifestată uneori prin mâncărimi ale 

pielii, punând în pericol chiar viaţa. Dacă antibioticul este folosit 

într-o cantitate mai mare decât prevăd indicaţiile medicale, se 

poate produce o intoxicaţie medicamentoasă, manifestată prin 
temperatură, senzaţii de arsuri la stomac, scaune diareice etc.  

În al treilea rând folosirea la întâmplare a antibioticelor poate 

determina dispariţia în cea mai mare parte a simptomelor 

supărătoare pentru bolnavi, deşi microbul persistă să vieţuiască 

în organism. Acest fapt poate duce pe de o parte la  împrăştierea 

microbului în organism, iar pe de alta, la extinderea bolii la 

persoanele sănătoase cu care bolnavul a avut raporturi sexuale în 

toată această perioadă. 

Cum se transmite blenoragia de la persoanele bolnave la cele 

sănătoase? 

Atât blenoragia cât şi sifilisul se transmit de la omul bolnav la cel 

sănătos prin contacte sexuale cu parteneri necunoscuţi sau puţin 
cunoscuţi. 

Cea mai importantă măsură de prevenire a unei boli venerice 

constă în evitarea raporturilor sexuale întâmplătoare cu persoane 

necunoscute. 

Ce trebuie să facem dacă ne-am expus îmbolnăvirii de o boala 

venerică? 

 Dacă actul sexual a avut loc, fiecare din cei în cauză trebuie să 

ia următoarele măsuri: 

Imediat după contactul sexual şi nu mai târziu de 15-20 de 

minute, partenerii trebuie să procedeze la o spălare atentă şi 

prelungită a organelor genitale şi a pielii înconjurătoare cu apă şi 

săpun. După uscare aceste părţi vor fi unse cu o pomadă 

antiseptică ce poate fi recomandată în prealabil de medicul 

dermato-venerolog din policlinică. La femeie, dezinfecţia 
organelor genitale va trebui completată printr-o spălătură 

vaginală cu o soluţie antiseptică recomandată de medicul 

dermato-venerolog pentru a preveni infecţia vaginului sau a 

colului uterin. Este de asemenea absolut necesar ca cei doi 

parteneri să nu folosească cel puţin 3-4 săptămâni de la contactul 

sexual antibiotice, sub nici o formă (locale, orale sau injecţii).  

După contactul sexual cu o persoană necunoscută sau puţin 

cunoscută, orice secreţie sau usturime a canalului urinar, 

mâncărime, zgârietură, rană mai mică sau mai mare, localizate cu 

predilecţie la organele genitale sau în apropierea acestora, fie la 

bărbat, fie la femeie, trebuie să ne facă să ne gândim şi la o boala 
venerică. 

La ce complicaţii ne expunem dacă nu respectăm sfaturile 

medicale referitoare la prevenirea şi combaterea bolilor venerice 

În cazul bărbaţilor bolnavi de blenoragie, datorită secreţiei şi 

inflamaţiei canalului urinar, se poate ca pielea de pe gland să nu 

se mai decaloteze, adică să nu mai poată fi trasă de pe gland, 

ducând la complicaţia numită fimoză, sau să rămână decalotată 

ceea ce poate duce la parafimoză, cu edem al penisului, însoţit 

de dureri mari, stare generală proastă, etc. 

În cazul blenoragiei la femei, poate fi întâlnită o inflamaţie 

numită bartholinită, care se traduce printr-o jenă supărătoare, mai 

ales în timpul mersului, datorită congestiei şi edemului buzei 
mici şi respectiv celei mari pe partea inflamată, cu stare generală 

proastă, însoţită de febră. 

Toate aceste complicaţii pot fi evitate dacă ne prezentăm la 

medic din proprie iniţiativă, la primele semne de boala. 

Sifilisul – este una dintre cele mai frecvente boli cu transmitere 

sexuală cu evoluţie îndelungată (până la 20-30 ani) marcată de 

perioade active întrerupte de perioade în care nu apar leziuni şi 

care afectează atât pielea cât şi organele interne.  

Care sunt primele semne ale îmbolnăvirii?  

La trei săptămâni de la contactul infectant, apare şancrul sifilitic 

– o rană superficială, rotundă sau ovalară cu diametrul de 1 cm 

(3mm – 2cm) curată, cu baza indurată şi complet nedureroasă 

localizată pe organele genitale, în jurul orificiului anal, pe buze, 
limbă sau amigdale. Şancrul se vindecă de la sine, chiar şi fără 

tratament, în 4-6 săptămâni, însă boala nu se vindecă pentru că 

treponema pătrunde în organism înainte de dispariţia şancrului 

sifilitic. La o săptămână după şancrul din zona genitală, apare un 

ganglion inghinal, proeminent, dur, nedureros. La două luni de la 

contactul infectuos, apar pete roşii-roz discrete pe trunchi, fără 

senzaţie de mâncărime, care trec de la sine în 1-3 saptamani.  

Cum se transmite sifilisul?   
 Prin contactul din timpul actului sexual, cu leziunile bogate în 

treponeme ale partenerului bolnav (şancrul sifilitic, papulele 

ulcerate din zona genitală). Prin sărut (leziuni ulcerate bucale). 

Prin spermă, sângele, laptele şi alte secreţii ce provin de la 
persoanele infectate. Transplacentar, de la mama bolnavă la făt.  

Ce trebuie şi ce nu trebuie să faceţi în cazul îmbolnăvirii 

DA: - În primele 15-20 de minute după contactul sexual, vă 

spălaţi atent şi riguros în zona genitală şi în jurul ei, cu apă şi 

săpun. Vă prezentaţi la medic, la primele semne de boală. Cu cât 

prezentarea la medic este mai timpurie, vindecarea este asigurată 

într-un procent mai mare. 
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NU: - Nu utilizaţi antibiotice (injecţii, creme sau tablete) cel 

puţin 3 săptămâni de la contactul posibil infectant. Nu încercaţi 

să vă trataţi singuri, sau după sfaturile prietenilor, vecinilor, chiar 

dacă rana apărută nu doare şi se vindecă uşor. După un antibiotic 

nepotrivit, în doză sau pe durate insuficiente, discomfortul 

dispare, dar microbul supravieţuieşte ceea ce duce la evoluţia 

bolii şi la extinderea ei, la toţi partenerii sexuali sănătoşi. 

Ce complicaţii pot apărea în lipsa tratamentului adecvat? 

După primul an de evoluţie a bolii, părul de pe cap şi sprâncene, 

poate să cadă parţial şi apar leziuni şi în alte organe (ficat, 
rinichi, splină, muşchi, oase şi articulaţii, ochi, inimă şi marile 

vase (aorta), sistemul nervos central, paralizie şi tulburări 

psihice). Cea mai periculoasă complicaţie, de data aceasta pentru 

societate, este determinată de caracterul contagios al bolii. În 

câteva luni, bolnavul poate molipsi zeci de parteneri sexuali, care 

la rândul lor, îi pot îmbolnăvi pe alţii. 

Cum se poate preveni sifilisul 

Evitarea contactului sexual, cu persoane necunoscute sau 

persoane puţin cunoscute şi folosirea prezervativului, reprezintă 

măsuri preventive eficiente. 

 

Petruţ Lucian, Cora Cristian – clasa a XI-a A 

 

Ce trebuie să ştim despre TUBERCULOZĂ? 

 

Ce este tuberculoza? 

Tuberculoza(TBC) este o boală gravă, cauzată de bacilul 

tuberculozei. 

Ea se localizează în oricare  din părţile corpului, dar cea mai 
frecventă localizare este la nivelul plămânului. 

Cum se transmite tuberculoza? 

Tuberculoza se poate transmite de la o persoană bolnavă de 

tuberculoză pulmonară la alte persoane sănătoase, pe calea 

aerului. 

Astfel, dacă un bolnav de TBC tuşeşte, strănută, strigă, vorbeşte 

tare, împrăştie în aerul din jurul său milioane de bacili pe care 

persoanele din jur îi inhalează, bacilii ajung în plămâni, unde vor 

putea produce boala. 

Nu toate infecţiile produc şi boala. 

Ce înseamnă infecţie TBC şi boală TBC? 
În momentul în care bacilii tuberculozei ajung în organism, 

celulele  responsabile cu lupta împotriva microbilor intra în 

acţiune şi împiedică bacilii să se înmulţească şi să producă 

leziuni: ele constituie un “zid de apărare” în jurul bacililor înca 

vii. 

După infecţie, deşi bacilii tuberculozei sunt încă prezenţi în 

organism, ei nu produc boala numită tuberculoză şi nici nu pot fi 

transmişi altor persoane.  

Dacă însă puterea de apărare a organismului împotriva infecţiilor 

este scăzută, atunci bacilii vor sparge zidul, se vor înmulţi şi vor 

produce leziuni ale plămânilor şi boala numită tuberculoză.  

Aceasta se întâmplă dacă: 
 stăm în spaţii închise, aglomerate, neaerisite; 

 nu ne hrănim corespunzător 

 muncim excesiv; 

 nu ne odihnim suficient; 

 suferim de boli cronice cum ar fi: leucemie, diabetul zaharat, 

cancer; 

 suntem infectaţi cu virusul HIV/SIDA sau alţi viruşi; 

Cum se manifestă tuberculoza? 

 tuse supărătoare, cu durata mai mare de trei săptămâni, fără 

o altă cauză mai evidentă; 

 lipsa poftei de mâncare; 
 stare de oboseală pemanentă; 

 slăbire accentuată fără motiv; 

 transpiraţii, mai ales noaptea; 

 uneori poate apărea expectoraţia de sânge. 

Tuberculoza nu doare! 

Pentru oricare din simptomele de mai sus trebuie să ne adresăm 

de urgenţă medicului. Tratamentul este gratuit! 

 

Avram Livia – clasa a XI-a A 

 

Realităţi dureroase 

 

Tinerii suferă. Ei nu doresc să mai aibă familie sau copii. Ca şi 

animalele din captivitate, nu mai riscă să devină părinţi.  

Anorexia, drogurile, violenţa, sunt alte semne ale unor vremuri 

care arată dispreţul faţă de viaţă.  

Un copil moare de foame, la fiecare 2 secunde. Cifrele 

demonstrează că reducând cheltuielile pentru armament, doar cu 

50% s-ar putea rezolva problema alimentaţiei în întreaga lume.  

Este o crimă, o ruşine pentru fiecare om, să fie conştient că există 
250 de milioane de copii exploataţi. Şi atunci... cum să-ţi păstrezi 

credinţa? Cum să nu te îndoieşti? Când un copil moare de foame, 

când cineva suferă durerile îngrozitoare date de boli fără leac, 

sau când un pensionar se spânzură pentru că este singur, bătrân, 

înfometat şi fără nimeni pe lume, cum se întâmplă în zilele 

noastre. Atunci unde este Dumnezeu? 

Cum se spune, Dumnezeu şi Diavolul îşi dispută sufletul omului: 

şi dacă Dumnezeu nu este atât de puternic să-şi învingă 

adversarul, şi dacă Diavolul a câştigat şi-l ţine pe Dumnezeu 

înlănţuit, şi dacă şi mai rău, domină lumea şi-i face pe naivi să 

creadă că el este Dumnezeu... ce oroare ~ Ce sens ar mai avea 
atunci viata?? 

Acum câţiva ani două puteri îşi disputau lumea. O dată eşuat 

comunismul, s-a răspândit concluzia unei alternative, 

neoliberalismul. Este ca atunci atunci când într-o lume ar exista 

numai lupi şi miei iar deviza ar fi: ”Libertate pentru toţi, iar lupii 

să mănânce mieii”. 

Acest neoliberarism este un sistem al cărui unic miracol a fost să 

concentreze în a -V- a parte din omenire, mai mult de 80% din 

bogăţie, în timp ce restul moare de foame în mizerie. Astfel, 

datorită imensei puteri financiare, metodele de manipulare mass-

media şi constrângerilor economice, statele puternice îşi dispută 
dominaţia planetei. 

Absolutismul economic s-a transformat în putere. O putere care 

controlează prin ordine, dictatura foamei care nu respectă 

ideologie sau flamură sau idee de libertate. 

“Însuşi focul zeilor ne face zi şi noapte să mergem înainte. 

Haideţi! Să privim spaţiile deschise, să căutăm ceea ce ne 

aparţine, 

Oricât de departe s-ar afla.” 

Trebuie să luam viaţa lumii ca pe o sarcină personală şi s-o 

apărăm. Aceasta ar trebui să ne fie misiunea. Să nu ne gândim că 

guvernele se ocupă de astea. Guvernele şi lumea întreagă au 

uitat, putem spune, că scopul lor este promovarea binelui comun. 
Atunci când o să fim responsabili de durerea altora, implicarea 

noastră ne va da un sentiment care se va situa deasupra fatalităţii 

noastre. 

Aceste rânduri mi-au atras atenţia citind romanul “Înainte de 

tăcere” a lui Ernesto Sabato. Constituindu-se într-un adevărat 

testament spiritual al unui om modern care demonstrează într-un 

sfârşit că totul este mizerabil, sordit şi murdar în această viaţa 

pentru că “Sunt mulţi cei care în furtună continuă să lupte, 

oferindu-şi timpul şi chiar viaţa pentru celalalt... arătându--ne că, 

în aceste vremuri de false triumfalisme, adevărata rezistenţă este 

aceea care se bate pentru valori considerate pierdute.” 
 

Redactat de Ciupitu Raluca, a X-a B 
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Activităţi cultural-educative  
Desfăşurate în semestrul I al anului şcolar 2002-2003 

 

În acest semestru la toate clasele din şcoala noastră munca 

educativă a fost proiectată şi desfăşurată în conformitate cu 

prevederile ghidului metodologic elaborat de MEC în anul 2001. 

La nivelul şcolii au avut loc o serie de activităţi extracurriculare 

dintre care putem evidenţia următoarele : 

 

LUNA OCTOMBRIE 
1. “TOAMNA ORĂDEANĂ”  - Elevii şcolii noastre au 

participat la manifestările organizate cu prilejul “TOAMNEI 

ORĂDENE”. A fost vizitată expoziţia EXPO-

VARADINUM 2002 de la Sala Sporturilor de numeroşi 

elevi însoţiţi de profesori. Elevii noştri s-au numărat printre 

spectatorii CONCURSULUI INTERNAŢIONAL DE 

DANS SPORTIV QUASAR şi a concertului formaţiei 

orădene “CELELALTE CUVINTE “ . 

2. În data de 12 octombrie, cu prilejul ZILEI ORAŞULUI 

ORADEA, reprezentanţii şcolii noastre au asistat la 

depunerea de coroane de flori la principalele monumente ale 

oraşului şi la celelalte evenimente organizate de Primăria 
Municipiului Oradea. 

LUNA NOIEMBRIE 

1. Cu prilejul “ZILEI INTERNAŢIONALE DE LUPTĂ 

ÎMPOTRIVA FASCISMULUI” aproximativ 50 de elevi 

însoţiţi de d-na profesoară Daniela Ghiuro, au luat parte la o 

ceremonie specială organizată la Sinagoga din Oradea. 

2. La concursul de grafică  “ALCOOLUL ŞI DROGURILE 

– DUŞMANII TINERILOR” organizat de D.J.T.S. Bihor, 

reprezentantele şcolii noastre, Pleşca Alexandra şi Negruş 

Bianca din clasa IX-B au obţinut premiul II, respectiv III. 

3. În 14 noiembrie la Discoteca “Tropicana” a avut loc 

“BALUL BOBOCILOR” organizat de elevii claselor a XI-
a pentru colegii lor din clasele a IX-a. 

4. Elevii şcolii noastre au colectat 2,6 milioane lei pe care i-au 

donat copiilor abandonaţi în spitalele orădene, în cadrul 

acţiunii de colectare de fonduri, iniţiată de Mc Donald‟s. 

5. Firma de produse ORIFLAME a făcut o prezentare, la care 

au luat parte elevele din clasele a XII-a. Au fost făcute 

demonstraţii şi s-au împărţit premii. 

6. În onoarea oaspeţilor din Germania care participă la 

proiectul Casei de Copii “DOMINIK” de la Cenaloş, în 

şcoala noastră s-a organizat o expoziţie de icoane pe scticlă 

realizată de eleva Noge Roxana din clasa a X-a C şi a fost 
prezentat un spectacol care a cuprins : dansuri germane 

(prof. Othilia Groza ), scenete în limba engleză (prof. 

Daniela Cucer), dans modern (elevi din clasele a XI-a C şi a 

XII-a C) şi un miniconcert de colinde (prof. Călin Bocşe). 

LUNA DECEMBRIE 

1. 1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  a 

prilejuit o festivitate la care a luat parte dl. prof. univ. Dr. 

Barbu Ştefănescu – decanul Facultăţii de Istorie din cadrul 

Universităţii orădene, care a vorbit elevilor prezenţi despre 

semnificaţia acestui eveniment, după care a urmat un 

spectacol prezentat de elevii clasei a IX-a B conduşi de d-na 

profesoară Ana Maria Iova. 
2. În cadrul CAMPANIEI DE PREVENIRE A 

INFECTĂRII CU VIRUSUL HIV, marţi, 10 decembrie 

elevii au avut ca invitaţi pe d-na Carmen Dinescu – 

inspector specialist la Diresţia de Sănătate Publică Bihor, pe 

dl. Tiberiu Balogh – de la aceeaşi instituţie, şi pe Nishan, 

student la medicină, anul III (din Mauritius) care au 

prezentat riscurile contactului sexual neprotejat şi metodele 

de prevenire a infectării cu virusul HIV 

3. De asemenea elevii noştri au participat la CONCURSUL 

INTERLICEAL “DESCHIDE OCHII, DESCHIDE 

INIMA” , organizat de Direcţia de Sănătate Publică prin 

biroul “Programe de promovare a Sănătăţii”.Concursul a 

fost urmat de un concert la  Casa de Cultura a Municipiului 

la care elevii nostri au contribuit cu “fundiţe roşii”-semnul 

luptei anti-SIDA. Spectacolul a fost susţinut de trupa 

“Complicat ”,”Enjoy” şi formaţia de dansuri populare 

germane. La CONCURSUL DEDICAT LUPTEI ANTI-

SIDA echipajul şcolii noastre alcătuit din elevii Claudia 
Câmpean şi Ana Lucaci (clasa    a X-a F) şi Nyarkof 

Alexandru (clasa a IX-a F) a obţinut o menţiune. 

4. Pentru a marca frumoasele SĂRBĂTORI DE IARNĂ, 

formaţia condusă de d-l profesor de religie Călin Bocşe, a 

prezentat în faţa corpului profesoral un foarte apreciat 

PROGRAM DE COLINDE. TRUPA DE TEATRU în 

limba engleză, condusă de doamna profesoară Daniela 

Cucer, a încântat asistenţa cu o scenetă inspirată din 

tradiţiile Crăciunului. Programul a fost completat cu 

TRADIŢII DE CRĂCIUN pregătite de elevii claselor  a X-

a C şi a XI-a B. 
Sportivii din şcoala noastră ne-au reprezentat cu cinste la 

competiţiile la care au participat: fotbaliştii – locul I la faza pe 

municipiu; voleibaliştii – locul IV la faza pe municipiu 

baschetbaliştii –locul IV la faza pe municipiu;         

 

Prof. Elena Indrei – consilier cu munca educativă 

 

 

Calendarul Examenului de Bacalaureat 2003 
Sesiunea iunie-iulie 2003 

 

15-31 mai - înscrierea candidaţilor 

13 iunie - încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a 

23-24 iunie - limba şi literatura românã - probã oralã 

25-26 iunie - limba şi literatura modernã - probã oralã 

27-28 iunie - limba şi literatura maternã - probã oralã 

30 iunie - limba şi literatura românã - probã scrisã 

1 iulie - limba şi literatura maternã - probã scrisã 

2 iulie - proba obligatorie a profilului - probã 

scrisã 

3 iulie - o probã la alegere din aria curricularã 

corespunzãtoare specializãrii - probã scrisã 

sau practicã 

4 iulie - o probã la alegere dintre disciplinele din 

celelalte arii curriculare - probã scrisã sau 

practicã 

7 iulie - afişarea rezultatelor (pânã la ora 16) şi 

depunerea contestaţiilor (orele 16 - 19) 

8-9 iulie - rezolvarea contestaţiilor 

10 iulie - afişarea rezultatelor finale 

 

 

 
 



Febra liceenilor 12 

 

Interviu realizat de Bratiş Romina – clasa a X-a C 

cu fraţii Buibaş Călin şi Marius 

 

Romina: Ce v-a determinat să optaţi pentru acest profil – 

arhitectură? 

Marius: Profilul anterior (mate-info) nu îmi aducea satisfacţii. 

Acest profil ne oferă posibilitatea să ne afirmăm creativitatea. 

Călin: Datorită preocupărilor familiei, care are tangenţă cu acest 

domeniu. Socotim că este un profil de perspectiva. 

Romina: Gemeni fiind, aveţi aceleaşi idei sau impuneţi cea mai 

deosebită părere? 

Marius: Avem idei complementare şi uneori chiar contradictorii. 

Călin: Şi atunci trebuie să alegem calea de mijloc. 

Romina: Care a fost cea mai mare reuşită a voastră pe plan 

profesional? 

Călin: În anul şcolar precedent am reuşit să obţinem la 

olimpiada interdisciplinară judeţeană, eu locul II ;i Marius locul 

I, care apoi a obţinut premiul III la faza naţională, fiind admis 

deja la facultate pe baza acestui rezultat. 

Marius: Anul acesta am reuşit “o dublă”: amândoi am obţinut 
locul intâi la faza judeţeană. 

Romina: Presupunând că veţi ajunge amândoi studenţi la 

acelaşi profil, la absolvirea facultăţii aţi fi de acord să puneţi la 

cale o afacere împreună? 

Călin şi Marius: E prematur să facem proiecte pentru această 

etapă... mai întâi facultatea! 

Romina: Colegii voştri ştiu că voi aveţi şi o serie de hobby-uri? 

Vorbiţi-ne despre ele. 

Călin: Ne place orice presupune mişcare: sport, dans... Am 

obţinut primii în ţară brevetul de paraşutism pe un nou model de 

paraşută. 

Marius: În anul şcolar precedent am participat la serbări şcolare 
şi concursuri cu o formaţie de dans modern. De exemplu, 

concursul interliceal “Cel mai bun câştigă” până în etapa a doua. 

În acest an şcolar am colaborat şi cu elevi din alte şcoli. 

Contribuind la “Balul bobocilor” din alte licee. 

Călin: După ce am făcut acest lucru, în primul rând pentru 

şcoala noastră, prezentând un program la “Balul bobocilor” 

2002-2003. 

Romina: Vă mulţumesc pentru bunăvoinţa cu care aţi răspuns la 

intrebările mele. Sper ca răspunsurile voastre să contribuie la 

mai buna cunoaştere a unor elevi care reprezintă ceva pentru 

liceul nostru. 
 

 

 

 
 

Cabinet de desen – Sala 51 

 

 

 

 
 

 

Ştiri sportive 
 

FOTBAL – Real Madrid revine în cursa pentru 

achiziţionarea lui Cristi Chivu. Real Madrid nu renuntă la 

intenţiile de achiziţionare a internaţionalului român, după ce în 

decembrie 2002, căpitanul lui Ajax Amsterdam a fost la un pas 

de a se transfera la campioana Europei. Potrivit site-ului italian 

''calciomanager'', directorul sportiv al deţinătoarei Ligii 

Campionilor, Jorge Valdano, i-a contactat pe reprezentanţii 

jucătorului şi pe cei ai clubului olandez, în speranţa găsirii unui 

acord privind transferul lui Chivu, fotbalist dorit şi de formaţiile 

italiene AS Roma, Juventus, Inter Milano şi AC Milan. 

Conducerea clubului spaniol intenţionează să plătească 

olandezilor o sumă mai mică decât clauza de reziliere a 
contractului fotbalistului român /care se ridică la 19 milioane de 

euro/, dar este dispusă să includă în tranzacţie şi cedarea la Ajax 

a unor tineri jucători de valoare. La sfârşitul săptămânii trecute, 

cotidianul italian ''Tuttosport'' anunţase că AC Milan ar fi dispusă 

să investească în achiziţionarea lui Cristi Chivu toţi banii pe care 

îi va căştiga din participarea la actuala ediţie a Ligii 

Campionilor.  

 

FOTBAL – Ronaldo se apropie de “Gheta de aur”. Prin cele 

trei goluri marcate pentru Real Madrid, în partida cu Alaves /scor 

5 la 1/, atacantul brazilian Ronaldo a ajuns pe locul 14 în 
clasamentul celor mai buni marcatori din Europa. Ronaldo are 

acum 26 de puncte /cu 13 goluri marcate/. Lider în clasament se 

menţine italianul Christian "Bobo" Vieri /de la Inter Milano/, cu 

21 de goluri, urmat de olandezul Roy Makaay /de la Deportivo 

La Coruna/ şi francezul Thierry Henry /de la Arsenal/, fiecare cu 

câte 19 reuşite. Atacantul român al echipei AC Parma, Adrian 

Mutu se află pe locul 19, cu 24 de puncte /12 goluri înscrise/.  

 

ATLETISM – Gabriela Szabo ratează mondialele de sală 

Campioana mondială si olimpică a suferit o ruptură fibrilară la 

coapsa piciorului stâng si nu are timp să se recupereze până la 

Campionatul Mondial de atletism în sală, care va avea loc 
săptămâna viitoare. Gabriela Szabo are ghinion la începutul 

sezonului de atletism în sală. Timp de două luni, ea s-a antrenat 

în Africa de Sud si era decisă să obtină medalia de aur la 

Campionatul Mondial de atletism în sală, care se va desfăsura în 

perioada 14-16 martie, la Birmingham. Din păcate, la un 

antrenament efectuat în Olanda, Szabo a acuzat dureri la piciorul 

stâng, iar medicii au dat diagosticul: ruptură fibrilară! Pentru a 

nu se agrava leziunea musculară, doctorii au decis că atleta are 

nevoie de trei săptămâni de pauză, iar din această cauză ea nu va 

putea participa la mondialele din Anglia. Sotul si antrenorul 

Gabrielei, Zsolt Gyongyossy, se teme că această accidentare, 
prima suferită de atletă în ultimii sapte ani, i-ar putea periclita 

întregul sezon de sală.  

 

Reportaj realizat de: Sobieschi Alexandru, Pősze Istvan 
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HOROSCOP 
Berbec (21.03-20.04) 
Sunteţi foarte comunicativ şi amabil, 

însă vă lipsesc sacrul şi dimoplaţia. 

Pentru dumneavoastră viaţa are două 
culori: albă sau neagră. Nu cunoaşteţi 

calea de mijloc şi nu faceţi 

compromisuri. Agresivi, dar nu 

răzbunători vă place să câştigaţi. Aveţi 

o fire veselă şi optimistă. 

Flirt: o lună cam agitată. Vă pasc nişte 

intrigi din partea unor rivali în 

dragoste. 

Sentimente: partenerul are o tendinţă 

să trădeze. 

Zile bune: 2, 16. 

Ghinion: 11, 20, 21.  
 

Taur (21.04-21.05) 

Sunteţi persoane calme, dar aveţi o 

viaţă interioară foarte bogată. Această 

caracterizare este rodul unei 

autodeterminări şi nu a ursitoarelor. 

Mentalul dumneavoatră este practic, 

realist şi sistematic şi vă ajută foarte 

mult în a vă contura personalitatea. 

Flirt: câteva ptreceri vă oferă ocazii 

neaşteptate să cochetaţi cu ideea unei 
noi legături. 

Sentimente: instabilitate. 

Zile bune: 1, 3, 6, 26. 

Ghinion: 18. 

 

Gemeni (22.05-21.06)  
Sunteţi cel mai controversat personaj 

al acestui zodiac. Nimeni nu ştie dacă 

să vă condamne sau să vă tolereze. 

Cert este că oricui îi este greu să vă 

înţeleagă, chiar dumneavoastră înşivă. 

Vă remarcaţi tot timpul acolo unde 
activaţi ca fiind printre cei mai 

inteligenţi. 

Flirt: aveţi impresia că “nu merge 

ceva” dar vă înşelaţi! 

Sentimente: cei singuri au mari ocazii 

să-şi găsească parteneri. 

Zile bune: 20, 21. 

Ghinion: 6, 7. 

 

Rac (22.06-22.07) 

Sunteţi persoane impresionabile, cu un 
temperament adesea melancolic. În 

general, sunteţi persoane liniştite, 

pasive, care plâng foarte uşor şi se 

irită la cel mai mic gest. Datorită 

tendinţelor spre pasivitate, vă veţi 

orienta spre munci mai uşoare, în care 

să nu prea aveţi contact cu alţi oameni. 

Flirt: o călătorie v-a favoriza nişte 

ocheade insinuante, care se pot 

materializa mai târziu. 

Sentimente: primiţi o declaraţie 
neaşteptată în jurul datei de 20 martie. 

Zile bune : 13, 16, 19 

Ghinion: 1, 8, 11 

 

 

Leu (23.07-23.08)   
Sunteţi firi pasionale care ştiu să-şi 

supună activitatea şi emoţia unui scop 

conştient propus. Aveţi o voinţă 

extrem de puternică şi limbajul 

dumneavoastră este îmbinat de cuvinte 

precum ”eu” şi “vreau”. 

Flirt: Păreţi puţin încrezuţi, iar asta îi 

descurajează pe cei cărora le sunteţi 
simpatici. 

Sentimente: Sunteţi mai îndrăgostiţi ca 

nicodată. 

Zile bune: 19, 27, 28 

Ghinion: 3, 5 

 

Fecioară (24.08-23.09)   
Perioada în care v-aţi născut coincide 

cu cea în care se strâng recoltele. De 

aceea principala dumneavoastră 

activitate este de a aduna meticulos şi 
de a aşeza cu mare atenţie tot ceea ce 

culegeţi. Vă place să ştiţi că tot ceea 

ce vă înconjoară este bine organizat şi 

pus la punct. 

Flirt: un personaj de sex opus vă va 

schimba părerea despre dragoste. 

Sentimente: pot surveni schimbări, 

mai ales pe la jumătatea lunii. 

Zile bune: 4, 7, 22 

Ghinion: 8, 12 

 

Balanţă (24.09-23.10) 
Deviza dumneavoastră seamănă cu 

unul dintre cele mai înţelepte sfaturi 

lăsate de Iisus : ”Iubeşte-ţi aproapele 

ca pe tine însuţi!” Cu toate astea nu 

veţi ajunge niciodată să vă uitaţi pe 

dumneavoastră pentru cineva, 

indiferent cât de apropiat v-ar fi. 

Atrageţi mulţi admiratori dar vă veţi 

îndrăgosti de cei care sunt foarte 

spontani şi cu un simţ al umorului 

foarte bine dezvoltat. 
Flirt: n-aveţi chef de aşa ceva, vă e dor 

de o dragoste mare. 

Sentimente: sunt atenuate de 

incertitudini, iar cineva de sex opus vă 

dezamăgeşte. 

Zile bune: 18, 21 

Ghinion: 5, 6 

 

Scorpion (24.10-22.11) 

Sunteţi extrem de intuitivi şi cei mai 

buni actori ai scenei vieţii. Dar se 

întâmplă numai dacă aveţi un scop 
bine definit. Vă place să fiţi 

independenţi şi încă de la o vârstă 

fragedă veţi încerca să vă câştigaţi 

existenţa prin muncă proprie. 

Flirt: fenomenul apare aproape, vă 

priveşte. 

Sentimente: atenţie, există un rival. 

Zile bune: 15, 19 

Ghinion: 7, 14 

 

 

Săgetător (23.11-21.12) 

Până la vârsta maturităţii veţi trăi la 

maximum toate experienţele polilor 

opuşi. În sufletul dumneavoastră va 

exista o luptă continuă cu propriul eu. 

Inteligenţa este punctul 

dumneavoastră forte. 

Flirt: pe la sfârşitul lunii, un coleg de 

şcoală vă face câteva avansuri. 
Sentimente: sunteţi foarte stabili şi 

convinşi că relaţia actuală e “pe 

viaţă”. 

Zile bune: 23, 27, 28 

Ghinion: 6, 10 

 

Capricorn (22.12-20.01) 

Născuţii în această perioadă, parcă aţi 

sosit pe pământul plin de păcate 

pentru a-i învăţa pe ceilalţi ce 

înseamnă simţul datoriei. Sunteţi 
extrem de conştiincioşi, iar 

organizarea este pentru 

dumneavoastră literă de lege.  

Flirt: nu vă lipsesc imaginaţia şi 

spiritul de observaţie. 

Sentimente: treceţi printr-o perioadă 

stabilă. 

Zile bune: 11, 19, 20 

Ghinion: 3, 14 

 

Vărsător (21.01-19.02) 

Inteligenţa dumneavoastră analitică şi 
practică poate să găsească rezolvarea 

cea mai rapidă într-o situaţie critică la 

care mulţi alţii s-ar fi lăsat păgubaşi. 

Nu veţi fi nicioadată genul care se va 

lăsa pradă disperării. 

Flirt: cineva nu vă înţelege privirile 

ademenitoare şi asta vă indispune 

serios. 

Sentimente: vă doriţi “altceva”, însă 

nu prea ştiţi ce anume. . . 

Zile bune: 1, 8, 16 
Ghinion: 6, 25 

 

Peşti (20.02-20.03) 

Sunteţi foarte dificil de descris pentru 

că vă lipsesc contururile şi de cele mai 

multe ori nici nu prea vi se par 

importante. Sufletul dumneavoastră 

are plasticitate extraordinară. Sunteţi 

foarte permeabili la influnţele 

exterioare. 

Flirt: ocazii nenumărate de a vă face 

cunoscute farmecele. 
Sentimente: căutaţi să vă temperaţi 

ieşirile. 

Zile bune: 2,17,23 

Ghinion: 8,13  

 
Ciupitu Raluca - clasa aa X-a B 
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UMOR 

 
 Un tip ia un taxi, şi după ce porneşte, şoferul bagă-ntr-a patra, 

 şi trece cu 100 pe oră pe străzi. Vine o intersecţie, stopul pe 

roşu, taxiul trece cu viteză, la care clientul: 

 - Domle, ce faci, eşti nebun? Treci pe roşu? 

 - Lasă-mă, că sunt meseriaş... 

 Mai vine o intersecţie.. Stopul roşu. Maşina trece în viteză. 

 - Hei, iar treci pe roşu? 

 - Eu sunt meseriaş, mă. 

 Se apropie un alt stop. De data asta stopul era verde. Taxiul 

pune o frână 

 serioasă şi opreşte chiar înainte de intersecţie. Clientul zice: 

 - E, acum când e verde, de ce n-ai trecut? 
 - Dacă vine un meseriaş din dreapta? 

 

 -Ce-aţi făcut băi azi la şcoală? 

-Materiale explozive. 

-Marfă. Şi mâine ce program aveţi la şcoală? 

-Care şcoală?  

 

 Se termină orele mai devreme: 

-Băi, luaţi-vă boarfele şi plecaţi acasă! 

-Ce faci Bulă, nu pleci? 

-Nu, că boarfa mea are ore până la unu.  
 

 Tata lui Bula e chemat la şcoală pt. că fi-su a spart un geam. 

Privind rama 

goală, tatăl dă din cap cu gravitate: 

-Da, nu credeam că e chiar aşa. Dar acum văd că l-a spart pe 

amândouă părţile.  

 

 Şoricelul şi elefantul la mare, cazaţi la aceeaşi gazdă. Într-o 

dimineaţă 

şoricelul iese în faţa casei şi strigă către plajă: 

- Elefantule! Elefantule! 

Elefantul iese din apă, dar nu apucă să iasă de tot, că şoricelul 
intervine 

din nou: 

- Bine, dute-n apă, credeam că mi-ai luat slipul!  

 

 I: Unde sunt cele mai ţapene femei? 

R: La morgă.  

 

 Două bufniţe pe cracă. 

Prima: Buhuhu ! 

A doua: Buhuhu în peştii tăi că m-ai speriat. 

 
 I: Ce aleargă pe două picioare şi sângerează? 

R: O jumătate de câine. 

 

 I: Ce-ţi intră pe-o ureche, iese pe cealaltă şi rămâne şi-n cap? 

R: Târnăcopul. 

 

 I: Ce înseamnă, pentru un canibal, o femeie gravidă? 

R: Kinder cu surprize. 

 

 Între doctori: 

 -Cum a mers operaţia?  

 -Care operaţie? Nu era eutanasie? 
 

 -Domnule doctor, nimeni nu crede că eu sunt câine! 

 -Zău? Marş d‟aci! 

 

 Un naturalist amator studiază un purice. Îl pune pe o foaie de 

hârtie şi strigă: 

 -Sari! 

 Puricele sare. Naturalistul îi taie picioarele, îl pune iar pe o 

hârtie şi strigă: 

 -Sari! 

Puricele nu mai sare. Naturalistul constată: 

După ce i se taie picioarele, puricele nu mai aude. 

 

 O pisică hippy mergea pe stradă. Un om o strigă: pis, pis, pis. 
Ea raspunde: 

 -Peace, man! 

 

 Pe piatra funerară a unui catâr stă scris: 

 Aici zace catârul John, care a lovit cu copita un căpitan, trei 

sergenţi, 15 soldaţi şi o grenadă. 

 

 Un poliţist se bărbiereşte. Sună telefonul. Poliţistul se taie. De 

ce? Ca să ştie unde a rămas. 

 

 Cum a murit Hitler? A făcut infarct când a văzut factura de la 
gaz. 

 

 Ce îi roşu şi umblă în două picioare? Un câine tăiat în două. 

 

 Cum se sinucid fetele generaţiei Pro? Se aruncă de pe tocuri. 

 

 Doi nebuni merg pe plaja: 

 -Uite, bă, un pescăruş mort! 

 Celălalt, căutând cu privirea pe cer: 

 -Unde, bă? 

 

 Într-un mare oraş are loc o importantă întâlnire între diferiţi 
şefi de state. La o intersecţie, maşinile preşedinţilor SUA, Rusia, 

România se ciocnesc. Aceştia coboară din maşină şi încearcă să 

rezolve problema: 

 Clinton: Sorry! 

 Putin: Sorry too! 

 Iliescu: Sorry three! 

 

 Întrebare la radio Kabul: 

  -Este adevărat că Osama Bin Laden este rudă cu Recycle Bin? 

 

Culese de: Kiraly Andreea – clasa a XI-a A 
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IMAGINI DIN ŞCOALĂ 

 
 

 

 

 
 

Coridorul şcolii - Graffiti 
 

 

 
 

Cabinetul de desen – sala 21 

 

 

 
 

Cabinetul de biologie – sala 15 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cabinetul de desen – sala 24 
 

 

 
 

Atelierul de lăcătuşerie 
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