
 FEBRA liceenilor, nr.20/Ianuarie 2016 1 

  



 FEBRA liceenilor, nr.20/Ianuarie 2016 2 

OSPITALITATEA ROMÂNEASCĂ 
 
 

Poporul român a fost mereu cunoscut pentru dărnicia și generozitatea sa. Străinii, fie cei mai de 

seamă oameni ai societății sau simpli călători rămân impresionați de ospitalitatea caracteristică 

românilor. 

Suntem o națiune cu multe defecte, care ne imprimă în lume o pată neagră, însă mereu 

recompensăm cu câte-o etichetă morală, pe stilul nostru tradițional, ceea ce ne face o națiune 

complexă. Una dintre aceasta ar fi ospitalitatea față de „aproapele” nostru străin, acea umană 

deschidere spre om, spre tedința de comuniune și euharistie. Românul vrea să formeze o omenie 

bine întreținuță cu oaspeții veniți de departe, să construiască o umanitate trecând de granițele 

familiei, neamului, satului sau a propriei națiuni. Prin aceasta, românul găsește umanul în străin, 

găsește prietenie și suflet cald. Românul e un bun amfitrion, astfel unește într-un mod spiritual o 

oponență „călător” și „gazdă”, arătând astfel bucuria și zâmbetul trăit de el la venirea unui 

necunoscut, pentru a-și deschide ființa sa și în a-l face pe celălalt să se deschidă. Românul e mândru 

în orice împrejurare, iar această ospitalitatea nemaiîntâlnită, aduce la o împăcare morală cu sine, 

aduce la ființă, aduce la o mândrie de sine cât și de țară, aduce la un patriotism demn și onest, căci 

astfel, noi, sângele din sângele geto-dacilor putem arăta unei lumi întregi obiceiurile, uzanțele și 

datinile cu care am fost înzestrați.   

„Omenoși sunt românii, Doamne, omenoși i-a făcut Dumnezeu!” 

Pe aceste meleaguri au umblat și s-au așezat multe 

alte popoare, iar aici au găsit locul perfect care se poate 

asimila cu „acasă”, de aceea, mărturii sunt multe, una 

dintre ele ar fi spusele călugărului italian Nicolo Barsi: 

„Am aflat printre aceste locuri un obicei, cel mai 

frumos din câte am întâlnit prin toate părțile lumii pe 

unde am umblat. Oamenii obișnuiesc să dea de 

mâncare și loc de adăpost tuturor străinilor fără nici o 

plată.” Și totuși, suntem unici, deși unii dintre noi nu ne 

dăm seama de adevărata valoare și adevăratul 

prestigiu al acestei țări, suntem unici prin faptul că și 

până în cele mai ascunse locuri ale lumii, un râmlean a 

fost acolo și a lăsat ceva bun în urma lui, chiar dacă nu 

trebuie să știm noi, ne-o spun ceilalți ca și Abatele A. D`Hauterive: „Nici un popor, decât cel român, 

nu este mai primitor de oaspeți.“ Deci, puține popoare sunt într-atât de deschise la învățături de la 

alții ca și poporul sămânțat din geto-daci, un popor dornic să învețe, să împrumute și să-și lărgească 

orizontul, încadrând  cu originalitatea lui. Alte popoare rămân neschimbate fără vreun farmec 

aparte, nici nu dau la alții, nici nu primesc, nici nu progresează, altele însă progresează în interiorul 

lor, dar și acestea, rămân cu o anumită simplitate în  progresul lor, căci ele, paradoxal, sunt închise 

pe linia progresivă a spiritului lor exclusiv. 

Așadar, suntem un paradox, un paradox plin de omenie manifestată față de străini, o ospitalitate 

rar întâlnită. Suntem un zâmbet plin de carii pe fața pământului ce dă o frumusețe aleasă printre 

meleagurile și popoarele lumii. Suntem români! 

Prof. Manea Ioan  
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SUB ZODIA ZEULUI TIMP 

 
Ne e prieten sau cel mai mare dușman? Să ne bucurăm că trecerea lui ne duce pas cu pas 

spre împlinirea viselor, spre realizarea proiectelor sau să regretăm că prin trecere nu facem decât 
să ne apropiem puțin câte puțin de inevitabilul sfârșit? 

De la căderea din Rai, Timpul a fost pentru oameni marea provocare. 
Dac-ar fi să-l credem pe cuvânt, poetul vorbea despre repetabilitatea timpului "Vreme trece, 

vreme vine/Toate-s vechi și nouă toate"... Privită astfel, viața noastră nu e decât aceeași piesă în 
care noi suntem actorii, mereu alții, jucând aceleași roluri. 

Ca dascăl nu mă pot resemna cu gândul că piesa e aceeași când  de mine depind destinele 
unor oameni mici și irepetabili – elevii mei. Chiar dacă problemele școlii se repetă, rezolvarea lor e 
de fiecare dată alta, altfel. În fond, aceasta e cea mai mare provocare a unui educator și a unei școli: 
să-și asume activ și responsabil implicare în rezolvarea nevoilor de educație și de cultură ale elevilor 
pe care-i are în grijă. 

Povestea pe care ne propunem s-o scriem în acest număr al revistei nu e decât retrăirea prin 
cuvânt a unor povești frumoase pe care le-a parcurs școala noastră în trecutul mai mult sau mai 
puțin apropiat. Sunt întâmplări pe care le rememorăm cu bucuria și cu mulțumirea misiunii 
îndeplinite și care trebuie scrise pentru a nu se pierde în uitare. Ele sunt în fond dovezile că n-am 
trecut prin timp degeaba, că ne-am lăsat urmele nu pe nisipuri mișcătoare, ci pe stânca ființării unor 
oameni. Poveștile petrecerii timpului în Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuși" se doresc a fi 
mărturiile unor misiuni îndeplinite. 

Scriind, nu oprim timpul în loc, dar dăm trecerii sale sens; înseamnă că n-am trăit degeaba. 
Și dacă Lucian Blaga se ruga să fie oprit ceasornicul cu care ni se măsoară destrămarea, 

putem spune că noi dascălii ne bucurăm de privilegiul ca destrămarea noastră să nu fie decât sursa 
firelor cu care se urzesc toate acele destine care ne trec prin mâini. Destrămarea noastră formează 
caractere, educă personalități, îndrumă destine. Ea nu e zadarnică. Și asta e o orgolioasă consolare. 

Să ne întoarcem prin urmare la vorbele poetului: "Toate-s vechi și nouă toate/ Vreme trece, 
vreme vine/Ce e rău și ce e bine/ Tu te-ntreabă și socoate". 

Și să-ncercăm să înțelegem, prin urmare, ce e rău și mai ales ce e bine din ceea ce a fost 
pentru ca ziua de mâine, care inevitabil va veni, să ne găsească pregătiți s-o facem mai bună. 

 
Director, 

prof. Vîlceanu Daniela 
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LUMINA STELEI EMINESCIENE N-A PĂLIT, SE REVARSĂ ÎNCĂ 

 

Când Mihai Eminescu a scris în 1886 poezia „La steaua” a avut, fără modestie, o intuiție 

limpede a vocației lui de geniu. Sunt dovezi multiple în ceea ce a scris. Un critic literar de la Cluj, o 

profesoară renumită pentru felul cum l-a înțeles pe Eminescu, Ioana Em. Petrescu (1941-1990) a 

scris despre universurile compensatorii prin care poetul a reușit să se sustragă, din când în când, 

curgerii neobosite a timpului, „horei” despre care am vorbit cu elevii mei din a X-a. Desigur, timpul 

este, până la urmă invincibil pentru orice pământean, unii însă au avut șansa să se asemene stelelor. 

În ce fel? Stelelor, când mor la milioane de ani lumină, noi încă le percepem lumina, deși ele probabil 

au murit demult. Poetul nostru a redat acest fapt în poezia „La steaua”, știind că, deși mort, asemeni 

stelei, lumina geniului încă se poate percepe. Lumina stelei eminesciene n-a pălit, se revarsă încă. 

Generațiile de copii și tineri resimt această lumină, profesorii lor le-o arată, le-o explică. Mai 

mult decât orice însă, ei trebuie să înțeleagă, dincolo de limbajul de lemn, de clișeele didactice, că 

puțini poeți au reușit să cuprindă atât de clar și de filigranat modurile diverse în care se exprimă 

sensibilitatea românească. Poeziile lui Eminescu vorbesc despre noi, chiar și azi. Eminescu trebuie 

citit, înțeles, cântat, și măcar pentru egocentricul motiv de a ne cunoaște pe noi înșine. 

În contextul acesta, ni s-a părut potrivit ca luminii stelei lui Eminescu să-i dedicăm mai mult 

decât un recital. Profesoarele care predau literatură, limba engleză și limba franceză au propus 

elevilor lor activități menite să stabilească o altfel de raportare la poezia eminesciană, una mai 

personală, mai implicată, prin joc, prin desen. Concursul de desene de marți, din 12 ianuarie, le-a 

solicitat elevilor lectura poeziilor eminesciene, selectarea uneia dintre ele și asumarea imaginilor 

artistice, a emoțiilor eminesciene sub forma unor desene proprii în culoare sau creion grafic. 

Desenele, premiate ulterior, au fost apoi dovada frumoasă a unei asumări subiective a poeziei 

eminesciene. Unii elevi au ales desene sugestive, alții portrete, alții desene descriptive, minuțioase. 

Sper, cu tot dragul, ca aceste desene să rămână, pentru mult timp, în Centrul de limbă și comunicare 

al liceului, amintirile frumoase ale elevilor noștri. 

La cenaclul de miercuri, dedicat poeziei eminesciene, elevii au recitat, dar nu numai; au citit 

scrisori, frumoasele scrisori pe care Mihai Eminescu și 

Veronica Micle și le-au trimis unul altuia; au avut parte de o 

videoproiecție care le-a descris viața lui Eminescu și 

activitatea sa literară, o mulțime de bunătăți culturale 

așadar. 

Vineri ne-am jucat din nou. După al doilea război 

mondial, Tristan Tzara a propus dadaismul, o mișcare 

avangardistă care, în semn de revoltă față de absurdul 

războiului, se joacă prin poezie. Am preluat modelul poeziei 

dada doar pentru atelierul nostru de scriere literară. Așadar, 

vineri, de ziua poetului, elevii s-au jucat cu metaforele lui 

Eminescu, le-au selectat după pofta literară proprie și după 

model dada le-au pus într-un colaj deosebit. Am obținut 

patru poezii în stil eminescian. Mărturie stau posterele 

realizate de autori, de elevi.  

Îi felicit pe toți pentru răbdare, minuțiozitate și sensibilitatea pe care doar adolescenții/ 

tinerii o pot avea: Daniel Demeter (a IX-a A), Dan Ana-Maria (a IX-a A), Silaghi Daniel (a 9-a B prof.), 



 FEBRA liceenilor, nr.20/Ianuarie 2016 5 

Mociar Teofil (a X-a B), Radvanszky Alexandra (a X-a B), Câmpan Serafim (a X-a B), Mezea Denis (a X-

a B), Szabo David (a XI-a A), Moane Dumitru (a XI-a A), Mihoc Paul-Silviu (a XI-a A), Marian Lavrencsik 

(a XII-a A), Ghiuro Darius (a XII-a A), Ardelean Florin (a 10-a B prof.), Varga Tunde (a 10-a B prof.), 

Rotaru Valeriu (a XI-a C), Luncan Marius (a XI-a C), Golban Cosmin (a XI-a C), Halasz Gabriel (a XI-a B), 

Negruțiu Șerban (a XI-a B), Copaciu Lidia (a X-a B), Berche Alex (a X-a A), Câmpan Emanuel (a X-a A), 

Derecichei Gabriel (a X-a), Șpurigan George (a X-a A), Bodea Raul (a X-a A), Vlad Cristian (a X-a A), 

Mosco Jan (a X-a A), Bica Denisa (a IX-a A), Szabo Kristian (a X-a A). (vezi desenele premiate pe 

coperta 4) 

prof. Anca Tomoioagă 

MAGICIANUL 
Profesorul este ca lumânarea la capul mortului. Luminează, dar nu învie. (Beştea Cătălin) 

 
L-am cunscut ca magician, într-una din orele speciale din ciclul primar. Cum altfel să-l fi perceput 

pe omul care-ţi ghicea gândurile. Elegant, carismatic, captând întreaga suflare din jur.  
Înainte de toate, gândiţi-vă bine la un măr. Uitaţi orice altceva din jurul vostru şi concentraţi-vă 

toată atenţia asupra lui. A reușit toată lumea? Bine, acum să trecem la treabă. 
Fusese invitat în cadrul unei ore de dirigenţie de către învăţătoarea noastră. Nu-mi amintesc 

specificul acelei ore cum nu-mi amintesc cu plăcere nici mare lucru din ciclul primar, tocmai din 
pricina acelei învăţătoare. Trebuie să-i mulţumesc însă, ei şi tuturor celor care m-au supărat sau 
lezat în orice fel, pentru că m-au învăţat ce să nu fac când voi fi la catedră. Posibil să fi fost „Să ne 
cunoaştem viitorii profesori”, având în vedere că domnul B. era profesor de matematică la şcoala 
noastră, la clasele V-VIII. Dar mie îmi scapase asta şi preferam să văd în el un magician, genul de 
erou atât de aşteptat în acele vremuri sărăcăcioase ale comunismului târziu. 

După câteva exerciţii de logică şi memorie ne-am dat seama că timpul devenise dintr-o dată 
prea scurt. Parcă trezindu-ne pe toţi din transă, se grăbi să salute: ah, să nu uit, mărul la care v-aţi 
gândit la început... este adevărat că era roşu? Apoi continuă, misterios, către audienţa uimită: să 
aveţi o zi bună! 

Această scurtă intervenţie avea să fie “Buna vestire” a destinului meu profesional, speranţa care 
m-a ajutat să trec peste momentele frustrante ale primilor paşi din gimnaziu, când, nimerind la “cea 
mai bună profesoară” din şcoală, mă luptam cu morile de vânt la până atunci cea mai plăcută 
materie pentru mine, nereuşind nicicum să desluşesc mesajele care veneau dinspre catedră. Nu 
eram singurul, dar asta nu mă liniştea deloc. Lecţiile pe care altă dată le vedeam în minte încă de 
când se anunţa titlul, deveniseră chinuitoare, iar temele un coşmar. Îmi era frică să le spun 
apropiaţilor că nu pricep nimic, pentru că ei mă ştiau foarte priceput cu cifrele, încă de la grădiniţă. 

Şi asta, până într-o bună zi când dirigintele nostru, profesor de sport la muncă şi pictor în timpul 
liber, ne anunţă într-o zi că din păcate ni se atribuise un alt profesor la matematică. Spre deosebire 
de vremurile noastre, în acele vremuri se întâmpla destul de rar să nu termini un ciclu şcolar cu 
acelaşi profesor cu care ai început. Au fost câteva oooo şi nuuuu, urmate mai apoi de diverse zvonuri, 
venite de la cei care aveau acces la informaţii: am auzit că e alcoolic… vine mereu cu aceleaşi haine… 
nu se spală niciodată… doarme la ore. Viitorul nu suna deloc roz în acele momente. 

Nu şi pentru mine. Încă din ziua 1, chiar dacă la acea vreme nu făcusem legătura cu „magicianul” 
pe care-l cunoscusem în ciclul primar, ceva necunoscut (între timp am aflat că se numeşte har, sau 
chemare), mă făcea să dau tot ce am mai bun în mine. Nu ştiu dacă a fost noroc sau dragoste la 
prima vedere, dar pentru că în acea primă oră răspunsesem bine la multe întrebări, spre supărarea 
multora din colegi, care erau cotaţi mai „deştepţi” m-a numit “şeful cercului de matematică”. De 
atunci am făcut tot ce mi-a stat în putere să onorez acestă încredere. 

Zilele treceau, noi ne transformam. Deja îmi recâştigasem renumele de matematician 
participând la diverse concursuri şi olimpiade naţionale. Mai mult, îmi dezvoltasem talentul de a 
imita cu acurateţe diverşi profesori (adevărul este că în acele vremuri am avut parte de profesori 
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care aveau suficiente trasături de personalitate pentru a putea fi ușor imitaţi – lucru care azi din 
păcate nu mai este la fel). Dar un talent anume, care-i făcea pe colegii mei să-l solicite adesea, era 
acea abilitate a mea de imita „mersul de profesor”. Ce nu ştiau ei, era că eu nu făceam decăt să-l 
vizualizez pe dl. B şi să păşesc tăcut în urma lui, copiindu-i toate gesturile. 

Radule, nici nu ştiu cum pofteşti, doi de 9 şi doi de 10 sau trei de 10 şi un 8? … Îmi este indiferent, 
domn` profesor! S-a ridicat în picioare şi cu o lacrimă în colţul ochiului, spre toti cei din clasă: Bravo, 
acesta este momentul pe care l-am aşteptat de mult, elevul să nu mai înveţe pentru note! 

Ascultă Radu, sunt puţin obosit şi nu mă simt deloc bine... Nu vrei tu să predai lecţia de astăzi? 
Dl. B. nu traversa cea mai bună perioadă a vieţii sale. Dar în acele vremuri, problemele personale 

ale dascălilor răzbăteau slab şi rar dincolo de feţele lor, mereu zâmbitoare. Nici unul dintre noi nu 
ne puneam vreodată întrebări despre familiile lor, despre pasiunile lor sau orice legat de viaţa lor 
din afara şcolii. Erau mereu acolo, pentru noi, cum puteau fiecare. Aveam să aflu, mai târziu, că viaţa 
privată a dl-ui B. nu mergea bine. Costumul impecabil altă dată acum era şifonat, albul ochilor, acum 
galben. Buzele deveniseră vineţii, tenul întunecat. Doar ochii păstrau înţelepciunea cu care mă 
obişnuise. Unii spuneau că e de la alcool, alţii, de la inimă. Nu ştiu dacă aceste exerciţii erau 
intenţionate sau doar parte din destin, dar mereu i-am simţit ochii urmărindu-mă. Adesea îi simt şi 
acum. Şi după cum spuneam, deja mă perfecţionasem în imitatul profesorilor. Cât de greu putea să 
fie imitarea susţinerii unei lecţii? 

prof. Radu Németh 
 

PRODUCȚIE MEDIA 
 

Predau de cincisprezece ani cunoștințe din sfera prelucrării textelor și imaginilor. Pentru cei 
care încă nu s-au decis către ce să se îndrepte la finele gimnaziului, ar putea fi o variantă. Să vorbim 
puțin despre imagini. 

Photoshop este un instrument pentru retușarea fotografiilor care oferă posibilitatea de a crea 
imagini deosebite în special pentru paginile WEB. Dacă încă nu ești familiarizat cu bazele imaginilor 
digitale, acum e momentul să înveti despre grafica pe calculator. 

Există două tipuri de imagini: vectoriale și matriciale. 
Imaginile vectoriale, ca cele compuse în Adobe Ilustrator, sunt alcătuite din grafice de funcții. 

Fiecare obiect care apare în aceste imagini este matematic calculat și se obține ca un grafic de 
dreaptă, cerc, etc.  

Imaginile matriciale, ca cele create în Photoshop sunt alcătuite din mici pătrățele sub forma 
unei matrici. Aceste pătrățele se numesc pixeli. 

Rezoluția imaginii se referă la numărul de pixeli din imagine și este măsurată în pixeli per inch. 
Dacă rezoluția unei imagini este de 72, atunci într-un pătrat cu latura de 1 inch se vor găsi 
72x72=5184 pixeli. Adâncimea de culoare este măsura numărului de biți necesari stocării unui pixel. 
Aceasta determină cât de multă informatie este disponibila pentru culoare. Cu cat aici avem un 
numar mai mare cu atat varietatea de culoare pusa la dispozitie de sistemul de calcul este mai mare, 
asa incat acuratetea imaginii devine mai pronuntata. Cu cât acuratețea este mai mare, cu atât si 
apropierea de imaginea reală este mai mare.  

Pentru a exemplifica, un pixel cu adancimea de culoare 8 inseamna 2 la puterea 8 culori posibile 
pentru acest pixel, adica 256. Pe de alta parte, un pixel cu adancimea de culoare de 24 inseamna un 
numar de 16 milioane de culori posibile pentru acesta. Rezolutiile monitoarelor desemnează 
numarul de puncte fizice create de fabricant inntr-un inch. La Macintosh acesta este de regula 72. 
Rezolutia de iesire (Output resolution) se referă la numarul de puncte per inch pe care le are 
dispozitivul de iesire, cum ar fi o imprimanta laser. 

Fundamente în imagine 
• Imaginile sunt octeti organizati intr-un mozaic de patrate de diverse culori.  
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• Imaginile sunt pixeli colorați dispuși pe ecran. Cand sunt marite acestea arata ca o colectie 
de patrate colorate fara nici o legatura intre ele. La diminuarea acestora, patratele se intrepatrund 
dand impresia unei fotografii realiste obișnuite. 

Dacă până acum nu te-am plictisit, poți continua să urmărești materialele postate pe pagina 
școlii, la adresa http://cobra.rdsor.ro/cursuri/index.html și cine știe, poate va ajunge să-ți placă. 

 
prof. Radu Németh 

 
 

DRONELE ANULUI 2016 
 

Camere zburătoare, quadcoptere, drone personale – oricum 
le-am numi – sunt printre cele mai tentante dintre descoperirile 
recente şi astfel în cel mai scurt timp vor fi foarte accesibile tuturor. 
Anul acesta oferta se diversifică substanţial, competiţia făcând ca 
preţurile să scadă şi caracteristicile tehnice să fie din ce în ce mai 
diversificate.  

DJI pregăteşte un nou model Phantom 3 echipat cu cameră 4k. 
Acesta foloseste wi-fi în loc de mai scumpul lightbridge care echipa 
versiunea precedentă. Oferă follow me şi point of intest. Se poate 
rezerva pentru aproximativ 900 euro. 

Noul Disco, propulsat de un singur motor, poate atinge viteza de 
80km/h. Are aceeaşi cameră de 14Mp şi o autonomie de 45 de minute. 
Pentru înregistrare asigură 32Gb şi este compatibil cu SkyController. 

Lily a captat atenţia publicului cu promo-ul său spectacular. 
Având propulsoare rabatabile şi rezistenţă la umezeală, poate fi purtată 
într-un rucsac şi folosită fără frica scăpării în apă. Pentru că se conduce 
singură, nu are nevoie de controler. Poţi să ai asupra ta un dispozitiv de 
urmărire pe care Lily îl urmăreşte, în felul acesta te poţi concentra mai 
bine la ceea ce faci: ski, ciclism, sărituri, căţărări etc. Neavând 
capacitatea de ocolire a obstacolelor, trebuie să fii pe fază când acestea 
apar şi să apeşi „stop”. Lily are caracteristica hoover, adică statul în aer 
în punct fix, de unde poate filma urmărind dispozitivul amintit anterior, 
la 1080p/60fps. Între minusuri - stabilizarea imaginii este digitală şi 
bateria nu poate fi scoasă. Preţul va fi 900 euro pentru rezervare şi 1300 
euro în mod normal, undeva în luna mai. 

O altă categorie în acest domeniu este cea a dronelor de curse. 
Acestea se concentrează mai mult pe viteză şi manevrabilitate decât pe 
înregistrări foto şi video. Acestea necesită un dispozitiv de urmărire, 
prin care utilizatorul conduce drona folosind camera acesteia şi nu 
vederea directă asupra ei. Din acest motiv aceste drone se şi numesc 
FPV (first person view). 

Reguli de folosire a dronelor: 
• Ţine drona în raza vizuală (aproximativ 120 metri). 

• Stai departe de avioane, elicoptere, aeroporturi sau heliporturi. 

• Foloseşte bunul simţ. Nu uita că poţi să fii pus sub acuzare dacă 
încalci regulile referitoare la spaţiul aerian, Dacă drona este 
echipată cu o cameră video, ține-o la minimum 50 de metri de orice 
persoană, vehicul, clădire sau structură sau la minim 150 de metri 
de zone aglomerate, stadioane, concerte. 

 
Phantom 3 – 4K 

 
Disco 

 
Lily 

 
FPV 

prof. Radu Németh, elev Sur Lucian – clasa a XII-a A 

  

http://cobra.rdsor.ro/cursuri/index.html
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„MĂREȚIA ȘI FRUMUSEȚEA MESERIEI DE CONSTRUCTOR NU O POATE CONTESTA NIMENI” 
Interviu cu doamna profesoară, Florica Luncan, absolventă a  

Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuși”, generația 1975 
 
 
Cum ai ales să studiezi la această școală? Te-au 

îndrumat părinții, profesorii sau a fost alegerea ta? 
În 1970  finalitatea acestui liceu era pregătirea ca 

tehnician și nu doar obținerea unei diplome de liceu 
teoretic, a fost alegerea mea. 

 
Ce clasă ai urmat? Ce calificare profesională ai 

obținut? 
Am urmat clasa de instalații, părea o meserie foarte 

interesantă, așa că în 1975 am obținut diploma de 
tehnician în instalații pentru construcții. 

 
Cum se desfășurau orele în acea vreme? Cum erau elevii? Participați și la alte tipuri de activități? 
Mie mi-a plăcut întotdeuna la școală. Din primii ani de școală abia așteptam să se termine vacanța și să 

înceapă școala, așa că nu pot să spun decât că erau plăcute, probabil și pentru că aveam un colectiv al clasei 
foarte unit, mai ales în liceu.  

Elevii, adică noi, eram dornici de distracție dar și învățatul mergea foarte bine, dovadă că din 36 de 
absolvenți, 29 am mers mai departe la facultate. 

Eu am participat la cor, dar colegii mei băieți erau în echipa de handbal și de fotbal a școlii, și la vremea 
aceea se organizau competiții serioase. 

 
Poți să ne spui care a fost profesorul cel mai apropiat sufletului tău? 
A fost domnul profesor de matematică, Marcel Pantea, care ne-a fost și diriginte. Era și foarte tânăr și 

foarte apropiat de noi, am fost prima lui promoție ca diriginte. Întotdeuna l-am revăzut cu mare drag și 
nostalgie. Din păcate s-a stins anul trecut și îl regretăm foarte mult, anii de liceu n-ar fi fost așa frumoși fără 
el. 

 
Care a fost modelul tău în viață? 
N-aș putea spune neaparat că am avut un model, dar încă din primii ani de școală mi-am dorit să fiu 

învățătoare, apoi profesoară și asta m-a stimulat ca să merg neaparat la facultate. 
 
Ce facultate ai urmat? 
Am urmat Facultatea de Instalații din cadrul Institutului de Construcții din București. 
 
Care a fost primul tău loc de muncă? 
În 1980 am fost repartizată la Trustul de Construcții Locale din Oradea, ca inginer stagiar. 
 
Cum ai ajuns în învățământ? Când și unde  ți-ai început cariera didactică? 
La 10 ani de la terminarea facultății, în 1990 am aflat că sunt câteva posturi libere la liceul pe care-l 

absolvisem și m-am prezentat la concurs. 
E drept că în facultate făcusem cursul de pedagogie cu gândul că poate la un moment dat voi ajunge să 

predau. Așa mi-am început cariera didactică și mi-am dat seama că mi se potrivește mai bine decât execuția 
sau proiectarea. 

 
Ți-a folosit experiența pe care ai dobândit-o pe șantier? 
Da, experiența de pe șantier, 6 ani la TCLO, și cea de proiectare, 4 ani la TCI, mi-a folosit pentru că e mult 

mai bine și mai ușor să le explici elevilor lucruri pe care le-ai văzut și de care te-ai lovit la modul practic, decât 
lucruri pe care le-ai studiat numai teoretic. 
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Ce te-a determinat să devii profesor de specialitate? Ai simțit o vocație sau pasiunea pentru a-i învăța 
pe alții a venit pe parcurs? 

Da, e o întrebare foarte interesantă, cred că vocația de profesor a fost mai puternică decât cea de inginer, 
așa că ideea de a deveni profesor de specialitate mi-a venit foarte natural. Îmi plac copiii și iubesc școala. 

 
Dacă ai fi la început de drum ce decizie ai lua? Ai alege să studiezi tot domeniul construcțiilor? 
Dacă aș fi la început de drum sigur aș alege să fiu tot profesor, nu știu dacă neaparat în domeniul 

costrucțiilor pentru că mai am o pasiune, limbile străine, în mod special engleza. 
 
Cum se desfășurau orele de specialitate la clasă cu elevii tăi? 
Eu consider că erau ore interesante, în care pe lângă cunoștințele tehnice pe care le transmiteam elevilor 

mei, încercam să și interacționez cu ei așa încât să fie niște ore cât mai plăcute și interactive. 
 
Ai participat cu elevii tăi la olimpiade, concursuri profesionale. Ce rezultate au obținut elevii îndrumați 

de tine? 
Da, elevii mei au participat de-a lungul anilor la olimpiadele pe meserii, rezultatul cel mai deosebit l-am 

obținut în 2000 la Olimpiada pe țară de la Sibiu, când elevul pregătit de mine a luat locul doi pe țară. 
 
De-a lungul anilor ți-au trecut prin mână generații de elevi. Poți să ne dai câteva nume de elevi cu care 

te mândrești? 
Nu vreau să dau neaparat câteva nume, sigur aș omite prea mulți și nu știu dacă ar fi corect și cu mulți 

dintre ei nu am avut ocazia să mă întâlnesc după ce au absolvit, un lucru e sigur, că mă întâlnesc cu foarte 
mare drag cu ei și mă bucur că am contribuit și eu ca să devină ceea ce sunt acum.  

 
În ceea ce privește relația profesor-elev, ce ne poți spune în privința generațiilor actuale? Ai observat 

schimbări radicale din punct de vedere al mentalității și disciplinei? 
Da, într-adevăr generațiile actuale sunt mai îndrăznețe și nu mai au tipul de disciplină rigidă cu care am 

crescut noi, dar mi se pare firesc ca generațiile tinere să fie diferite. Câtă vreme avansează tehnologiile, e 
firesc să aibă un impact asupra generațiilor tinere, dar relația profesor-elev eu consider că este o problemă 
de comunicare și acum ca și înainte. 

 
Ce sfaturi le-ai da tinerilor dascăli sau celor care se pregătesc să urmeze o carieră în domeniul 

învățământului? 
Sfatul meu, să opteze pentru această carieră numai dacă iubesc copiii și dacă au harul de a se face înțeleși 

de aceștia. 
 
Din toamnă, ziua de 15 septembrie nu mai are aceeași semnificație pentru tine, ești tânără pensionară, 

bunică fericită. Ce îți lipsește cel mai mult din perioada în care ai fost profesoară? 
Da, sunt pensionară de câteva luni, încă nu m-am obișnuit cu acest statut, 

fiind și bunică foarte implicată, nici n-am apucat să simt că sunt pensionară. 
Evident că-mi lipsesc elevii și colegii, dar golul fiind umplut de doi nepoței 

drăgălași și al treilea fiind  pe drum, ce mai pot să spun. 
 
Ce gânduri le transmiți elevilor?  
Să se bucure de anii de școală, să se implice cât mai mult în activitățile care 

se organizează cu școala, care le vor da cele mai frumoase amintiri. 
Și să conștientizeze că toată viața noastră se desfășoară în clădiri dotate cu 

instalații din ce în ce mai sofisticate, așa că utilitatea, măreția și frumusețea 
meseriei de constructor nu o poate contesta nimeni. Și să nu uităm evoluția în 
timp a construcțiilor și mai ales etapa în care suntem acum, aceea a 

construcțiilor ecologice, așa zise case ale viitorului, CASE VERZI. 
Realizat de prof. Gale Monica  
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PREȚUIM TIMPUL 
 
 
Clasa a X-a B, sub îndrumarea dirigintei Floare Avrămuț, a avut un 

semestru bogat în activități extrașcolare și extracuriculare, activități în 
care s-au îmbinat foarte bine arta, cultura, istoria și tradiția.  

Activitatea cu care am deschis acest semestru în luna septembrie a 
fost expoziția „Păzitori ai sufletului” („Custodi dell`Anima”), desfășurată 
la Muzeul Ţării Crișurilor din Oradea, expoziție unicat în România. 
Expoziția cuprindea o retrospectivă a lucrărilor sculptorului italian 
Settimo Tamanini, sculptor în prelucrarea metalului, de renume mondial, 
care s-a dedicat creării unor arbori (ex. Smochin, Castan, Măr, Rodiu etc.) în mărime naturală, dorind să 
ilustreze astfel destinul omului, parcursul său în Univers, pe Pământ și mai departe de acesta. Elevii s-au 

deschis spre orizonturi artistice neobișnuite oferite prin sculpturile de 
amploare ale artistului, obținute prin prelucrarea cuprului la cald. Au fost 
atât de fascinați de lucrările expuse, încât își doresc să revadă această 
expoziție, dacă ar avea din nou ocazia.  

„Călătoria” elevilor clasei a X-a B nu s-a oprit la MuzeuL Ţării 
Crișurilor. Ei au făcut și o incursiune în istorie, vizitând, cu ocazia „Zilei 
Educației”, Muzeul Militar din Oradea, unde au avut parte de o experință 

inedită: au intrat în contact cu echipamente militare, arme, tunuri, ținuta militară a ostașilor și au cunoscut, 
în detaliu, istoria orașului nostru. Elevii au fost foarte bucuroși și, bineînțeles, și-au făcut multe poze.  

Totodată, cu ocazia „Zilei Educației”, elevii au vizitat Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai”, dealtfel un 
loc total necunoscut pentru unii. Au rămas plăcut impresionați și suprinși de dotările bibliotecii: săli de 
spectacole și săli de lectură, sălile de împrumut și liftul care te ajută să cobori mai ușor după ce ți-ai umplut 
ghiozdanul cu cărțile preferate. Pentru eleva Alexandra Radvanszky biblioteca nu a fost deloc un tărâm 
necunoscut, dezvăluindu-ne cu acea ocazie, că este voluntară la primitoarea instituție.  

Incursiunea în istorie și cultură nu s-a oprit nici la „Ziua Educației”, ea a continuat cu participarea la 
simpozioanele desfășurate la Cercul Militar cu ocazia diferitelor evenimente cultural- istorice: Ziua Armatei 
(25 Octombrie) și Ziua Națională a României (1 Decembrie). Pentru elevi, participarea la aceste simpozioane 
reprezintă adevărate lecții de istorie ținute de personalități marcante și oameni de cultură, precum 
gl. bg. (r) prof. univ. dr. Vasile Creț, col. dr. Constantin Moșincat, col. (r) Gheorghe Bungău, col. (r) Mihai Ilieș. 
Simpozioanele au fost îmbogățite cu momente cultural artistice. 

Cu ocazia Zilei Orașului (12 Octombrie) și a Zilei Naționale elevii au participat la festivitățile de depunere 
a coroanelor la Statuia Ostașului Român. Bineînțeles că nu a fost uitat patronul spiritual al școlii noastre, 

Constantin Brâncuși, astfel că, la bustul acestuia din Parcul 1 Decembrie, elevii au depus „Florile 
recunoștinței” în cadrul activității Periplu Omagial, organizată de Uniunea Vatra Românească. 

Deasemenea, elevii clasei a X-a B au fost implicați și în proiecte educaționale, la nivel județean și la nivel 
de școală. Astfel, elevii au participat în cadrul „Săptămâna educației globale” la activitatea „Un antreprenor 
de succes” desfășurată în școala noastră. În cadrul activității au fost invitați trei antreprenori de succes care 
au împărtășit elevilor din experiența profesională acumulată: cum au început, ce decizii au luat de-a lungul 
carierei, cum și-au dezvoltat afacerile, dar și ce responsabilități presupune antreprenoriatul și care sunt 
competențele pe care trebuie să le aibă un antreprenor. Invitații au fost: d-na Iacob Laura Cristina, manager 
la Sera de Flori „Alma” din Sântion, d-na Sorina Bradea, managing partener „Ro Marketing” și domnul Dume 
Adrian de la S.C. Studio „Adi Dume” S.R.L. 

Încet s-a făcut iarnă și cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Fetelor și 
Femeilor, elevii Denis Mezea, Andrada Covaciu, Serafim Câmpan, Alexandra Radvanszky, Teofil Mociar, Brigitte 
Lingurar și-au arătat calitățile artistice și și-au transmis mesajul prin desenele pe care le-au realizat pentru 
expoziția organizată la eveniment, care a făcut parte din proiectul „STOP Violența asupra Fetelor și Femeilor” 
inițiat și organizat de Uniunea Femeilor din Bihor. Proiectul s-a finalizat în 10 decembrie la Primăria Oradea, 
unde elevii și profesorii implicați în activitate au primit diplome de participare. Cu această ocazie, elevii 
Serafim Câmpan și Andrada Covaciu s-au înscris voluntari la Uniunea Femeilor din Bihor. 

Concursul la care elevii au participat cu mult entuziasm a fost „În așteptarea lui Moș Crăciun”, desfășurat 

în cadrul proiectului „Tradiții de sărbători”. 
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Activitățile specifice Sărbătorilor de Iarnă, precum împodobirea 
bradului de Crăciun, împodobirea sălii de clasă, decorarea tablei cu 
desene au fost făcute cu mult suflet și dăruire. Elevii fiind cuprinși de 
mreaja Sărbătorilor de Crăciun au împodobit „Cea mai frumoasă sală 
de clasă” și au colindat cu mult suflet, dovedind că sunt „Cel mai bun 
grup de colindători” din școală, fiind și acompaniați de „Cel mai bun 
saxofonist” - Lucian Rus. Dar nu s-au mulțumit cu atât, artiștii plastici 

ai clasei și-au arătat talentul din nou: Alexandra Radvanszky și Teofil Mociar au desenat atât de frumos pe 
tablă „Sosirea Moșului” și „Omul de zăpadă” încât păreau că prind viață. Pe lângă cei doi artiști, și-au exprimat 
bucuria Crăciunului prin „Cele mai expresive desene” elevii Andrada Covaciu și Brigitte Lingurar (în imaginea 
alăturată, alaturi de dir. adj. Mic Gabriel).  

Moș Crăciun i-a făcut atât de fericiți pe elevii clasei a X-a B, dăruindu-le premiul I la toate secțiunile 
concursului. Sunt mândră de elevii mei! 

dirig. prof. Floare Avrămuț 

 

VREAU SĂ FIU ANTREPRENOR! 
 
 

În 19 noiembrie, în cadrul Săptămânii Educaţiei Globale s-a 
desfăşurat activitatea numită „Vreau să fiu antreprenor” la care au 
participat clasele a IX-a A, a X-a B, a 10-a Ap şi a XI-a C. 

Antreprenorul invitat a fost d-na Iacob Laura, reprezentanta 
şi administratoarea firmei ALMA SÂNTION. 

În cadrul activităţii elevii au vizionat un film în care le-a fost 
prezentată firma şi activităţile acesteia. A fost prezentată floarea 
Craciuniţa/Poisenttia, elevii învăţând cum se cultivă şi cum se 
îngrijeşte această floare.   

Elevii au pus întrebări la care au primit răspunsuri din partea 
antreprenorului legate de afacere, condiţiile de muncă din sere, 

aspecte legate 
de cultivarea 
diferitelor plante, profitul obţinut, tehnologia modernă 
utilizată. 

Antreprenorul a organizat un concurs cu întrebări 
despre creşterea Crăciuniţei. Câştigătorii au primit câte o 
floare sau un tricou. 

Pentru invitat a fost o reală plăcere să poată 
împărtăşi elevilor şi profesorilor experiența lansării afacerii 
sale, accentuând aspectele care îi pot inspira și educa pe 
elevi pentru a deveni şi ei pe viitor antreprenori. 

Elevii au fost încântaţi de concursul derulat şi de 
premiile oferite de firma ALMA SÂNTION. Sunt doritori să 
vadă serele şi în realitate nu doar prin intermediul unui 
film. 

Această activitate le-a demonstrat elevilor că 
antreprenoriatul reprezintă o oportunitate reală pentru 
viitorul lor și îi poate inspira să transforme inovația și 
creativitatea în instrumentele lor cele mai puternice cu 
ajutorul cărora pot genera o schimbare pozitivă în 
comunitate. 

Scopul acestei activităţi a fost încurajarea elevilor în 
iniţierea de demersuri pozitive de progres global. 

 
prof. Florentina Hoduţ  
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DARURILE LUI MOŞ CRĂCIUN PENTRU DANIEL ... 

 

Luni, 21 decembrie 2015 am primit vizita fostului nostru elev, 
Daniel Rohl, care ne-a împărtăşit din experienţa lui de student anul I 
al Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Karlsruhe (Germania); 
Facultatea de Arhitectură şi Construcţii Civile; Secţia: Construcţii 
Civile. 

Pentru rezultatele deosebite din anul şcolar precedent, 
2014-2015 – Premiul al II-lea la etapa națională a Olimpiadei la 
discipline din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul: „Construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice”, calificarea profesională: „Tehnician 
desenator pentru construcţii şi instalaţii”, Daniel a fost premiat de 
Primăria municipiului Oradea cu Diploma de Merit şi suma de 600 
lei, respectiv de Clubul Rotary Oradea cu Premiul de Excelenţă şi 
suma de 1000 lei. 

Le mulţumim tuturor acelora care s-au gândit să premieze performanţa şi menţionăm că în 
fiecare an elevii noştri merituoşi au fost premiaţi. 

Daniel Rohl transmite profesorilor, colegilor şi elevilor şcolii noastre un gând bun şi multă 
sănătate!  

  
 
 

... ȘI PENTRU MIHAI 
 

De asemenea, tot pentru performanţa obţinută în anul şcolar precedent – Menţiune la etapa 
naţională a Olimpiadei la discipline din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul: „Construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice”, calificarea profesională: „Tehnician desenator pentru construcţii şi 
instalaţii”, elevul Popa Mihai din clasa a XII-a A a fost premiat de Primăria Municipiului Oradea cu 
Diploma de Merit şi suma de 600 lei. 

Anul acesta Mihai se pregăteşte intens pentru a ocupa un loc pe podium. Îi dorim succes!  

   

prof. Gale Monica  
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ŞTIAŢI CĂ 1,618 ESTE NUMĂRUL DE AUR SAU PROPORŢIA DIVINĂ? 

 
Cunoscut în antichitate de vechii înţelepţi, iar apoi în evul mediu de marii 

învăţaţi filozofi, preoţi, alchimişti sau ocultişti, numărul de aur a ascuns 
întotdeauna mari mistere. 

Astăzi cercetări complexe au ajuns la concluzia că întreaga natură şi chiar 
întreg universul este structurat respectănd fidel proporţia perfectă şi exactă a 
numărului de aur. Marile construcţii antice respectă de asemenea proporţia 
fidelă a acestui număr de aur, el reprezintă armonia și perfecţiunea în creaţie. 

Proporţia tainică a acestui număr reprezentată fie în triunghiul de aur, 
isoscel, al lui Pitagora, în elipsa de aur din tradiţia hindusă sau în spirala de aur, 
care prin şirul lui Fibonacci demonstrează creşterea naturală a plantelor, 
păstrând această proporţie. 

În natură, spirala generată de apă (vârtejurile), mişcarea curenţilor de aer 
în spirală, cochilia melcilor, dispunerea petalelor de trandafir sau a frunzelor şi seminţelor din regnul vegetal păstrează 
această proporţie perfectă arătând că în întreaga creaţie se manifestă armonia şi perfecţiunea divină reprezentată prin 
această proporţie. Aceasta demonstrează existenţa unei sfere de conştiinţă a armoniei şi frumuseţii existente în întregul 
universul şi care îl ghidează. 

Secțiunea de aur sau raportul de aur, notată cu litera greacă Φ (phi ), este primul număr iraţional descoperit și definit 
în istorie. El este aproximativ egal cu 1,618033 și poate fi întâlnit în cele mai surprinzătoare împrejurări. 

Dacă privim lucrările unor mari artişti, se observă că multe dintre ele au la bază regula de aur. Conform acesteia, 
pentru ca un întreg împărţit în părţi inegale să pară frumos, trebuie să existe între partea mică şi cea mare acelaşi raport 
ca între partea mare şi întreg. 

Acest raport este considerat ca deosebit de satisfăcător datorită modului în care îmbină unitatea cu varietatea 
dinamică. Întregul şi părţile sunt perfect proporţionate, astfel că întregul predomină fără să fie ameninţat de o scindare, 
iar părţile îşi păstrează în acelaşi timp o anumită autonomie. 

Raportul de aur, număr iraţional, poate fi definit în diferite moduri, cel mai important concept matematic asociat cu 
regula de aur fiind şirul lui Fibonacci, un şir de numere în care fiecare se obţine din suma celor două dinaintea sa: 0, 1, 
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 etc. Împărţind orice număr la predecesorul său, se obţine aproximativ numărul de aur. Aceste 
valori au mai puţină importanţă practică, dar arată că există o legătură strânsă între matematică şi artă. 

Primii care l-au folosit au fost egiptenii, majoritatea piramidelor fiind construite ţinând cont de numărul de aur. 
Grecii au fost însă cei care l-au denumit astfel, folosindu-l atât în arhitectură cât şi pictură şi sculptură. De altfel, el se 
mai notează şi cu litera grecească "fi", de la sculptorul grec Phidias. El a construit Parthenonul pornind de la raportul de 
aur. În pictură a fost folosit mai ales în Renaştere, probabil cea mai discutată utilizare a acestui concept fiind în tabloul 
lui Leonardo da Vinci, "Mona Lisa". Capul, ca şi restul corpului e compus utilizând raportul de aur-raportul divin, cum îi 
spunea da Vinci. În prima jumătate a secolului trecut pictorul Piet Mondrian utilizează în picturile sale "dreptunghiul de 
aur", având raportul laturilor de aproximativ 1,618... De fapt, lucrările sale sunt alcătuite numai din asemenea 
dreptunghiuri. Aceasta e considerată cea mai armonioasă dintre formele geometrice. Până şi în muzică apare acest 
raport, se presupune ca Bach sau Beethoven au ţinut cont de el în compoziţiile lor. 

Numărul de aur nu este prezent doar în artă, ci mai ales în natură. Aproape peste tot în jurul nostru îl găsim: flori 
(dispunerea petalelor), insecte (de pildă furnica are corpul împărţit în trei segmente, după diviziunea de aur), cochilia 
melcului (spirala de aur). Chipul omului are la bază acest principiu. De exemplu, raportul dintre distanţa de la linia 
surâsului (unde se unesc buzele) până la vârful nasului şi de la vârful nasului până la baza sa este aproximativ raportul 
de aur. Şi în mod sigur nu simţi că dinţii sunt dispuşi tot conform aceluiaşi principiu şi că, deşi fără să-l cunoască, medicii 
stomatologi îl folosesc în anumite cazuri... Sau că, atunci când scrieţi, duceţi instinctiv linia din mijloc a literei E 
aproximativ la 2/3 de bază=raportul de aur. La fel şi cu A, F, B, R... 

Când stăm şi analizăm 
profunzimea existenţei lumii şi 
descoperim astfel de lucruri, ne 
minunăm. Poate sunt speculații 
dar se poate observa cu 
uşurinţă că nimic din lumea vie 
nu e la întâmplare, totul e 
construit după un plan 
matematic şi parcă cineva ar fi 
pus în ADN un program după 
care să se dezvolte. 

 
prof. Chiş Angela 
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ȘTIAȚI CĂ… AMUZANTE ȘI INTERESANTE 
 

1. În jurul faimoasei mese rotunde din jurul regelui Arthur era loc pentru 150 de cavaleri, nu doar 
12. 

2. În Africa, căsuța vrăjitoarei din povestea Hansel și Gretel nu este făcută din zahăr, ci din sare. 
3. Puterea primelor lasere se măsura în Gillettes – numărul lamelor de ras care puteau fi străpunse 

de o rază laser. 
4. În majoritatea limbilor de pe pământ, cuvântul pentru mama începe cu litera m. 
5. Neil Armstrong a pășit pe lună cu piciorul stâng. 
6. La un rodeo, un cowboy trebuie sa stea pe taur doar opt secunde. Doar foarte puțini reușesc. 
7. După apariția desenelor animate Popeye marinarul, consumul de spanac a crescut cu 33%  in 

Statele Unite. 
8. Sarea este singura piatră pe care oamenii o pot mânca. Doar 5% din sarea produsă ajunge pe 

mesele oamenilor. Restul e folosita în construcții, la producția sticlei, a săpunului. 
9. Englezii care pariau aveau un angajat a cărui singură îndatorire era să înghită zarurile dacă venea 

poliția. 
10. Cuvintele Șah mat în șah provin de la fraza persiană Shah Mat, care înseamnă Regele este mort. 
11. În firma General Motors costul asigurărilor de sănătate pentru angajați este mai mare decât 

costul oțelului pentru mașini. 
12. Într-un studiu efectuat în anul 1907 de către Universitatea din Chicago, s-a ajuns la concluzia că 

cea mai ușor de observat culoare este galben. Din această cauză John Hertz, care este 
fondatorul companiei Yellow Cab a ales culoarea galben pentru taxiuri. 

culese de prof. Cecilia Silaghi de pe http://culturagenerala.info/ 

 

Soarta lecturii la elevi 
 

Aşternutul pe hârtie 

A ajuns epidemie, 

Mai rămâne să se nască 

Cine să mai şi citească… 

Gabriela Gențiana-Groza 

 

Didactică 
 

Ne amintim oare vreodată, 

Când e prea dur educatorul, 

Că şi vioara e luată 

De prin pădure cu... toporul?! 

Eugen Pop 

„Elevii erau obligaţi să vorbească în timpul recreaţiilor numai în limba franceză. Acela care era 

prins că vorbea româneşte primea o bilă de lemn pe care trebuia s-o poarte până ce prindea pe un 

alt elev vorbind în limba română spre a i-o trece. Elevul care avea bila, fie la dejun, fie la masa de 

seară, pierdea dreptul la un fel de mâncare.”- Constantin Bacalbaşa în Bucureştii de altădată  

http://culturagenerala.info/
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Constantin+Bacalba%BAa
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Constantin+Bacalba%BAa&d=Bucure%BAtii+de+alt%E3dat%E3
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Imagini surprinse la concursul „Aşteptându-l peMoş Crăciun” 

 

 

 

 

 

Juriul (dir. Vîlceanu Daniela, dir. adj. Mic Gabriel, prof. Gale Monica, bibl. Roibu Florica), plăcut 

surprins de primirea clasei a X-a B alături de d-na dirigintă (prof. Avrămuţ Floare). 

 

 

 

 

 

 

Pozele de grup surprinse în clasele bobocilor (clasa a IX-a A alături de d-na Hoduţ Florentina, clasa 

a 9-a Ap, diriginte Rugan Gheorghe şi clasa a 9-a Bp lângă dirigintele lor, prof. Moţ Nicolae) 

 

 

 

 

 

 

Clasa a XI-a A (dirig. Mezei Ana Maria), clasa a XII-a A (dirig. Németh Radu), audienţa aplaudând 

concursul de colinde surprins mai jos (de la stânga: clasa a IX-a A, clasa a XII-a C şi clasa a X-a B). 
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