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Spiru - un nou început
Vacanţa a trecut şi iată-ne ajunşi din nou la
examenul de bacalaureat, prin munca asiduă a cadrelor
începutul unui nou an şcolar. Pentru elevii Liceului
didactice, atât din punct de vedere al orelor de curs, cât şi
Teoretic ,,Spiru Haret”,următorii ani de studiu se anunţă a
al activităţilor extraşcolare. Fiecare astfel de activitate a
fi foarte interesanţi, cu multe activităţi educative, însă şi
avut rolul de a stimula creativitatea participanţilor, de a
cu multă muncă. De mai bine de 60 de ani, liceul nostru a
dezvolta munca în echipă şi, într-un final, de a creşte
oferit mereu elevilor cele mai bune şanse de reuşită la
prestigiul instituţiei din acest municipiu.
Anul precedent s-a încheiat într-o notă optimistă, pentru prima dată organizându-se o premiere a olimpicilor
naţionali şi internaţionali,la iniţiativa conducerii oraşului. Acest lucru a reprezentat un motiv de mândrie pentru liceu, o
certitudine că învăţământul arefundamente veritabile şi, sperăm noi, că va fi şi un impuls pentru generaţiile care tocmai
au fost admise în această instituţie. În fapt, fiecare acţiune a liceului este demarată în scopul reuşitei şi, odată cu aceasta,
se doreşte antrenarea elevilor în cât mai multe proiecte şi concursuri, pentru a căpăta experienţa şi pentru a-şi mări
şansele de reuşită, în viitor. Este ştiut faptul că implicarea şi munca sunt cheia succesului. Dorim să le oferim elevilor
noştri adevărate modele educaţionale şi de viaţă. Pentru aceasta, există profesorii care îşi dedică timpul nouă, pentru a
căpăta certitudinea că vom reuşi, mai departe.
Acest an a venit cu câteva schimbări, atât în rândul cadrelor didactice, cât şi la nivelul regulamentului. Cu toate
acestea, le privim cu încredere, ştiind că fiecare schimbare este un pas înainte în dezvoltarea noastră ca oameni care îşi
valorifică la maximum potenţialul. Cadrele didactice vor fi cu siguranţă mândre să îşi desfăşoare orele de curs în acest
context inovativ, iar noile reguli – interne sau la nivel naţional, vor fi acceptate şi tratate cu seriozitate.
La începutul anului şcolar, am reuşit să obţinem câteva opinii semnificative de la elevii acestui liceu:
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Reporter: ,,Cum privești tu viaţa de-acum înainte,
R: ,,Cum a fost acomodarea în noua ta clasă?”
având în vedere că ești la început de drum?”
C.A.:,,Încămă acomodez. Toţi suntem la început,
C.A.: ,,Am optat pentru acest liceu ştiind că în
dar sper să legăm prietenii strânse şi să petrecem aceşti
ultimii ani s-au înregistrat din ce in ce mai multe reuşite la
ani în cel mai frumos mod posibil. Cadrele didactice dau
concursurile şcolare, dar şi la examenul de bacalaureat.
dovadă de profesionalism, iar colectivul mi-a lăsat o
Consider că nivelul de învăţătură aici este la standarde
impresie foarte bună.”
ridicate și sunt încrezătoare că voi reuşi.”
Odată cu sosirea lor, ,,boboceii” sunt cei care promit a face multe lucruri pentru creşterea prestigiului instituţiei. Dar dacă
am început cu cei mici, este firesc să-i prezentăm acum şi pe cei ce se poziționează spre finalul acestui drum–clasa a XII-a.
R: ,,Clasa a X-a vine cu noi materii şi cu noi
evoluția acesteia. Învăţătura este modalitatea prin care ne
responsabilităţi. Vei face faţă acestora?”
afirmăm, iar acest lucru trebuie tratat cu seriozitate, din
M.C: ,,Este normal ca în fiecare an să crească
timp. Clasa a X-a se situează la jumătatea drumului
gradul de dificultate al materiei studiate, dar scopul
învățământului liceal, dar mă voi bucura de ea cât pot de
nostru este să acumulăm cât mai multe cunoştinţe, căci
mult şi, în acelaşi timp, voi valorifica tot ce învăţ.”
doar aşa ne vom putea integra în societate şi vom antrena
Dacă, până în anii precedenţi elevii claselor a XI-a, nu erau supuşi unor verificări, iată că, începând cu acest an, noile legi
ale învăţământului prevăd mai multe simulări ale examenului de bacalaureat. Întrebând pe unul dintre elevii acestei clase
cum crede că această lege va influenţa învăţământul şi elevii, am primit un răspuns cu adevărat satisfăcător:
R.M.: ,,Este clar că ne așteaptă un an dificil, mai ales
acestora vor fi elaborate de o comisie specială a
pentru că suntem cu un pas mai aproape de <<examenul
Ministerului Educaţiei Naţionale, înlăturând, astfel,
maturităţii>>. Întotdeauna verificările periodice sunt de
suspiciunile de orice fel. În concluzie, evaluarea în cadrul
ajutor, indicând gradul de pregătire al elevilor, iar
sistemului educațional românesc va deveni, cu adevărat,
simulările pentru clasa a XI-a și a XII-a vin în sprijinul
transparentă şi cred că, în câţiva ani, acesta se va ridica la
acestei idei. Un alt avantaj al simulărilor este că subiectele
standardele Uniunii Europene”.
Şi cum ultima etapă vine odată cu începerea clasei a XII-a, este cert că presiunea crește din ce în ce mai de mult şi le dă
emoţii viitorilor absolvenţi. În acest an,este necesară concentrarea și dedicarea lor deplină, pentru a reuşi la examenul de
bacalaureat şi, ulterior, pentru admiterea la facultate. Însă elevii pregătiţi întâmpină acest an cu încredere, profită de
timpul petrecut la liceu alături de prieteni şi, nu în ultimul rând, încep asimilările abordate cu seriozitate pentru materiile
la care vor fi testaţi.
R: ,,Uite-te ajuns la capăt de drum. Încă puţin şi vei susţine
participa cu entuziasm la fiecare activitate susţinută de
şi ultimele examene, în urma cărora vei fi declarat
liceu, voi trata cu seriozitate toate materiile de care am
absolvent. Care este atitudinea pe care orice elev din
nevoie şi voi profita la maximum de timpul rămas.
această clasă ar trebui să o aibă ca să reuşească?”
Planificându-mi cu atenţie programul, voi reuşi să le fac pe
R.S.: ,,Până acum mai aveam puţin timp să ne
toate cu brio. Chiar dacă există câteva emoţii, le vom
relaxăm, acum a venit şi momentul în care aruncăm
depăşi toţi şi vom deveni încă o generaţie care a absolvit
zarurile definitiv pentru bacalaureat şi admitere. Voi
<<cum laude>> acest liceu.”
În încheiere, trebuie să menţionăm că acest liceu debordează de optimism, acceptă toate provocările şi îşi doreşte cu
adevărat să schimbe lumea în care trăim, prin rezultate foarte bune și excepționale. Generaţiile care au terminat au
ajuns la concluzia că liceul a fost cea mai frumoasă şi antrenantă etapă din perioada de studiu. Este, de asemenea, un
mediu competitiv, care ne stimulează să învăţăm, să luăm parte la cât mai multe activităţi, dar şi un prilej de a lega
prietenii, de a cunoaşte oameni deosebiţi şi de a ne pregăti pentru viaţă. Același lucru ne dorim să spună şi cei mai tineri
elevi despre liceul nostru. Tocmai de aceea,privim cu optimism noul an şcolar, ce se anunţă plin de evenimente. Invităm
pe cei ce inițiază acest parcurs liceal să ni se alăture în activitățile noastre extracurriculare, să-și valorifice înclinaţia
artistică în cadrul Cercului de teatru, al corului sau să practice, la nivel de performanță, sportul! Așadar, vă urăm succes
în noul an de studiu, alături de un ,,Bunvenit!” călduros novicilor şi cadrelor didactice ce abia au făcut cunoștință cu noi!
Alina-Mihaela Rîcu X C
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Spiru la Intact Media
Academy
Câștigătorii concursului Oameni și
locuri au participat la un workshop
alături de cursații Intact Media
Academy. Cei mai creativi și isteți tineri
au avut parte de o zi specială.
Alessandra Stoicescu le-a vorbit
tinerilor despre tot ce înseamnă
televiziunea și despre cum și ce trebuie
să faci în fața unei camere de luat
vederi.
Felicitari Costin Monica,
Atănasoaei Maria, Scorțanu Ioana,
Palașanu Angelina, Spătaru Raluca și
doamnei profesoare dr. Claudia Apostu
pentru câștigarea concursului "Oameni
și Locuri" organizat de National
Geographic în parteneriat cu Fundația
Dan Voiculescu.
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European day of language
ZIUA LIMBILOR EUROPENE
Pornind de la faimoasa afirmaţie a lui
Frank Harris că „Fiecare limbă nouă este
asemenea unei ferestre deschise“, elevii liceului
nostru au dorit să arate că studierea limbilor
străine are o importanţă deosebită pentru ei,
reprezintând o fereastră deschisă spre cultura şi
civilizaţia europeană. Astfel, cu ocazia Zilei
europene a limbilor străine, sărbătorită pe 26
septembrie, membrii catedrei de limba franceză
şi ai catedrei de limba engleză au organizat o
activitate.
La această activitate au participat elevii
claselor a X-a A, a XI-a A şi a XI-a C, îndrumaţi
de doamnele profesoare Bârzu Georgiana şi
Mangu Ionela. S-a subliniat importanţa acestei
zile pentru Europa, pentru România şi pentru
liceul nostru, fiind sărbătorită în fiecare an din
2001. Elevii au realizat prezentări Power Point
în limbile engleză şi franceză despre ziua
sărbătorită, au exprimat ideea de

multilingvism şi plurilingvism, au prezentat
diverse oraşe multilingve, variate
modalităţi de învăţare a limbilor străine,
chiar i-au învăţat şi pe ceilalţi elevi cum se
pronunţă diverse cuvinte în alte limbi. Au
fost susţinute referate despre importanţa
studierii limbilor străine în şcoală noastră,
elevii prezentându-şi opiniile referitoare la
studierea limbilor moderne la clasă,
realizând comparaţii între acestea din
diverse perspective. Spre finalul
programului două eleve au realizat
postere ce au sintetizat întreaga activitate.
Acţiunea demarată cu această ocazie
a avut drept scop sublinerea importanţei
învăţării limbilor străine, a sporirii
numărului de limbi străine europene
învăţate şi a interesului elevilor pentru
înţelegerea interculturală.
Prof. Mangu Ionela
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Ecologizare
în parcul cu pini
Inițiativă a Consiliului Școlar al
Elevilor în parteneriat cu
Primăria Municipiului Moinești
și coordonat de doamna
profesor dr. Claudia Apostu și
doamna profesor Gabriela Dan.
Acest proiect avut ca finalitate
ecologizarea rezervației
naturale Parcul cu pini,
dezoltarea spiriului de echipă și
păstrarea unui mediu curat.
Peste 100 de persoane
participante!
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Balul bobocilor
Ca în fiecare an, Liceul Teoretic “Spiru
Haret” a organizat şi în anul şcolar
2013-2014 mult-aşteptatul Bal al
bobocilor. Evenimentul, devenit o
tradiţie a liceului moineştean, a fost
organizat de clasele a XII-a şi s-a
bucurat de un real succes.
Organizatorii au avut inspirata idee de
a renunţa la clişee şi au propus
reînvierea trecutului plin de farmec al
anilor interbelici. Prezenţa în costum
de epocă, element sui-generis al
acestei ediţii, a generat entuziasmul
concurenţilor şi al invitaţilor.
În mod cert, Ana-Maria Halasanu şi
Alexandru Zamfir, câştigătorii din
acest
an, au trăit un moment inubliabil al
vieţii de licean.
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Ziua Educației
Ziua Educaţiei a fost celebrată şi în
acest an de elevii Liceului Teoretic
“Spiru Haret”. De această dată,
elevii clasei a XI-a A au coordonat
interesantele activităţi desfăşurate
la Biblioteca “Ştefan Luchian”: o

dezbatere pe tema educaţiei în
societatea contemporană, o
expoziţie de pictură, un
documentar despre studenţii
români aflaţi la universităţi de
prestigiu din întreaga lume.
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Campioni în Țara lui Andrei
Elevii Liceului Teoretic“Spiru Haret” alături
de doamnele profesoare Claudia Apostu,
Irina Barbu, Gabriela Dan au răspuns
chemării Petrom de a planta un paravan
verde în împrejurimile orașului Moinești.
Pentru mulţi, a fost prima participare într-o
campanie de voluntariat, prima dată când
au avut ocazia să planteze un copac, prima
oară cănd au fost solidari cu comunitatea
pentru crearea unui viitor curat.
Peste 180 de voluntari înscriși în proiectul
“Țara lui Andrei”au participat la acțiunea
de plantare a puieților de salcâm pe 1,5
hectare din zona Osoiu .
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Seara culturală franceză
Liceul Teoretic “Spiru Haret” a iniţiat încă din anul
şcolar precedent o serie de acţiuni cu caracter
cultural, reunite într-un amplu proiect intitulat
“Seri culturale europene”.
Proiectul a debutat cu “Seara culturală germană”,
scopul fiind acela de a trezi interesul adolescenţilor
şi al elevilor liceului nostru pentru limba lui Goethe.
Reacţiile încurajatoare au determinat o continuare
a acestor acţiuni şi în anul şcolar 2013-2014.
Astfel, în luna noiembrie a fost
organizată o nouă acţiune de acest
gen, dedicată limbii şi culturii
franceze.
Participanţii şi invitaţii de la “Seara culturală
franceză” au umplut Sala de conferinţă a
Primăriei Moineşti, fapt care atestă imensul
succes al proiectului şi, mai ales, nevoia de
cultură a moineştenilor.
Cu acest prilej, conducerea Liceul Teoretic “Spiru
Haret” mulţumeşte tuturor invitaţilor şi
colaboratorilor (trupa de teatru francofon “De
quoi s'agit-il?” de la Universitatea “Vasile
Alecsandri” din Bacău, coordonată de conf. dr.
Emilia Munteanu; trupa de dans clasic a Liceului
“George Apostu”din Bacău, având ca profesor
coregraf pe doamna Simona Baicu; elevi ai Şcolii
“George Enescu” din Moineşti), elevilor şi
studenţilor implicaţi în acest proiect deosebit.
10

Seri muzicale

Elevii şi profesorii Liceului Teoretic “Spiru Haret” au luat parte la
două întruniri culturale, cu specific muzical. Proiectul, numit sugestiv
“Să-nţelegem teatru şi muzica”, a fost elaborat şi susţinut de
membrii Cvintetului “Orpheus” la finalul lunilor octombrie şi
noiembrie ale anului recent încheiat.
Evenimentul a devenit un adevărat regal artistic pentru publicul
meloman de diferite vârste
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Campania S.M.Y.L.E.
Importanța competențelor digitale în rândul tinerilor
În cadrul campaniei SMYLE, vineri
29 decembrie 2013 la Liceul
Teoretic „Spiru Haret”, Moinești a
avut loc evenimentul
„Completarea formularelor online, înregistrarea ca job seeker”.
Evenimentul s-a concretizat într-o
dezbatere pe urma materialelor
prezentate de elevii clasei a IX-a D
Tinerii au realizat că în afară de
socializare, prietenii și
divertisment, media socială are
multe alte oportunități: obținerea
informațiilor despre diverse
evenimente sau persoane din
domeniul de interes, găsirea

anunțurilor de recrutare care nu
sunt întotdeauna disponibile pe
site-urile de recrutare, unii
angajatori preferă utilizarea siteurilor de socializare, datorită
vizibilitații profilului candidatului, a
transparenței, precum și a
comunicării directe, construirea
unui brand personal, interacțiunea
cu specialiști, obținerea unor oferte
de job-uri, propuneri de colaborări
sau invitații la evenimente,
promovarea produselor sau
serviciilor. Social media poate
ajuta în găsirea unui job sau
dezvoltarea unei cariere.
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"Viața nu are limite, cu excepția celor pe care ți le
impui singur."
Les Brown

1 Decembrie nu este doar Ziua Națională a țării
noastre, ci este ’’Ziua Mondială de combatere
SIDA’’ ce a luat naștere în luna august, 1987.
Ca om, se tinde în general la negare, la refuzarea ideii că s-ar putea
întâmpla ceva atât de grav propriei persoane. Prin informare se ajunge
la conștientizarea problemei și prevenirea ei. Asta își propune și acest
proiect ce deja are continuitate în instituția noastră școlară.
Pentru că punem preț pe viață, pe dezvoltare, cunoaștere și înțelegere,
în Liceul Teoretic‚ “Spiru Haret” se dezvoltă an de an campania ’’SIDA O problemă care te privește!’’.
Ca un act de solidaritate, elevii au dansat în
ȘTIAI CĂ...?
fața primăriei și au demonstrat că prin muncă
și dăruire se poate sa fii alături de cei ce
 SIDA (Sindromul
Imunodeficienței
suferă de aceasta boală, de la distanță, se
Dobândite), este o
poate să îți pese! Pentru mediatizarea actiunii
afecțiune a sistemului
imunitar, caracterizată
a rezultat un antrenant flashmob.
prin infecții oportuniste,



neoplasme, disfuncții
neurologice și o mare
varietate de alte
sindromuri;

Organizația
Mondială a
Sănătății (OMS)
consideră numărul
deceselor datorate
urmărilor acestei boli
ca fiind de 2,9 milioane
în anul 2006, numărul
celor infectați pe plan
mondial de 39,5
milioane, anual
infectându-se alte 4,3
milioane de persoane.

În încheierea acestei campanii, s-a luat parte la
“Marșul lumânărilor aprinse”, o formă de
comemorare a celor care au fost învinși de această
boală. Vă invităm să vă alăturați campaniei an de
an! Nu închide ochii! Poate avea consecințe...
Georgiana Botezatu XI A
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Spectacol de Crăciun
Vineri, 13 decembrie 2013, în Sala Mare a Primăriei,
Consiliul Școlar al Elevilor sub îndrumarea cadrelor
didactice au organizat Spectacolul de Caritate “ Din
suflet pentru suflet” . Acest spectacol a avut ca
scop strângerea de fonduri pentru a oferi, în cadrul
campaniei cu același nume, câte un cadou, în
preajma Sfintelor Sărbatori, persoanelor cu
dizabilități de la Centrul de Recuperare și
Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din
Comănești.
Elevii liceului nostru ne-au demonstrat, și de
această dată că talentul, munca și spiritul de echipă
duc întotdeauna la cel mai bun rezultat. Colinde,
urături, cete de urși, scenete, momente solo, toate
au fost aduse pe scena pentru a vă încânta și a vă
mulțumi. Emoțiile, au fost și ele prezente, căci niciun
moment nu am uitat pentru cine luptăm.
Surpriza cea mai mare a venit, de asemenea, din
rândul dumneavoastră, celor care ne sprijiniți de
fiecare dată, căci în sala au fost aproximativ 400 de
persoane. Alături de noi, ca de fiecare dată au fost
doamnele directoare Adriana Căzănel si Lorina
Lazarica, dl Primar Ing. Viorel Ilie, dl. Viceprimar
Valentin Vieru, dl deputat Miron Smarandache, dar
si reprezentanșii celor mai importante instituții din
Moinești.
Desfașurată pentru al
șaptelea an consecutiv, la
initiațiva doamnelor
profesoare Irina Barbu și
Elena Chelaru, cu sprijinul
doamnei profesoare
Gabriela Biea, campania
“ Din suflet pentru
suflet” a devenit deja o
tradiție a liceului nostru.
Vă mulțumim ca ne-ați
fost alături!

Paula Avasiloaie, XI A

14

Campania – Din suflet
pentru suflet
An de an în prag de sărbatori, elevii
Liceului Teoretic “Spiru Haret” și-au
manifestat dorința de a ajuta. Desfășurată
pentru al șaptelea an consecutiv, în perioada
16-23 decembrie, Campania “Din suflet pentru
suflet”, coordonată de doamnele profesoare
Elena Chelaru si Irina Barbu, a venit în sprijinul
Primul pas l-a constituit colectarea de persoanelor cu dizabilități de la Centrul de
fonduri, în cadrul liceului, elevii organizându- Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu
se la nivel de clasă. Totodată, instituțiile Handicap din Comănești, reușind să
orașului au primit colindul ansamblului coral reunească atât elevi și profesori din cadrul
“Resurrectio”, dirijat de doamna prof. liceului, căt și reprezentanții instituțiilor
Gabriela Biea, declarându-se susținători ai partenere din oraș.
campaniei.

În dimineața zilei de 19 decembrie, elevii Liceului
“Spiru Haret”, însoțiți de doamnele profesoare, au
vizitat Centrul de Recuperare și Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap, oferind cadouri
persoanelor aflate acolo. Bucuria din ochii acestora
și situația în care se aflau, au avut un puternic impact
asupra elevilor, mulți dintre ei mărturisind că odată
ajunși acasă, își vor îmbrățișa bunicii, manifestânduși mulțumirea de a-i avea alături.
Paula Avasiloaie, XI A
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Olimpicii internaționali premiați
de Guvernul României
165 de elevi olimpici, 167 de profesori
îndrumători si 86 de școli din țară au
fost premiati la Palatul Victoria.
Printre acestia, bineînțeles și Liceul
Teoretic ”Spiru Haret” Moinești,
grație muncii extraordinare a Cătălinei
Ungureanu - astăzi studentă la UB,
Facultatea de limbi străine - japoneză latină, și doamnei profesoare de latină
Cristina Popescu. Iată-le alături de
domnul Ministru Remus Pricopie și de
doamna Mina Rusu, Inspector General
de limba română în MEN.
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Activităţi şi proiecte
întreprinse de Consiliul Şcolar al Elevilor în
primul semestru al anului şcolar 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ecologizăm Pădurea de Pini I
Activitate ’’1 decembrie’’
Campania ’’De ce iubeşti Romania?’’
Atelierul de Creatii ’’Creativitate pentru Caritate’’
Spectacolul de Crăciun ’’Din suflet pentru suflet’’
Clubul de Dezbateri Academice Debate Corner ’’Argus’’

Plan de activităţi şi proiecte
pentru semestrul doi al anului şcolar 2013-2014
Consiliul Şcolar al Elevilor
1.
2.
3.
4.
5.

Treasure Hunt
Curs de învăţare in scopul utilizării eficiente a programului PhotoShop
Cross ’’Run for life, run for Europe’’
Ecologizăm Pădurea de Pini II
Ziua Internaţională a Sănătăţii – ’’Pastilele. În serviciul sau in deserviciul
nostru?’’
6. Piesă de Teatru
7. Ce înseamnă, de fapt, actoria?
8. Ziua Internaţionala a Scriitorului - Mesaj pentru Primăvară
9. Concurs de debate
10. Conferinţă Gabi Pascal - ’’De la experienţă la performanţă’’
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Sub clopotul de sticlă al comunismului

Când
pronunţăm
cuvântul "distopie", în materie
de literatură, ne gândim
instantaneu la Aldous Huxley
sau, mai cu seamă, la celebra
lucrare a lui George Orwell,
"1984". Puţini sunt cei care ştiu
că, în anul 1920, anticipându-i
pe cei doi mari scriitori, Evgheni
Zamiatin, un rus din rândul
clasei mijlocii, avea să se
autocondamne la o viaţă în
afara ţării sale, prin publicarea
unei cărţi intitulate, cât se
poate de simplu - "Noi".
“Noi" este un roman ce
plasează inevitabil o paralelă
între o lume dominată de
"Statul Unic" şi dictatura lui
Stalin, ce avea să aducă atâtea
nenorociri Rusiei şi lumii întregi.
Zamiatin dovedeşte prin acest
roman capacitatea sa de a avea
o viziune generala, reuşind să
surprindă detaliile unei vieţi ce
va deveni realitate abia câţiva
ani mai tarziu.
Cartea surprinde
viziunea unui "supus" al Statului
Unic, gradul de îndoctrinare

până la care acesta a ajuns. El,
D-503, trăieşte într-o lume
"perfecta", în care oamenii au
devenit simple numere, şi îşi
duc
existenţa
dupa
o
programare riguroasă.
Locuinţele de sticlă şi zidul ce
înconjoară întregul stat au ca
rol anularea vieţii personale, a
libertăţii, şi punerea acestora în
scopul "fericirii comune". Dar

acest lucru nu îi afectează deloc
pe locuitori. Ei ştiu că e "spre
binele tuturor" şi sunt pregătiţi
oricând "să-şi aştearnă viaţa la
picioarele Binefăcătorului".
Puţini sunt cei care îşi permit să
conteste ordinea perfectă a
Statului şi aceia sunt consideraţi
bolnavi, suferinzi de cea mai
grea boală: deţinerea unui
suflet. Tocmai această boală va
contamina şi personajul central,
acesta
ajungând
să
se
îndrăgostească de o "femeie
primitivă", femeie care se va
opune cu ardoare Statului.
Scindarea personajul central
între "ceea ce trebuie să facă" şi

"ceea ce vrea să facă" dă
naştere unui conflict interior
impresionant, accentuat de
utilizarea persoanei I şi a
perspectivei "avec".
Romanul lui Zamiatin a
constituit principala sursă de
inspiraţie a lui George Orwell,
prozatorul care va începe să
lucreze la romanul "1984", la 8
luni după lecturarea acestei
distopii.
Bertrand
Russell
afirma, de altfel, că "<<1984>>
are atâtea elemente comune cu
<<Noi>> încât nu încape niciun
dubiu cât de mult îi datorează".
Aşadar, dacă aţi lecturat
deja romanul lui Orwell şi v-a
încântat, dacă sunteţi atraşi de
istorie şi de literatura ce face
trimitere către aceasta, sau
dacă, pur şi simplu, vă plac
asocierile reuşite, romanul lui
Zamiatin este unul de referinţă,
un "must read".

Text Maria Atănăsoaei - XII E
Foto Raluca Spătaru - XII E

18

Ochiul ucis
Prin pleoapa de tăcere ninsă,
Cu care lumea mea o-nchizi,
Mă doare lacrima neplânsă
Și ochiul care mi-l ucizi.
Te caut în frânturi de soare,
Durerea mea e vânt acum
Căci ochiul meu nu vrea să zboare
Iar lacrima-i un nor de scrum.
Bianca Pintilie, X A
Oameni-rădăcin i pentru o lume nouă
Corpul tău răpus mi-e templu,
Şi in el mă rog să mor,
Amândoi să zacem reci
Sub pământul roditor.
Prin vene amorţite...
Peste ani,civilizaţii
Să se nască peste noi
Dezgropaţi ,în colţ de sapă
Să-mi săruţi umerii goi.
Să fim două exponate
Indiscret priviţi mereu
Când tăcuţi ne luăm de mână
Într-o sală de muzeu.
Scorțanu Ioana - XII E

Ascultă-mi poema, tu nedescifrabilă umbră,
să-ţi cat în priviri o rouă de fier
şi-adu-mi în pumni de gheaţă fericirea
şi iar să cer... să sper... să pier!
Căci noaptea-i tăcută, haină-i iubirea,
iar floarea-i topită pe piedestal,
ţi-aruncă priviri amare şi zbiară:
Să nu mă mai chemi în zadar!
Georgiana Botezatu, XI A

O replică la cutremur

Când plângi tu
Mi se-mbată pământul,
Căci, lacrima ta
Îl arde pe gât,
Iar trist si mahmur
El se duce la vale
Şi totul se surpă
Şi totu-i mormânt.
Şi oamenii-ncearcă
Zadarnic să măsoare
Cu nu Stiu ce scară
Dezastrul enorm
Când eu ştiu prea bine
Că nu-i unitate
Ce poate cuprinde
Un suflet de om.
Scorțanu Ioana - XII E

Revolta si ciuda
O ploaie călduţă îmi udă sufletul. Lacrimile inimii mele încep să plângă fierbinte şi sărută
pământul ca o cascadă. Mă simt ca o prisma a unui curcubeu libertin. Ciudat!
-Ba nu!
- Mă întorc spre neantul de plumb.
-Cine eşti? Mă priveşti prea semeţ.
-Sunt eu, Realitatea...Am fost mereu aici.
-Nu te-am privit niciodată şi nici nu vreau.Te urăsc!
Calc din nou pe marginea prăpastiei de nori. Mă evapor prin vaporii mării mele de azurul
sufletului de mătase.
-De ce?
-Pentru că îmi renegi esenţa.Tu negi, tu distrugi şi calci în picioare. Încerci să mă recladesti din
marmură, dar eu sunt vântul şi roua dimineţii. Te urăsc!
-Atunci ce vrei de la mine?
-Ai să razi, dar nu vreau nimic.
Surâd...Îmi ridic din nou ochii spre cerul spre care vreau să zbor. O ploaie călduţă îmi udă
sufletul. Mă simt ca un curcubeu într-o prisma a hazardului...Oare zbor? Aripile mele au crescut dinlauntu
şi mă simt atât de liberă...Ciudat! Oare?
-Nu!
-Târziu...Eu sunt deja eliberată...Ai să razi, dar nu vreau nimic. Eliberata...
Bianca Pintilie, XI A
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Risipa d3 amor
Pe strazi pustii,
In miez de noapte,
Cu licariri vii
Si mii de soapte
Stropi de lacrimi
Lovesc in fata bietului amor
In piept doi crini
Se sting si mor.
Umanitate cruda
Cu unde largi de ura
Te innegresti de ciuda
Si pieri in tropot de trasura...
Bietule amor, tu zaci,
In urma-i sangerie...
Dispari si taci
Pentru vecie.....
Raluca Spătaru, XII E

Asteptarea
Sunt închisă în lumina felinarului
cel întunecat, din faţa templului.
Acel templu care s-a prăbuşit în tine
la ultimul cutremur...
Cutremurul acela de magnitudinea șapte
pe scara inimii tale și privirii meleIubirea.

Haina mă reclădise și mă condamnase
La aşteptarea aceasta efemer de eternă.
Sunt aici.
Lumina orbitoare a felinarului
mi-a acoperit inima cu flori de insomnie.
Şi, trezită în albul unei nopţi de petrol,
inima mea a devenit un adăpost al tremurului
tău frenetic...
Dragul meu, rănit şi prăbuşit în suflarea
sufletului şifonat,
m-ai rătăcit, te-am rătăcit şi te-ai pierdut.
Am încercat să te ajut să-mi escaladezi scările
inimii,
Voiam atât de mult să găseşti drumul spre
ieşire...
Dar ai greşit ireconciliabil şi ai ajuns în artera
mea pulmonară.
Brusc, deveniseşi ceasul de platină a suflulului
meu.
Respiraţia pendulează sacadată spre ruine
Treptele sunt atât de reci, atât de plânse...
Dar crede-mă:
Eu sunt aici.
Bianca Pintilie - X A

Prezentare de carte: “Cititorul” – Bernard Schlink
,,Citititorul”, cartea scriitorului german Bernard Schlink, propune povestea unei femei din cel de-al
Treilea Reich, care, privată fiind de cunoașterea scrisului și cititului, ajunge supraveghetoare într-un lagăr SS de
lângă Cracovia, unde este martoră și complice a unor crime abominabile. Ulterior, protagonista încearcă
sentimentul iubirii, îndrăgostindu-se de adolescentul Michael, cel care constituie pentru ea un adevarat
deschizător de drumuri în universul literar.
Cartea prezintă două aspecte de ordin tematic: istoria și iubirea. Prin intermediul istoriei este adusă în
prim-plan drama umană, victimele Holocaustului, un rezultat evident al fatumului nazist. Cea de-a doua mare
temă a romanului, dragostea, dezvăluie povestea epatantă a iubirii dintre adolescentul Michael și Hanna,
istorie similară cu cea din “Roșu și Negru” de Stendhal. Alfabetizarea iubirii simbolizează efortul lui Michael de
a o educa pe Hanna. Spațiul carceral, rezultat al faptelor protagonistei, echivalează cu o școală a maturității.
Finalul este tragic, moartea semnificând asumarea destinului, dar și răscumpărarea greșelilor întregii națiuni.
Deși cărții i se poate conferi un statut comercial prin relatarea poveștii de iubire, totuși ea se relevă
drept o capodoperă literară prin analiza istoriei, a crimelor abominabile și, nu în ultimul rând, prin existența
unor personaje rotunde, tridimensionale. Romanul, un bestseller, constituie un îndemn la lectură, mai ales că
există posibilitatea ca după lecturare să fie vizionată ecranizarea cărții, cu mare succes la public, varianta
cinematografica fiind nominalizată la Oscar și la Premiile Bafta.
Marta Petronela Afloarei - XII E
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CAlvino
1. Casa-castel si gradina-pădure
Era o casa veche, mare, care semăna mai mult cu castel in miniatura, decât cu o casa, dar neîngrijita, ale cărei geamuri si
ziduri erau acoperite de plante urcătoare. Casa era înconjurata de o gradina imensa, de care nimeni nu avusese grija de
foarte mult timp. Casa nu părea ca adăposteşte lucruri de valoare, dar la parter era deschis un geam, lucru care l-a tentat
pe Lucreţiu, cunoscut pentru abilitatile sale de a intra in casele oamenilor pe nevăzute si plecând cu cate un lucru de
valoare pe furiş.
La venire nopţii, Lucreţiu si-a pus in desfăşurare planul; in timp ce trecea cu grija gradina, i s-a părut ca vede printre
tufişuri ochii lucioşi ai unei… pisici? Erau prea mari pentru a fi ai unei pisici; totuşi el hotara sa nu se opreasaca. Intra
imediat prin geamul deschis. Întuneric absolut. Hotul scoase lanterna, dar nu avu timp sa o aprindă. Un mare candelabru
de cristal se ilumina deasupra lui si Lucreţiu se găsi fata in fata cu un copil de vreo 11-12 ani. Si ce ciudat era… Privirea
saşie, trupul răsfirat, chel…
— Mai este mult pana la Crăciun – zise copilul – si tu nu semeni deloc cu Mos Craciun.
— Nu-ti fie frica, micutule - sopti Lucretiu. Ar fi putut sa se intoarca prin geamul larg deschis, dar daca actiona
brusc, copilul s-ar fi putut speria, si tipa. Era prea periculos, putea sa fie prins sarind geamul.
— Nu mi-e frica – zise copilul – si nu sunt mic.
— Nu vroiam sa te jignesc! ...
—
Doar nu crezi ca am cinci ani, si dupa modul in care vorbesc e evident ca am cel putin dublu, nu poti sa spui ca
sunt inalt pentru varsta mea. Cum I se spunea lui Stefan cel Mare ca e „mic la stat mare la sfat”. Dar e normal ca cei ca
tine san u inteleaga.
— Cei ca mine? Daca vrei sa stii eu sunt…
— Stiu cine esti, te cheama Lucretiu, ti se mai spune si Luc atentul. Dr dupa zgomotul pe care l-ai facut, nu mi se
pare ca esti deloc atent.
— Cum de stii? ...
— Eu pun intrebarile – il itrerupsese copilul – Ai familie? Te consideri o persoana buna?
— Da, poate ca nu sunt un tata exeplar, dar as face orice pentru fetita mea, ea este cel mai important lucru penrtru
mine. De sotie m-am despartit.
— Excelent! Esti exact ceea ce cautam.
— La ce te referi?
— Un tata bun, am nevoie de unatat bun.
— Pentru ce? Pentru cine?
— Momentan, o sa raspund la a doua intrebare: pentru mine.
— Iti arde de glume?
— Nicidecum. Nu arati prea bine, dar cred ca imi vei fi folositor.
Lucretiu a ramas fara cuvinte. Nu era prima oara can il prisesera furand intr-o casa, dar nu se italni niciodata cu
o situatie asa neobisnuita.
— Ar fi mai bines a plec, sit u ar trebui sa fi in pat la ora asta.
Lucretiu se indrepta spre geamul pe care intrase, dar copilul isi scoase sin buzunar o telecomanda si apasa un
buton. Cu o lovitura puternica, niste yabrele groase de metal au coborat din partea de susu a geamului, oprindul pe hot, care se intoarse spre copil si ii spuse:
— Asculta-mă…
— Calvino, mă cheamă Calvino.
— Asculta Calvino: cel ami bin ear fi sa ma lasi sa plec, că de nu…
— Ca de nu ce? Ce-o sa faci?
— Va trebui sa te fortez.
— Untata asa bun ca tine nu ar folosi violenta impotriva unei creature atat de inocente ca mine.
— Ei bine, nu o sa te omor sau sa-ti rup o mana, iti voi lua acea telecomanda din mana.
— Nu e necesar. Poftim, spuse Clavino intinzyandu-i telecomanda.
Lucretiu ii lua cu repeziciune telecomanda din mana si incepu sa apese pe butoane, darn u nimeri butonul
apasat de Calvino. Aceasta situatie ciudata il depasea pe Luc care nu stia cum sa mai reactioneze.
— Da-mi drumul de aici, ca de nu…
— Ca de nu ce? Vei suna la politie? Telefonul e chiar acolo.

Raluca Elena Petraru - X D
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