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   Lecție de Existență  - experimentată ca un comentariu literar  

                                                        Rău Raul Ștefan, IX  

 

(Concursul județean de creație artistică Romulus Guga, 19 oct. 2017,  Nivelul 3, Secțiunea Cre-
ație, text în proză având ca sursă de inspirație versurile lui Romulus Guga: „Aud oamenii cum 

alunecă/ Ușor, /Ușor,/Foșnesc până departe,/Blânzi și cruzi, /Învinși și învingători,/Ca 
păsările,/ Ca brazii,/Ca moartea,/ Ca Timpul...”                               Premiul: Mențiune)     
  
 Trăiesc, firesc, mesajul poeziei scrisă de către Romulus Guga, unul puternic din punct 
de vedere al cuvintelor cheie care se impun foarte profund, creând niște gânduri de ,,Viată veș-
nică’’, pornind de la spusele autorului: ,,aud oamenii cum alunecă’’, prin referire la 
viețile oamenilor cum ,,alunecă ușor, ușor’’. Eu și eul liric sau eu - eul liric? Voi 
decide sau voi deveni. 
            În prim plan textul are în alcătuire o serie de cuvinte puternic 
impunătoare moral și sufletesc care in- duc cititorului/celui ce ex-
perimentează o intrigă și o curiozitate de a citi versurile, care te 
cuprind trimițându-te în altă dimensiune. 
    Poetul implică cuvintele-cheie, cum ar fi ,,foșnesc’’, care aseamănă 
oamenii cu copacii, unii sunt mai înalți, iar alții mai scunzi, depinzând de cât de mult 
au trecut prin viață. ,,Foșnirea” oamenilor poate face referire la oamenii nou-născuți 
care ,,Foșnesc’’ atunci când vin pe lume, creând o bucurie tuturor oamenilor mai ,,Înalți’’ din 
jurul lor. 
 Deja autorul schimbă vârsta ,,Brazilor’’  spunând că sunt ,,Blânzi și cruzi’’. Prin aceas-
tă ,,cruzime’’ oamenii se călesc, devenind mai ,,Înalți’’, si mai puternici, pentru a le demonstra 
celorlalți ,,Brazi’’ din pădure că oricine poate să își depășească limitele și să devină mai pute-
nic. Cu cât oamenii trec prin viață, învață secretele acesteia maturizându-se, fiind la rândul 
lor ,,învinsi’’, dar nu foarte departe și ,,Învingători’’. Ca o pasăre care zboară printre copaci și 
trece prin codru ,,Ușor, / Ușor’’ ne-atinsă de nimic. 
                                                                                                         Prof. Coord. Diana Cârnațiu 
                                                                                                               (Urmare la pagina 12) 

        

                Arta, dacă stăruim în a-i facilita calea spre cultivarea sensibilității omenești, rodește spor-
nic. Leagă generații. Germinează. 
      Adolescenți ai anilor 2017, 2018 se reflectă în versurile poetului Romulus Guga sau în pic-
turile artiștilor plastici: Caspar David Friedrich, Claude Monet, Francois Boucher.  
 Participarea elevilor la diferite competiții: Concursul județean de creație artistică Romulus 
Guga; Concursul național Tinere impresii, a gravat în memoria estetică poteci sigure.   
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         Secțiunea de artă grafică (având ca sursă de inspirație versurile lui Romulus Guga: „Aud oamenii 
cum alunecă/ Ușor, /Ușor,/Foșnesc până departe,/Blânzi și cruzi, /Învinși și învingători,/Ca 
păsările,/ Ca brazii,/Ca moartea,/ Ca Timpul...”) a aceluiași concurs i-a avut, ca reprezentanți ai liceului 
nostru, pe elevii VARY PETER ȘI MARCU DAVID, din clasa a IX –a C, care au obținut  PREMIUL II 
cu desenul lor, intitulat : 

 
 
 
                
 
                Să ajungi la etapa naţională a unei olimpiade este o reuşită imensă. Olimpiada reprezintă momentul 
în care ai şansa să te faci remarcat în domeniul care te preocupă în mod special. Anii de muncă susţinută, pasi-
unea, aspiraţia spre autoperfecţionare şi, nu în ultimul rând , talentul sunt 
atributele comune tuturor olimpicilor. Dar ceea ce contează cel mai mult este 
experienţa căpătată,  prieteniile legate,  momentele petrecute în sala de con-
curs, cele petrecute alături de cei mai buni elevi din toată ţara, cele petrecute în 
emoţii, în suspans.  
             Olimpiadele tehnice reuşesc să ofere ceva frumos, echivalent al un-
ui sentiment de mulţumire şi împlinire pe care îl simt elevii participanţi. 
Spre deosebire de alte olimpiade, 
cea tehnică  are un specific aparte, deoarece, pe lângă informaţii 
şi raţionamente, ele- vii trebuie să dea dovadă de o pregătire te-
oretică şi practică foarte bună.  
               Anul aces- ta Olimpiada naţională profil Tehnic- Me-
canică, s-a desfăşu-
rat în perioada 2-6 
aprilie şi a fost 
găzduită de Liceul 
Tehnologic Con-
strucții de mașini Mioveni. Judeţul Mureş a fost reprezentat de 
elevii şcolii noastre: Codarcea Stelian, clasa a XI-a E şi  Bartha 
Lorand, clasa a XII-a C. Lupta a fost strânsă, elevii noştri ne-au 
reprezentat cu cinste, obținând  MENȚIUNE.                   
                                                     

 Prof. coord. Lucia Mardale 
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Experiment la clasa a XI-a C 

      Materiale necesare: 
❖ Un pahar Erlenmeyer 
   ❖ Soluţie de peroxid de hidrogen (6% saumaimult) 
      ❖ Detergent lichid de vase 
         ❖ Apă caldă 
            ❖ Un pachet de drojdie 
                ❖ Colorant alimentar 
 Acest experiment arată descompunerea  apei oxigenate. Două soluţii sunt amestecate şi ca re-

zultat se obține o erupţie de spumă, care seamănă cu un flux mare de pastă de dinţi. Aceasta ste o 
reacţie clasică, numită în sursele engleze „Pastă de Dinţi pentru Elefant”. (Elephant Toothpaste). 

                Prof. Ganea Bianca 
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 URMĂRILE… 
 

  Peisajul dezolant din pic-
tură  emană cu profunzime triste-
țea ce acoperă totul în zare, ajuta-
tă de liniștea valurilor calme de 
după furtună, acea liniște a morții 
în fața căreia nu poți decât să ră-
mâi nepăsător. 
  Paleta restrânsă de culori 
a peisajului induce o atitudine 
copleșitoare și pentru ultima fărâ-
mă omenească.  
 Fragmentul de corabie din 
dreapta imaginii reprezintă cum-
plitele consecințe ale tragediei, 
însoțite de nepăsarea naturii, tin-
zând să acopere tot mai mult din 
imaginea emoționantă, ca și cum 
nimic nu s-ar fi întâmplat, trecând 
peste aceasta, așteptând parcă alte 
tragedii de proporții și mai mari. 
           Megastructura ghețarilor, 
asemenea unor fălci de menghină, 
strivesc corabia fără nicio dovadă 
de afecțiune, de fapt, ce a mai ră-
mas din corabie, dorind oarecum 
să o trimită în adâncurile oceanu-
lui, ștergând astfel faptele petre-
cute anterior. Poate vor să dea 
doar o mână de ajutor în ceea ce 
privește uitarea tragediei, alinând 
astfel durerea ce plutește în aerul 
tăios de iarnă care nu dă deloc 
bine în contextul evenimentelor 
stiute doar de orizont. 
         In universul imaginar 
oceanul alb abia se zărește de cul-
mile ghețarilor care, parcă, devin 
tot mai mari, barbaritatea lor 
amintind de visul greu de trăit al 
unei nopți de iarnă la bordul unei 
corăbii care scrâșnește din când în 
când, întrerupând liniștea sacră a 
oceanului. 
        Oceanul înghețat din prim 
plan, care altădată, poate, ne adu-
cea aminte de un patinoar nesfâr-

șit, acum ne vorbește de pustieta-
tea locului, însoțită de anxietatea 
care te cuprinde numaidecât, aerul 
rece dându-ne impresia că avem o 
mie de țepi înfipți în corp, făcân-
du-ne neputincioși. 
        Totul este înghețat, un 
loc atât de rece și, totuși, atât de 
splendid, dar nu într-un astfel de 
context, unde unul dintre cei mai 
mari ghețari arată ca o uriașă 
oglindă în care se reflectă amploa-
rea eșuării corabiei. 
   Lumina din razele soare-
lui se joacă ușor cu ascuțișurile 
muchiei blocului de gheață, încer-
când într-un fel să-l facă mai atră-
gător prin cromatica folosită. Cu 
toate acestea principalul factor 
care poate șterge urmele tristului 
eveniment este primăvara, cea 
care va topi silueta intimidantă a 
ghețarilor.   
   Mai este puțin până la 
lăsarea serii. Zăpada scânteie pe 
piscuri, mângâiată de razele blân-
de ale soarelui, care o scaldă în 
culoarea aurie a razelor. 
   Ceața din depărtare, zu-
grăvită în mod obscur, tinde să 
acapareze din ce în ce mai mult, 
din peisajul dezolant ce îi dă fiori 
oricărei ființe care o privește, iar 
prin culorile neutre care domină 
peisajul este exemplificată cât mai 
bine atitudinea care ne cuprinde 
când privim această imagine ilus-
trată în detaliu, prin lumini și um-
bre. 
   Pe de altă parte peisajul 
demonstrează amploarea de pro-
porții a evenimentelor petrecute, 
cum bucățile imense de gheață 
stau îngrămădite una peste alta, 
lucru ce dovedește că nimeni și 
nimic nu se poate opune furiei 
naturii. 
   Opinia mea este că ima-

ginea oferă o oarecare prevenire, 
prin atmosfera sumbră, ca și cum 
nimeni nu va ști când îi va veni 
sfârșitul și faptul că necazurile și 
tragediile se pot întâmpla oricând, 
chiar și când te aștepți mai puțin; 
este un lucru verosimil. 
    Pustietatea locului este 
una aparte, o pustietate cu o liniș-
te specială, liniștea apei de sub 
stratul gros de gheață, care te co-
plesește imediat ce o asculți.  Ele-
mentul care m-a copleșit a fost 
ceața, redarea ceții, care la doar 
câțiva metri depărtare devine atât 
de groasă încât nici nu poți desci-
fra ce se zărește dincolo de ea, 
adică văzduhul care așteaptă să fie 
explorat pentru a împărtăși, cu 
oricine este doritor, misterele pli-
ne de farmec și de frumuseți as-
cunse, pe care le dezvăluie numai-
decât. 
       Consider că, în viziunea pic-
torului, este oferită o  perspect-ivă 
asupra vieții, oceanul larg și în-
ghețat, fermecător, dar, totuși, 
marcat de tragicul eveniment pe-
trecut nu cu mult timp în urmă, 
eșuarea corabiei, și, în același 
timp cu ea, pierderea multor vieți 
în oceanul înghețat și plin de mis-
terele adâncului.   

 

 

 

 

 

 

 

    Creații proprii imaginate pe baza picturii MAREA DE GHEAȚĂ , a artistului  CASPAR 
DAVID FRIEDRICH (1774-1840), premiate la Concursul național „Tinere impresii”, Boto-
șani.                                           PREMIUL  I   

     Codarcea Stelian , XI E 
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          Sala Amfiteatru a şcolii noastre a fost scena dialogului cu istoria, în cadrul 
Concursul interliceal cu tema „FERDINAND – OMUL DIN SPATELE MARII UNIRI”, organizat de mem-
brii ariei curriculare Om și Societate,  a Liceului Tehnologic „Gheorghe Șincai, ”în 14 mai 2018. 
         Concursul a fost structurat pe două probe, prima constând în prezentarea unui material în format .ppt 
(maxim 10 slide-uri) în care trebuia să se prezinte pesonalitatea istorică a regelui Ferdinand I de Hohenzol-

lern –
Sigmarin-
gen. Cea 
de-a doua 
probă pre-
supunea 
realizarea 
unui puz-
zle tema-
tic, imagi-
nile repre-
zentative 
rezultate 

(spre exemplu cea a castelului Peleș, portretul regelui, a reginei Maria, sala tronului  
din Palatul  Regal de la București) urmând a fi prezentată într-o  alocuţiune de 1 minut. Echipele concurente 

au  
apar-
ținut: 
Lice-
ului 
Teh-

nologic„Ioan Bojor ”Reghin, Liceului Tehnologic„Ioan Vlasiu”, Colegiului Economic„Transilvania”, Liceu-
lui Tehnologic „Traian Vuia” 

                                          Prof.  Szilagy Tünde 
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 Drapelul este un cântec al 

sufletului. (XI F) 

Drapelul sunt eu când sunt 

mândru de a fi român.(XI E)     

   Drapelul este poe-

zia celor 100 de ani, ju-

cată pe scena sutelor de 

ani.  (IX C) 

  Drapelul sunt eu când dorul 

de casă mă apasă. (IX E) 

 Drapelul sunt eu în armo-

nie cu ceilalți. (XI E) 

 Drapelul este reamintirea 

datoriei de a fi român. (X A) 

 Drapelul este  alfabetul ca-

re ne unește.  (XI F) 

   Drapelul  este scrisoarea 

țării către popor.  (IX C) 

 

 Drapelul este săgeata cuce-

ritoare a inimilor noastre.          

                                     (IX E) 

 Drapelul o fereastră spre 

trecut, o poartă pentru prezent și 

viitor. (IX C ) 

 Drapelul este oglinda sufle-

tului românesc. (X A) 

 Drapelul este speranța în 

unirea veșnică. (IX E) 

 Drapelul este un obiect 

sfânt al românului. (IX C) 

         (IX A) 

 

  

 Drapelul este  inima mea 

bătând  în trei culori. (XI F) 

DEFINIȚIILE DRAPELULUI CREATE ȘI DESENATE DE        
                                    ADOLESCENȚI 
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 Drapelul este  scânteia în 

inima fiecărui român. (XI F) 

 Drapelul este istoria purta-

tă în inimă. (IX C) 

 Drapelul este moștenirea 

generațiilor viitoare.  (XI F) 

 Drapelul sunt strămoșii 

noștri. (XI E) 

 Drapelul este ritmul care 

ne menține în istorie. (IX A) 

 

 

 

 

 

 

 

 Drapelul este un magnet al sufle-

tului spre țară.  (XI F) 

  Drapelul se îngemânează 

cu portul popular pentru a ne 

reaminti cine suntem. 

(IX A) 

 Drapelul este toată credința 

românilor . (IX C) 

 

 Drapelul este copacul ce 

rezistă vântului. (XI E) 

 Drapelul este un imn al pă-

cii. (IX C)  

  Drapelul ne amintește de 

datoria noastră de români. 

(XA) 

 Drapelul reprezintă 

căldura inimii române.

(X A) 

Elevii creatori ai definiților: 

Licu Cristian, Cociș Radu, Co-
zac Iosif, Codarcea Steli-
an,Șorecău Paul,Vary Peter, Rău 
Raul, Oprea Andrei, Mitra Mari-
us, Stan Marian, Suciu Sebasti-
an, Bogdan Claudiu, Vinca Le-
vente, Dan Andrei, Markus 
Zsolt, Mateș Tudor, Avram Se-
bastian, Oroian Lucian, Zsido 
Domokos, Moldovan Sebastian, 
George Preda, Sandor Ilie, Câm-
pean Marian 
  
 și ai desenelor: 
Abodi Alexandra, Tentiș  Ralu-
ca, Hodos Bernadet, Lucaciu 
Cecilia, Cristina Gulea.Codarcea 
Stelian, Vagacs  Krisztina, Sa-
rosi Andreea, Crețiu Ionuț. 
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              Proiectul ROSE—Proiectul național privind învățământil secundar/ Romania secondary education project  ne-
a oferit șansa de a veni  în sprijinul elevilor, fiind un program dedicat reducerii ratei de abandon școlar, creșterii ratei de 
absolvire și îmbunătățirii performanței la examenul de bacalaureat. 
              În cadrul activităților susținute, un impact însenat l-a avut abordarea temei site-ului de socailizare Facebook, 
astfel că în cele ce urmează vă prezentăm un colaj format din informațiile profesorului (având ca surse conținuturile, 
selectate în mod critic, de pe site-urile internetului)și opinii ale elevilor: 
            Nu cunoaştem mulţi oameni care să nu aibă profil pe Facebook, astfel că a devenit ceva obişnuit „îţi scriu pe 
facebook". Însă, când am conştientizat că folosim telefonul mai mult pentru a da like-uri şi a updata wall-ul, decât pen-
tru a scrie sms-uri, am început să ne întrebăm dacă avem noi o problemă sau lumea chiar s-a schimbat din cauza Face-
book-ului.  
             Facebook, site-ul creat de Mark Zuckerberg, numără sute de milioane de utilizatori activi. În România, aproxi-
mativ 4 milioane de persoane au ales să îşi facă un profil pe site. Potrivit statisticilor publicate, jumătate dintre utilizatori 
intră pe site zilnic, iar, la fiecare 24 de ore, există peste 900 de milioane de interacţiuni între useri. 
            De departe, butonul de „Like” este preferatul  tuturor, fiind utilizat de peste 2 miliarde de ori pe zi. De asemenea, 
zilnic, sunt postate peste 250 de milioane de fotografii.  
            Dacă Facebook nu a devenit încă omniprezent în vieţile noastre, cu siguranţă va deveni, căci obiectivul lui Zuck-
erberg este ca site-ul să devină legătura supremă dintre online şi lumea reală. 
Desigur că părerile despre influenţa pe care Facebook-ul o are asupra noastră sunt împărţite. Dacă ne strică personali-
tatea şi viaţa reală sau dacă ne ajută să nu mai fim închişi în propria carapace, rămâne să vedem.  
               

                               Argumente PRO 
 
             1.Menţii legătura cu prietenii şi familia 
            
            Acesta este, probabil, cel mai important motiv 
pentru care mulţi dintre noi au ales să îşi facă un cont pe 
FB. E simplu să dai click pe un nume din listă, ca să vezi 
ce i s-a mai întâmplat. Nu uiţi niciodată aniversările ce-
lor dragi (şi nu doar ale lor). Poţi consola un prieten care 
tocmai a ieşit dintr-o relaţie („single”). Îţi poţi felicita 
colegul de bancă care, în sfârşit, a obţinut locul de mun-
că mult-visat. În plus, e mult mai eficient să anunţi prin 
intermediul site-ului că te-ai mutat în alt oraş, decât să 
dai câteva zeci de telefoane.  
 
             2. Ştii ce se întâmplă prin oraş  
             
         Unul din cele mai importante avantaje pe care Fa-
cebook-ul ni-l oferă este acela că adună în acelaşi loc 
toate informaţiile privind concertele trupelor preferate, 
filmele, piesele de teatru care se joacă în stagiunea actua-
lă. Secţiunea de „Events” îţi face agenda pentru urmă-
toarea perioadă, fiind o facilitate extrem de utilă.  
 
 

 
 
 
 

 

                  Argumente CONTRA  
 

          1. Îţi pierzi intimitatea 

         Toată lumea va şti că în week-end ai fost la un 

meci de fotbal, în loc de premiera unei piese de teatru la 

care te lăudai că ai bilete. Directorul tău va şti că, în tim-

pul orelor, ai ieşit la terasă. În plus, un simplu search îi 

va arăta viitorului angajator că una din pasiunile tale este 

să pierzi nopţile jucând cărți. Însă cel mai nociv efect pe 

care FB îl are asupra ta se referă la relaţia cu persoana 

iubită. Viaţa personală încetează să mai existe. 

           2. Faceboook cauzează dependenţă 

          Dacă înainte se vorbea despre numărul de ore pe-

trecute pe internet, acum problema s-a redus la cât timp 

petreci pe Facebook.  Având în vedere că reţelele de tele-

fonie mobilă permit accesul la Facebook, iar peste 350 

de milioane de persoane utilizează telefoane mobile în 

acest scop, am putea spune că vrem, în orice, moment să 

fim conectaţi la FB. Vă treziţi dimineaţa şi deschideţi 

pagina de FB în timul micului dejun?  Verificaţi mesaje-

le de pe FB în timp ce staţi la semafor? E clar, aveţi o 

problemă şi trebuie să cereţi autorul unui specialist. În 

alte ţări, psihoterapeuţii au dezvoltat programe pentru a 

ajuta utilizatorii de FB să îşi depăşească dependenţa. 

http://facebook.com
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     Așadar exită influențe pozitive: Te ajută să cunoști persoane noi, și să reîntâlnești prieteni vechi. Te 

ajută în promovarea unei afaceri.Îți poți exprima punctul de vedere (în limita decenței, așa cum e și normal). 

Te poți alătura unui grup în care se află doar persoane cu același interese sau hobby-uri.Are jocuri intere-

sante care alungă plictiseala, și pun mintea omenească la contribuție. Poţi urmări activitatea idolului tău sau 
a unei persoane pe care o apreciezi. 

                  -  și influențe negative: Poate produce dependență.Îți poți pierde intimitatea, dar asta depinde 

de ceea ce postezi pe pagina ta.Îți consumă din timp, dar și acest lucru depinde numai și numai de tine. 

Uneori ajungi să te simți controlat de această rețea de socializare, este cunoscut faptul că cei de la Facebook 

controlează „la sânge” orice profil, indiferent de numele persoanei care deține acest profil.Navigarea pe Fa-
cebook poate deveni periculoasă, fiindcă în lumea virtuală sunt multe persoane dubioase care se ascund în 

spatele unei măști.                           →  Informați-vă de fiecare dată !!!                   Prof. Szasz Ferencz 

                               Argumente PRO 

 
 
 
3. Afli primul orice despre oricine 

             Pe Facebook informaţia se propagă cu viteza 
luminii, este o demonstraţie a teoriei bulgărelui de zăpa-
dă. De multe ori, prietenii de pe Facebook te pun la cu-
rent cu evenimente care au loc la nivel mondial înainte 
de buletinele de ştiri de la orele 19.00.   

 
 
         4. Îţi faci ordine în gânduri prin intermediul 
wall-ului 
         Fără îndoiala, wall-ul e transpunerea stărilor noas-
tre de spirit. Postezi un gând, o fotografie, un clip de pe 
youtube. Facebook-ul devine un înlocuitor al blog-ului, 
fiind mereu la îndemână. E un jurnal perfect, care îţi dă 
posibilitatea să te exprimi în zeci de feluri. 
 

 
         5. Facebook-ul te tine în priză 
     Nu e un secret faptul că jocurile dezvoltate pentru 
Facebook au câştigat mulţi adepţi. Poţi discuta cu priete-
nii prin intermediul chat-ului şi poţi da startul unei 
mişcări de amploare. Aşadar, nu este loc de plictiseală. 

 
 

         6. Facebook-ul e cea mai eficientă şi ieftină me-

todă de promovare a unui business 

     

       De ceva timp, paginile de Facebook au parte de mai 

multă activitate decât site-urile. Pentru a-ţi promova pro-

iectul se aplicaţii cu succes efectul „bulgărelui de zăpa-

dă” pe care funcţia de “Share” o oferă. Însă pentru a 

înţelege mecanismele reţelei de socializare, trebuie să te 

foloseşti de ea cât mai mult. 

 

 
 
 
 
 

 
Argumente CONTRA  

 
              3. Îţi consumă prea mult timp  
              Te-ai gândit vreodată cât timp petreci verificând wall-
ul prietenilor tăi? Statisticile arată că fiecare utilizator petrece, 
în medie, 35 de minute pe zi. Însă, acea jumătate de oră poate 
fi utilizată în mod constructiv.  În primul rând, încearcă să îţi 
dai seama de ceea ce faci atunci când intri pe Facebook. Fie că 
ai intrat să vezi noutăţile de pe un grup, fie că citeşti ce comen-
tarii ţi-au lăsat prietenii, fie că vrei să urezi la mulţi ani cuiva, 
de la primul click pe www.facebook.com şi până în momentul 
în care închizi fereastra, ai făcut încă 20 de lucruri nefolositoa-
re.  Jumătatea de oră s-a transformat în 60 de minute, timp în 
care ai fi putut face ceva util pentru propria ta persoană. 
              4. Facebook-ul te controlează pe tine, nu tu pe el 
              Este dovedit că setările de securitate pe care Facebook 
ţi le oferă,  nu sunt chiar atât de sigure, iar ştergerea contului 
este aproape o misiune imposibilă. Facebook ţine minte toate 
informaţiile pe care le postezi. În plus, datele tale personale 
sunt utilizate de diverse aplicaţii accesate prin intermediul site-
ului. O altă problemă constă în faptul că orice s-ar întâmpla 
contului tău, lui FB nu i se poate imputa nimic. Toţi am fost de 
acord cu acest lucru când am acceptat să ne facem contul. De 
altfel, există opinii potrivit cărora FB este un veritabil Big 
Brother. 
 
          5. Oamenii pierd legătura cu realitatea 
          Când oamenii sunt la curent cu toate aspectele din viaţa 
ta, nu mai ai subiecte ce să discuţi cu ei. Trist, dar adevărat. 
Este mult mai comod să te refugiezi în spatele wall-ului discu-
tând ore în şir cu oameni care, deşi nu te-au întâlnit vreodată, 
îţi sunt prieteni.  Se spune pe bună dreptate că Facebook-ul a 
schimbat complet relaţiile interumane.  
  
          6. Eşti expus la pericole 

           Cu siguranţă Facebook nu este cel mai periculos site de 

pe internet, dar ascunde suficiente capcane încât să ne între-

băm dacă suntem în siguranţă atunci când interacţionăm cu 

sute de prieteni virtuali sau ne afişăm vieţile pe tapet cu un 

singur click. Printre sutele de milioane de utilizatori se numără 

şi persoane care nu au respect faţă de bunele moravuri.  Astfel 

că ne punem viaţa în pericol mai mult decât ne imaginam. 
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         No more waste! este un proiect dedicat educației de mediu. În cadrul lui urmărim îmbunătățirea ma-
nagementului deșeurilor în liceul nostru, prin activități de colectare selectivă a deșeurilor. Vrem ca această co-
lectare, adecvată, a deșeurilor să devină un obicei care să treacă din mediul școlar în mediul extrașcolar al ele-
vilor, în viața de zi cu zi a acestora. 

 
La Liceul Tehnologic „Gheorghe 
Șincai”, evident! În sălile de clasă, 

în sala profesorală.  
 

 
Aproape fiecare clasă și-a amenajat 
un colț de colectare a deșeurilor, 

având cutii în care adună separat hâr-
tie, carton, doze de aluminiu, baterii, pungi, 
PET-uri. În fiecare zi de vineri, deșeurile sunt 
strânse de câtre elevii din echipa de imple-
mentare a deșeurilor și depozitate în corpul C. 
Atunci când cantitatea de deșeuri crește sem-

nificativ, firma cu care colaborăm, Ormatin-Mur, vine și ne 
preia deșeurile. De la noi, acestea iau drumul reciclării. 
 
             În cadrul proiectului nu ne plictisim deloc, pentru 

că de-a lungul anului școlar, pe lângă 
colectarea selectivă, s-au desfășurat 
mai multe activități. Prima activitate 

a fost una de informare, denumită„Alege un mediu 
fără deșeuri”. Aceasta s-a desfășurat în luna noiembrie 
2017, în amfiteatrul liceului. Au participat câte doi elevi din 
fiecare clasă din învățământul liceal și profesional de zi. A 
doua activitate a fost sub forma unui concurs de afișe, pen-
tru a se alege afișul proiectului, afișul „No more waste”. La 
activitate au participat mai mulți elevi, iar în urma evaluării 

afișelor de către organizatori, câștigător a fost afișul elaborat de Ana Palcău din clasa a XI-a A. În luna aprilie 
s-a desfășurat un concurs de colectare selectivă a deșeurilor pe clasă, intitulat „Nici unul nu poate colecta sin-
gur cât putem colecta toți împreună”. În urma  
 
 

cântăririi deșeuri-
lor aduse de fieca-
re clasă, clasamen-
tul are în frunte 
clasa a IX-a A, ca-
re a colectat 111,5 
kg de deșeuri reci-
clabile!                                                                                                       
 
 
 
 
                                                       

                                                                                                                             
(Continuare la pa-

gina 13) 
 

No more waste!  
la  

Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” 

Unde?  

Cum?  

 Activități? 
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     Trupa de teatru , Augustus, a 
liceului nostru  la concursul județean 
teatral „Vreau să fiu actor”, inter-
pretând roluri din dramatizarea după 
romanul Enigma Otiliei de George 
Călinescu: 
 
 
   IZSAK ZITA,  
DODO MIRELA,   
LUCACIU CECILIA, BIRO 
BEATA, OPINCARIU CRISTIAN,  
GOTHARD SZABOLCS  - XB;  
RĂU RAUL, DAN ANDREI -IX C.  

  Alt cuvânt puternic este și ,,Moartea’’ care face referire la toate ființele vii de pe plane-
tă, cum ar fii ,,Brazii’’, păsările, oricine care ,,Alunecă’’ prin viață. Și până la urmă toți vom 
sfârși la fel, chiar dacă am fost ,,Învinși’’ sau ,,Învingători’’, tot acolo ajungem. Totul a alune-
cat deja ,,Ușor,/ Ușor’’ ca timpul prin codrul vieții. 
    ,,Foșnesc până departe’’ este o sintagmă de cuvinte pe care autorul a făurit-o cu mult 
suflet, fiindcă, totodată, acesta transmite adânci gânduri către viața omului, care este intere-
santă, cu suișuri și coborâșuri, cu foșnete care s-aud până departe, tresărind și cei mai înalți 
brazi din codru. Dar autorul sugerează și niște idei reale, precum ,,Moartea’’ care ne exprimă 
o putere prezentă, precum mesajul pe care îl transmite ca ,,timpul’,’ acestea sunt invincibile, de 
aceea parcă aceste două versuri cuptind frica de a nu se termina ,,viața foșnitoare’’ a brazilor 
străbătuți de păsări care comunică, ci aceștia auzind ,,foșnetele’’ răsunătoare ,,până departe’’ 
transmit ideea de „Trăiește-ți viața, doar una ai! ’’. Nu contează cât de slab poți fi, întotdeau-
na este loc de mai bine: fiind la început ,,Blânzi și Cruzi’’, ne maturizăm, dezvoltându-ne fru-
mos ca o pasăre care se înalță în capul cerului, ne-atinsă de nimic, lăsând natura să foșneas-
că / să trăiască în pace. Aceasta se s-aude, totuși, ,,până departe’’, adică se referă și 
la ,,cruzii’’ cărora le-a trecut timpul, rămânând învinși, dar mereu învingători și puternici: în 
ceruri, auzind ,,foșnetele brazilor’’ și amintindu-și despre viața trecută, undeva, acolo, adânc 
în suflet, știind că mereu vor fi învingătorii codrului plin de ,,brazi’’ care ,,foșnesc’’, unii fi-
ind ,,Blânzi și Cruzi’’. 
 Tot așa din ceruri ne veghează și ne păzesc, precum bunul Dumnezeu, care ne privește 
de sus și știe când ne trece ,,Timpul’’ fiecăruia dintre noi ... și este ,,Timpul’’ să alunece odată 
cu ,,Moartea’’ spre o nouă viață de ,,Brad’’ înalt, care vede deasupra tuturor. Din nou foșnesc 
aceștia, trimițând semnale de siguranță și de iubire interioară față de semenii lor din lumea 
cealaltă, care sunt încă mai ,,Cruzi și Blânzi’’ și urmează să ,,Alunece’’. 
          Decid să alunec prin viață experimentând blândețea învingătorilor. 
 

                                                                                                         Rău Raul Ștefan, IX C 

(Continuare de la pagina 2 ) 
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(Ur- mare de la pagina 10)                       No more waste!  
 
În anul școlar în curs, începând cu luna octombrie. Acesta este doar începutul, pentru că ne do-

rim ca activitatea de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile să continue în viitor. În fond,  
   nu va mai dura mult și colectarea adecvată a deșeurilor va fi obligatorie pentru fiecare locuitor    

     al țării, așa cum se întâmplă acum în celelalte țări ale Uniunii Europene. 
      Elevi, cadre didactice, personalul nedidactic al liceului, agenți economici din jurul                     
liceului.Personaje cheie? Da, avem și așa ceva. Este vorba de echipa de implementare a pro-
iectului, formată din elevi din clasa a IX-a A. Vi-i prezentăm și vouă: Robert Ercse, Alexia 

Grigor, Lorand Gabor, Raluca Tentiș, Mădălin Dan, Dragoș Miclea. Acești elevi  s-au  impli-
cat cu elan în toate activitățile proiectului și au fost o continuă sursă de inspirație pentru colegii lor. 

       Datorită nouă, s-au reciclat până acum 600 kg de deșeuri. Suntem mândri de fiecare 
elev al școlii care pune un deșeu acolo unde îi este locul, adică în recipientul corespunzător. 
Suntem mândri de fiecare kilogram de deșeuri reciclabile colectat selectiv! Suntem bucu-

roși că elevii noștri s-au implicat în proiect și ne dorim ca în viitor să fim și mai implicați!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

Dragi elevi, fiecare dintre noi este o rotiță din sistemul care funcționează. Fiecare din-
tre noi are un cuvânt de spus. Să acționăm concret pentru binele mediului în care trăim, 
pentru că efectele se răsfrâng asupra noastră. Să colectăm deșeuri reciclabile selectiv, 
ca să trăim într-o lume mai curată! 
 

 
 
                              Afișul  activității elaborat de eleva 
                                         Ana Palcău din clasa a XI-a A.  
 
 

(ARATĂ CĂ ÎȚI PASĂ! 
AI NEVOIE DE UN MEDIU CURAT 
ȘI DE O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ , AȘA 
CĂ HAI SĂ SCHIMBĂM LUMEA ÎM-
PREUNĂ.    LET`S BE ECO! LET`S 
DO IT!  IMPLICATE! ) 
 
 
Prof. coordonatori ai proiectului, 

                                                                                                                        Hobai Roxana și Nistor Simona 
 
 

Când?  

 Cine?  

  Rezul-
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                             EDUCAȚIA MEDIA 
                                 2017-2019 
 

    În cadrul Programului național Predau educație me-
dia, inițiat de Centrul pentru Jurnalism Independent, 
București (cu care liceul nostru este la al doilea parte-
neriat) reprezentat, în calitate de invitat, de d-na Cris-
tina Lupu, manager proiecte, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elevii 
(IX-XII) au participat la un work-shop pe teme de me-
dia, Laboratorul de educație media.S-au purtat discu-
ții și analize despre știri și fake-news, utilizarea res-
ponsabilă de site-uri, amprente digitale, drepturile și 
obligațiile consumatorilor de media.   
 

 
     
 
 
 
 
 

 

 
 

EDUCAȚIA JURIDICĂ  
                               15 XI 2017 
     În cadrul săptămânii dedicate EDUCAȚIEI JURI-
DICE (13-17 XI 2017)  din unitățile de învățământ din 
România - conform protocolului încheiat între Minis-
terul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Consili-
ul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și 
Justiție, Ministerul Public, noi am desfășurat activita-
tea interactivă intitulată „RELAȚIA DINTRE COPII 
ȘI PĂRINȚI. EXERCITAREA AUTORITĂȚII PĂ-

RINTEȘTI”.   
     Invitată a fost d-na. Corina Ionel, avocat în cadrul 
Baroului Mureș, care a susținut această temă, urmă-
rind familiarizarea elevilor cu terminologia juridică de 
natură civilă, cu documentele juridice prin care se re-
glementează drepturile și obligațiile civile, Codul civil 
(folosit, în această activitate, și ca material didactic), 
instanțele de judecată, probele. 
     Au fost prezentate drepturile și obligațiile 
copărinților, situațiile de exercitare a autorității 
părintești de către ambii părinți, de către un singur 
părinte, alte situații, autoritatea tutelară. 
     Activitatea interactivă,  prin prezentarea și analiza 
unor situații ipotetice, asemănătoare cu cele din practi-
ca juridică, a implicat elevii în identificarea cauzelor 
și efectelor, găsirea unor soluții, aplicarea unor artico-
le de lege, dar și la identificarea comportamentului /
posibității de evitare a producerii situației inițiale.  
 Elevii participanți au făcut parte din colective-
le claselor IX-XI din cadrul Liceului Tehnologic 
„Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș, iar locul desfășu-
rării activității a fost Amfiteatrul aceleiași instituții de 
învățământ.  
                           (prof. coord. Diana Cârnațiu) 
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                Atracția artei cinemato- grafice este 
binecunoscută.  Se obișnuiește ca  vizionarea unui 

film să fie asociată  doar cu un timp 
al relaxării. Noi ne-am dorit să des-
coperim calea spre compo- nentă  cri-
tică  pe care să  o adăugăm— cu statut 
de obișnuință, deprindere—la fieca- re 
întâlnire cu a șaptea artă.  Am pornit 
pe drumul  oferit de  CinEd  — un pro-
gram european de cooperare, creat și lansat 
de Institutul Francez  — „dedicat educației cine-
matografice  a tinerilor privind diversitatea cul-
turală și lingvistică, dezvoltarea de abilități de 
analiză critică și   însușirea de tehnici și limbaj 
cinematografice”.)   
      În urma acordului de parteneriat cu liceul                
    nostru, elevii din clasele a IX –a C, a IX-a A,    

   a X-a A,  a XI-a E, a XI-a B au participat ca 
spectatori activi la proiecția filmelor La rentrée 
des classes –Petite lumière  și  À  la table!          
   Au avut loc, apoi, discuții, analize  —    și pe 
baza suportului Dosarelor pedagogice existente 

on-line, propuse de CinEd —  din care vom reda 
aici:  „Am încercat să ne axăm atît pe conținutul 
ideatic, cât și pe tehnicile cinematografice”, 
„viziunea copiilor asupra lumii”, „experiența lor 
interioară”, „lumea copiilor în comparatie 
cu  lumea adultilor”,  „impactul sunetului (de 
exemplu, accentul pus pe sonoritatea apei sau a 
roților bicicletei; pe tonalitatea glasului mamei 
Fatimei”, „rolul sunetului, al efectelor sonore (ne
-am imaginat secventele, cadrele  fără 
sunet)”,  „prim-planul ( surprinderea doar a mâ-
inii mamei în gestul de mângâiere), „senzorialul 
(Fatima nu vede mâna mamei, ci o simte, iar noi, 
ca pectatori, trăind ipostaza  fetei, urmărim ca-
drul tot din prisma elementului tactil” .    

                                           Prof. coordonatori : 
Diana Cârnațiu, Diana Berku, Silvia Voaideș         
         

    
 
 
           
                           
 
 

 
 
 
 
         În anul școlar 2017-2018 clasa a XI-a E a 
participat la proiectul național JA JUNIOR 
ACHIEVEMENT ROMANIA— prin existențe 
acordului de parteneriat dintre liceul nostrum și 
JA ROMANIA—în programul Finanțe personale 
și servicii financiare.   Printre activitățile des-
fășurate se înscrie și  cea din luna mai, de tip in-
teractiv,  intitulată Educație  financiară,   susți-
nută, prin acțiune de voluntariat, de către repre-
zentanta unei filiale bancare din Tg. Mureș, d-na 
Delia Zurgalău, în cadrul liceului nostru. Subiec-
tele abordate: contul bancar, cardul bancar, tipuri 
de carduri bancare, avantajele instrumentelor fi-
anciare, depozitele, bugetul de venituri și cheltu-
ieli, creditul și dobânda, cumpărături on-line. 

      Scopul activității a vizat îmbinarea elemente-
lor de teorie cu situațiile practice în vederea do-
bândirii deprinderii de a acționa responsabil și 
pregătit, de a face planuri viabile și  de a  lua de-
cizii corecte.  

                         Profesor coordonator: Diana Câr-
națiu 
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Activitățile de informare privind proiectul de colectare selectivă a deșeurilor din liceul nostru au in-

clus și participarea la o oră de dirigenție la clasa a IX-a A. Activitatea a fost coordonată de diriginta clasei, d
-na profesor Cristina Gliga, iar invitată a fost prof. Hobai Roxana, în calitate de coordonator al proiectului No 
more Waste. La ora de dirigenție elevii au vizionat un film despre modul în care fauna marină este afectată de 
deșeuri, un material powerpoint despre modul în care alte țări ale Uniunii Europene reușesc să managerieze 
deșeurile în mod exemplar, elevii au compus sloganuri pentru recipientele de colectare a deșeurilor din școala 
noastră ș.a. La sfârșitul orei, prin metoda eseului de cinci minute, elevii și-au scris impresiile despre activita-
tea desfășurată. Mai jos sunt câteva spicuiri din mini-eseurile elevilor. 
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        CLASA A X –A  B 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  CLASELE  X B   ȘI X A   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
PREGĂTIREA EXPOZIȚIEI DE PAȘTE 
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Ce s-ar Întâmpla dacă OXIGENUL de pe Pământ ar DISPĂREA... 

 

     Moleculele de oxigen din aer protejeaza pielea de raze UV,  ceea ce înseamnă că fără oxigen 
toată lumea ar fi arsă instantaneu de către soare.  

 

       Cerul strălucitor de pe timpul zilei s-ar transforma în beznă. Mai puți ne particule de 

oxigen în aer înseamnă mai puțini reflectori de lumină. 

 Apa este alcatuită din o treime oxigen, asrfel că, fără oxigen, apa ar rămâne doar 

cu hidrogen și s-ar transforma într-un gaz care și-ar mări volumul. Oceanul s-ar eva-

pora. 

 Pământul ar căpăta cruste și s-ar crăpa,deoarece acesta este alcătuit 45 % din oxigen. 

Piesele de metal se vor suda între ele. Ceea ce le ține depărtate este un strat de oxidare.  

Timpanele oamenilor și animalelor s-ar sparge, deoarece se va pierde aproximativ 21 % din pre-

siunea aerului. 

Clădirile alcătuite din ciment se vor transforma în praf, deoarece oxigenul este componentăde le-

gătură a cimentului .  

Dar… ce s-ar întâmpla dacă nivelul de OXIGEN s-ar DUBLA...  

  Avioanele de hartie ar plana mult mai usor si ar zbura mult maideparte, datorita presiu-
nii mai mici. 
  Am fi mult mai fericiti, flexibili si mai alerti. Viata ni s-ar parea mai relaxanta ,iar noi 

mai impliniti. 
                                 Dar… Ar exista insecte gigantice pentru că mărimea corpului lor este determina-
tă de volumul oxigenului din aer. 
 

                                          Știați că .... 
  

  La Paz din Bolivia, este orașul cel mai sigur din punct de vedere al prevenirii 

 incendiilor. Dată fiind altitudinea ridicată la care se află, peste 3.000 de metri, cantitatea  

de oxigen din aer de abia poate susține un foc. 

Un arbore de fag, de 25 m înălţime şi cu diametrul coroanei de 15 m, produce într-o  

oră ,7 kg de oxigen, ceea ce reprezintă necesarul de oxigen al unui om pentru 3 zile? 

                                                                                           Prof. Bianca Ganea 
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Anul acesta am fost selectat 
să reprezint liceul nostru la concur-
sul interliceal „Mediul înconjură-
tor și tinerii”, organizat de Facul-
tatea de Geografie a Universității 
„Dimitrie Cantemir”.      

Concursul s-a organizat pe 
19 aprilie și a fost dedicat Zilei Pă-
mântului, care se aniversează pe 
22 aprilie. Din partea liceului nos-
tru au participat două echipaje, iar 
eu am format o echipă împreună cu 
colegul meu de clasă, Andrei Dan.  

Am fost bucuroși de faptul 
că, deși suntem în primul an de li-
ceu, d-na profesor de geografie ne-
a selectat. Cu ocazia aceasta am 
mers pentru prima dată Universita-
tea „Dimitrie Cantemir”.  

Am fost surprins plăcut de 
modul în care arată campusul, mai 
ales grădina era foarte frumos ame-
najată. Concursul s-a desfășurat în 

biblioteca universității. La concurs 
am participat cu mult entuziasm, 
pentru că am vrut să dau tot ce pot 
mai bun.  

Cadrele didactice de acolo 
ne-au primit cu căldură. După con-
curs, organizatorii ne-au pregătit o 
atmosferă de relaxare ce a fost bi-
nevenită după efortul depus în ca-
drul competiției!  

A fost o experiență frumoa-
să și sper să revin.  

 
Solkan Robert, IX  C  
 
 
 
 
 
 

 
Impresia mea despre con-

cursul organizat de  Facultatea de 
Geografie este una foarte bună.       

Am fost coleg de echipă cu 
Alin Gliga din clasa a XI-a A, și m-
am bucurat, pentru că Alin fost 
unul coleg de nădejde, fiind un bun 
coechipier, de foarte mare ajutor. 
Împreună am putut face față licee-
lor de top din Tîrgu Mureș.  

La acest concurs au partici-
pat aproape toate liceele din oraș, 
deci concurența a fost una destul de 
mare.  

Domnii profesori de la fa-
cultate au fost foarte ospitalieri, 

prin buna dispoziție au creat un 
mediu optim pentru concurs.  

La început am fost stresat, 
dar colegul meu m-a ajutat să mă 
calmez. După ce s-au dat subiectele 
am intrat puțin în panică, dar pe 
măsură ce am început să comple-
tăm răspunsurile, starea de agitație 
a dispărut. Întrebările au fost de 
cultură generală, dar orientate spre 
teme legate de protecția mediului, 
de poluare, de dezvoltare durabilă.   

Deși nu am fost printre cei 
premiați, am rămas cu o amintire 
foarte frumoasă privind participa-
rea la concurs, și sper să mai merg 
și cu alte ocazii la concursuri. 

                Rău Raul , IXC 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. coord. Roxana Hobai 
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          DOUĂ FIINȚE ÎN                                     

NEGRUL NOPȚII 

 În tablou, prin umbra 
unei nopți de decembrie, frigul 
surprinde cuplul de îndrăgos-
tiți, care se află în prim plan, 
parcă sorbindu-se unul pe altul 
din priviri, grija pe care aceștia 
și-o poartă reciproc, cât și tan-
drețea momentului împlinirii 
unei iubiri perfecte, de vis. În 
plan secund surprinde iarna, un 
anotimp al familiei, al bucuri-
ei . 
 Ca primă impresie, pic-
torul este un adevărat magician 
care ne transmite un cadru mult 
dorit și așteptat de noi toți. 
 Ceața te duce cu gândul 
la secrete, la intimitate care 
parcă te pune cu gândul la une-
le trăiri; la perspectiva iubirii, a 
sentimentului care te înalță.  
 Împrejurul morii de apă 
se plimbă cuplul de îndrăgostiți 
ca într-un basm. Sania din aur 
îți oferă o senzație de belșug și 
bunătate, iar lebăda de pe ea te 
face să simți un sentiment de 
prosperitate, de pace si liniște 
sufletească. 
 Felul în care sunt îm-
brăcați îndrăgostiții ne arată 
faptul că este foarte frig în 
noaptea respectivă. Fulgii mici 
de nea se strecoară, prin umbra 
și ceața nopții de parcă s-ar 
grăbi să ajungă pe pământul 
ascuns sub  stratul subțire de 
gheață  asemenea unei oglinzi. 
  Fericirea de pe fața 
fetei pare că este ruptă din rai 

și ne transmite satisfacția ei, 
cât și bucuria resimțită în mo-
mentul în care este alături de 
persoana iubită.  Dorința de pe 
fața băiatului de a o iubi pe ea, 
ne oferă o imagine a unui cuplu 
adamic.  

Gheața de pe marginea 
morii de apă este scufundată în 
nori de întuneric care încep să 
se extindă pănă la infinit, deoa-
rece noaptea începe să înghită 
majoritatea suprafeței terestre.  
Cerul cristalin se prezintă ase-
menea  fluturilor de cristal care 
zboară prin văzduhul întunecat, 
un tablou format din umbre și 
lumini, care se regăsesc în 
echilibru cu emoțiile și trăirile 
pictorului care prin arta sa își 
transpune propria viziune, ca-
drul prin care el vede lumea și 
pe cei din jur.  

Peisajul zugrăvește un 
cadru în care zăpada scânteie-
toare împodobește copacii cu 
nişte figurine de cristal. Crista-
lele sclipitoare parcă îţi fac cu 
ochiul în jocul lor vesel.  

Totul e amorţit sub 
oceanul de ninsoare  care cre-
ează un contur vag, o amorțire 
sufletească simbolizând mo-
mentul în care suntem îndră-
gostiți și nu mai știm de noi, 
devenim visători, care este în 
opoziție cu rațiunea.  

Gesturile cuplului com-
pletează un spațiu care ne face 
să simțim spiritul Crăciunului 
și dorința de a fi cu cei dragi. 

Artistul propune o cro-
matică unde predominantă este 

culoarea roșie care este o cu-
loare a iubirii.  

Impresia mea este că, 
privind mai mult timp acest 
tablou, te scufunzi în senzația 
plăcută de iarnă, de iubire, de 
liniștea și căldura familiei, care 
te fac să te simți ca într-un che-
nar de poveste. 

Pictorul prin viziunea 
proprie , zugrăvește Armonia 
din liniștea nopții. Pare că se 
va contopi cu  noaptea, într-un 
vis fără final, care se va termi-
na cand stelele se vor opri din 
strălucit. 

Conturul vag din noap-

tea momentului îndeplinirii 

cuplului perfect  pare că se scu-

fundă în oceane de gheață.  

 

  
 

   
   
 

   

      Creații proprii imaginate pe baza picturii  IARNA, a artistului  FRANCOIS BOUCHER 

(1703-1770) , premiate la Concursul național „Tinere impresii”, Botoșani.   

                                                   PREMIUL     

     TRIF SERGIU,  I X  C 
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         În data de 21 martie 2018 Biblioteca „Serafim Duicu” a Universităţii “Petru Maior”,Tg. Mureş a 
organizat cea  de-a doua ediţie a expoziţiei  dedicate „Zilei europene a creativităţii artistice”.  

La eveniment s-au expus lucrări realizate manual de către elevi, studenţi, tineri, dar şi cadre 
didactice. Pe lângă  materialele creative, au existat și momente artistice susţinute de studenţi si elevi. 

Anul acesta, invitaţi de onoare au fost studenţi din Cambodgia şi Uganda, veniţi în ţara noastră, la 
studii, prin programul “ERASMUS”. Ei au ales să îşi reprezinte ţara de baştină, prin obiecte şi materiale 
specifice locurilor, tradiţii şi obiceiuri, muzică şi dans, artă culinară, dar şi o prezentare în power-point  

Creativitatea joacă un rol important în educaţie. Modul de a crea diferă de la o persoană la alta, 
însă se rezumă, în general, la a face lucrurile într-o manieră originală faţă de cea standard. Mima, desenul, 
muzica, broderia, cusutul și împletitura, pictura sunt doar câteva exemple de modalităţi prin care putem 
promova creativitatea. Majoritatea elevilor se simt mai motivati şi mai inspiraţi atunci când trebuie să 
creeze ceva. Creativitatea poate îmbunătăţi stima de sine, iar elevii, prin realizarea unor obiecte, îşi pot 
vedea rezultatul final al propriei gândiri. 

 Creativitatea este o abilitate existentă în fiinţa umană, care poate fi stimulată şi îmbogăţită prin in-
termediul unei întregi palete de strategii. Din dorinţa de a demonstra acest lucru, Liceul Tehnologic 
„Gheorghe Șincai” a ales să participe, şi în acest an, cu materiale realizate atât de elevi, cât şi de profeso-
ri. 

La expoziţie au participat cu desene grafice, elevii: REGIAN ANAMARIA (cls. a IX-a A), 
CSISZER ROLAND (cls. a X-a E), PALCĂU ANA(cls. a XI-a A), LASZLO ROBERT (cls. a XI-a C), 
RUSU MIHAI FLORIN (cls. a XII-a A),  insoţiţi de cadrele didactice şi lucrările lor: MARDALE LU-
CIA (tablouri pictate pe coji de ouă, bijuterii); HOBAI RUXANDRA (împletituri din sfoară, cusături go-
blen) COMŞA LUCREŢIA (pictură pe sticlă) si bibliotecarul şcolii HAŢEGAN NORICA (fotografie, 
obiecte tricotate, croşetate si cusături goblen).  

           A doua ediţie a însemnat o participare mai mare, exponate mai multe şi mai interesante, 
schimb de experienţă, participanţii fiind deosebit de încântaţi, 

acumulînd idei şi tehnici 
noi, dar și dobândind 
prieteni  noi care împăr-
tășesc aceleasi pasiuni.                                                                                           
 
 
 
 
     Bibliotecar  
  Norica Hațegan 
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            Vă propunem 2 texte în care am inserat- spre amuzament - atât termeni din limbă greacă, folosiți 
în derivarea cu prefixoide și sufixoide în limba română, cât și combinații năstrușnice: 

    
         M-am întâlnit cu niște xenos care făceau o mania. În polisul Târgu Mures sunt mulți andro. 
Cu prietenii mei am mers la un suc. Când am trecut pe lângă cinema și am văzut niște oameni filos de 
filme toată ziua  stând și vizionând . Am ieșit, apoi, la o pertecere unde am găsit un geron andro care 
era căzut pe jos  și l-am  jutat să se ridice. După aceea nu mai aveam cronos și a trebuit să ne întor-
cem acasă. 
                                                                                                                          Markus Zsolt, IX C 
 
        Într-o seară frumoasă de iarnă, în luna decembrie am intrat în cabană, am făcut un pyr și am 
citit o biblion ca să treacă cronos. Era o mulțime de demos și am mers în pădure cu un băiat care era 
cratos. El pentru mine era xenos, dar ne-am înprietenit. Acolo erau cinci antros și cinci gine. Am fă-
cut un grătar și unul dintre noi a zis că are manie după grătar. Ei au spus că nu au mai facut grătar 
iarna și, după ce am terminat, a venui polis (!)  pentru că a văzut focul și a crezut că arde cabana în 
mijlocul pădurii. Omul piro a mers de la cabană să aducă multe xilon. Unul dintre noi, neatent, era să
-și taie dactilos , dar totul s-a încheiat cu bine.  
                                                                                                                       Stan Marian, IX C 
 
                Acel om era atât de cratos încât a devenit un cratologos și a început să fie un androman 
deoarece deținea  prea mult cratos și era un om foarte presat de cronos pentru că nu avea destul timp 
să ajungă la sală și era un misopolis deoarece nu îi plăcea foarte mult aglomeratia din polis, iar din 
aceasta cauză el a început să devină un om demodactylos deoarece încerca să țină puterea în mâinile 
lui.                                                                                                               Suciu Sebastian, IX C 
 
                                            

 
       Câștigătorii  Concursului național Tinere impresii , organizat  de LICEUL TEORETIC „ANASTASIE 
BAŞOTĂ” , jud. Botoșani, derulat pe parcursul anului școlar, cuprinzând 4 etape:  
A) Interpretarea unei  picturi date  
B) Fișiere digitale care descriu efecte ale luminii 
C) Felicitare pentru mama  - Colaj  și quiling . 
D) Desen pe asfalt . 
 
SUNT:  TRIF SERGIU, 
VARY PETER  SOLKAN 
ROBERT -  IX C, CO-
DARCEA STELIAN, 
BURCSA ȘTEFAN—XI E 
PREMIUL I  
PREMIUL II           
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         Săptămâna Globală a Antreprenoriatului Global EntrepreneurshipWeek  a fost marcată de 

elevii Liceului Tehnologic „Gheorghe Șincai” prin activitatea interactivă: „101 antreprenori la clasa” care s
-a desfășurat în data de 16.11.2017, în sala festivă a școlii. 
         Obiectivele urmărite prin această activitate au fost: Prezentarea unui exemplu de evoluție personală in 
cariera antreprenorială; Identificarea trăsăturilor de personalitate care definesc spiritul antreprenorial; Prezen-
tarea motivației care determina individul sa 
aleagă această carieră; Explicarea avantajelor si 
dezavantajelor ale cari- erei antreprenoriale; Pre-
zentarea unui model de afacere. 
          Au participat 40 de elevi din clasele XI-
XII, având-o ca invitat pe d-na antreprenor Co-
jocnean Maria, admi- nistratorul firmei SC IN-
TELLMI SRL, care le-a vorbit  elevilor despre 
experiența și evoluția sa în cariera de antrepre-
nor, prezentând mode- lul de afacere pe care îl 
conduce în domeniul consultanței pentru obți-
nerea de brevete și mărci înregistrate. A ex-
plicat și modalitățile prin care se pot proteja bunurile/serviciile nou produse pe piață.  
  
 
 

  
„Educaţia reprezintă problema numărul unu. Dacă nu vom educa oamenii, progresul va fi foarte dificil 

de realizat” afirma Oscar Arias Sánchez, preşedintele Costa Rica. În acest sens educaţia antreprenorială ur-
măreşte să ofere elevilor aptitudini, cunoştinţe şi motivaţia corespunzătoare pentru a-i încuraja în obţinerea 
succesului antreprenorial.  Integrarea spiritului antreprenorial şi a inovării în procesul educaţional creează 
condiţiile prin care aptitudinile, pre- cum creativitatea, leadership-ul, gândi-
rea critică, luarea deciziilor şi sensibi- lizarea socială, dacă sunt transmise 
elevilor, generează un impact semnifi- cativ în dezvoltarea lor personală şi 
socială.       

Pornind de la aceste conside- rente, în anul școlar 2017-2018 elevii 
clasei a X-a A  au parcurs modulul Mini Compania ca material auxiliar al 
disciplinei Educație Antreprenorială, prin intermediul căruia au învățat cum 
se întocmește un plan de afaceri. Cu cel mai bun plan de afaceri DJ FISS 
am participat la competiția JA Busi- ness Plan Challenge 2018, o competi-
ție europeană de antreprenori- at derulată în perioada martie – aprilie 
2018, de către asociația Asociația Junior Achievement România.Participarea echipei formată din elevii Șă-
ulean Diana, Sarosi Andrea, Stoica Roxana, Szekeres Lucian la această competiție a constat în parcurge-
rea următorilor pași: Completarea formularului de inscriere; Incărcarea pe site-ul asociației a materialelor: 
prezentare în PowerPoint a ideii de afacere (folosind modelul dat), prin care elevii au demonstrat totodată 
potențialilor investitori că și-au însușit cunoștințele de bază din domeni-
ul afacerilor ca urmare a parcurgerii programului JA Mini-compania; 
o reclamă video realizată simplu, cu durata de 1 minut, care să pre-
zinte și să „vândă" produsul unui piețe țintă, într-o manieră creativă și 
eficientă; un video pitch cu durata de 1 minut, care să le evidențieze po-
tențialilor investitori punctul forte al afacerii și câteva date despre 
echipă. 

Locul 63 obținut, din 138 de parti- cipanți  ne onorează și ne stimu-
lează să depunem eforturi susținute pentru a dobândi deprinderile 
necesare de a face afaceri. 

                                                                          Prof. coordonator Nistor Simona 
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În ce oraș locuim Tîrgu Mureș, Târgu 
Mureș, Tîrgu-Mureș, Târgu-Mureș etc??? 

  Care este denumirea corectă a 
municipiului în care locuim? Dacă ne uităm 
la câteva instituții avem: poarta de intrare în 
județ și anume Aeroportul Internațional Transilvania Targu Mures dar și Tîrgu Mureș, căutarea la CFR se 
poate face după Tirgu Mures dar și după Targu Mures, transport rutier am ales un traseu care leagă municipul 
nostru de București pe situl firmei de transport apare Târgu Mureș, Prefectura Mureș avem Tîrgu-Mureş, Pri-
măria municipiului avem Tîrgu Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș avem Tîrgu-Mureş și lista ar putea con-
tinua. 

Pentru a afla denumirea exactă a oraşului ar fi interesant să 
ştim cum se scria aceasta la începuturi. Studiind istoria normelor 
ortografice, am ajuns la următoarea concluzie: până în anul 1953, în 
scriere se folosea mai ales litera „â”. În perioada 1953 – 1964 s-a 
trecut la scrierea cu „î”, inclusiv în cazul cuvintelor derivate din cuvântul „român”. După anul 1965 s-a scris în 
continuare cu „î”, excepţie fiind România, român şi derivatele… Apoi, după 1993, s-a trecut din nou la 
scrierea cu „â” în interiorul cuvintelor, iar „î” apare doar la începutul şi sfârşitul cuvintelor. 

Deci, la începuturi, oraşul era scris sub forma Târgu Mureş, deci cu „â”. Chiar şi în prima monografie 
a oraşului, apărută în anul 1932, scrisă de profesorul Traian Popa, denumirea oraşului este Târgu-Mureş. Apoi, 
în documentele din arhive, de la începutul secolului XX, pe ştampilele oficiale ale oraşului, apare Târgu-
Mureş, cu „â” şi cratimă, conform regulilor gramaticale de atunci… 

Iar în anul 1993, Academia a dat o normă prin care se revine la 
scrierea cu „â”. De fapt, această normă se referă doar la cuvintele 
comune. Denumirile de localități au fost stabilite prin Legea nr. 2 din 
1968, când s-au înființat județele. În acel moment, denumirea 
oraşului a fost stabilită sub forma Tîrgu Mureș, cu „î” şi fără 
cratimă. Din punct de vedere juridic 

o normă a Academiei nu poate să schimbe o lege. Iar Legea din 1968 este încă 
valabilă. 

 Conform normelor ortografice actuale, ar trebui să scriem Târgu, deci 
cu „â”, ar spune multă lume… Şi ar trebui să scriem cu cratimă deoarece 
substantivului Târgu îl lipseşte articolul „l”, deci cratima ar înlocui o literă 
lipsă… Dar, indiferent de ceea ce scrie în DOOM 2 din 2005, un lucru e sigur: 
Academia Română nu emite legi! Prin urmare, norma Academiei nu modifică denumirea localităţilor în 
absenţa unei legi date de Parlament în sensul acesta! Astfel, denumirea oficială a municipiului este Tîrgu 
Mureş (fără cratimă). Indiferent că este corectă sau nu gramatical… 
  Astfel am putea concluziona: Varianta oficială a denumirii municipiului este Tîrgu Mureș. Ortografia 
denumirii localității noastre este dată de Legea 2/1968, în care apare numele Tîrgu Mureș. Legea aceasta este 
în vigoare și la această dată, deși potrivit O.U.G. 63/2003, în Art.1 se precizează: ,,Atribuirea sau schimbarea 
de denumiri pentru unități administrative-teritoriale, precum și pentru sate, localități componente ale 
municipiilor și orașelor, stațiuni balneoclimaterice și stațiuni turistice se face prin lege”. Neclaritățile au apărut 
de la Hotărârea  Adunării generale a Academiei Române din 17 februarie a 1993,  privind revenirea la ,,â” 
şi ,,sunt” în grafia limbii române  (apărută în Monitorul Oficial Nr. 51 din 8 martie 1993). Însă, Academia 
Română NU emite legi. Prin urmare, norma Academiei nu modifică denumirea localităților în absența unei legi 
date de Parlamentul României. Ceea ce, până acum nu s-a întâmplat, prin urmare în denumirea localității Tîrgu 
Mureș avem ,,î” și nu ,,â”. Pentru explicarea cratimei, menționăm: se scriu separat: numele proprii geografice 
sau administrativ-teritoriale, cu structura: substantiv + substantiv cu formă de nominativ-acuzativ (Tîrgu 
Mureș). 

 Ca să nu mai am niciun dubiu m-am uitat în cartea de indentitate și denumirea municipiului este sub 
forma Tîrgu Mureş. 

Prof. Șerb Paul 
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Althe…. 
an  școlar 2017/2018 

Prof .  Lucia Odeta Puia 

In materialul urma tor doresc sa  descriu activita t ile î ntreprinse de subsemnata î mpreuna  cu elevii din 
cadrul s colii noastre – profil servicii domeniu alimentat ie – specializarea organizator banqueting, dar, 
cred ca , mai elocvente sunt pozele, impresiile elevilor s i, poate, expresivitatea fet elor, experient a lor.  
Alta  fat a  a lor,  althe  ga nduri,  alte impresii , althe… .  
      Prin activita t ile î ntreprinse, am vrut  sa  le deschid o cale spre altceva, spre o alta  lume……spre althe... 

spre althe…… 

În data de 16.12.2017, ca profesor organizator, împreună cu dl. prof. Popa Vasile, dl. prof. Pal Karoly - profesori însoțitori, am orga-

nizat o vizită de studiu/ aplicație practică/ excursie împreună cu o parte din elevii claselor a 9-a A, a 10-a A, a 9-a F, a 9-a E, a 10-a 

E, a 10-a F, pe traseul Tg.Mureș - Mănăstirea Râmeț - Castelul Corvinilor - Cetatea Deva, călătorind cu un autocar de 50 de persoa-

ne. Scopul aplicației a fost cunoașterea obiectivelor turistice menționate, din punct de vedere a turismului religios/ turism internațio-

nal/ turism național și a caracteristicilor funcționale și structurale ale unităților și ale mijloacelor de transport existente.  

      Pentru toți elevii participanți, aceasta fost prima lor excursie organizată în cadrul școlii noastre. Erau atât de entuziasmați, atât de 

zglobii, atât de sociabili unii cu alții, atât de....althe...o altă față a lor, o altă latură văzută sau nevăzută a copilăriei maturizată, pentru 

unii, prea repede (duritățile vieții punându-și amprenta pe viețile unora dintre aceste mici personalități în formare), mult prea repe-

de.... Erau ei, elevii; erau acei copii dornici de cunoaștere, dornici de comunicare unii cu alții - pe alte unde decât ale holurilor școlii, 

dornici de excursie, de altceva...de althe... Pentru unii, această excursie a fost făcută cu mari eforturi din partea părinților. Aceste 

discrepanțe parcă s-au evaporat. Erau atât de dornici, încât unii își stabiliseră din timp locurile în autocare, venind cu aproape  2 ore 

înaintea sosirii autocarului de îmbarcare. Unii,  din cauza emoțiilor, 

nu au dormit în acea noapte....parcă, toate certurile, hârjonelile de pe 

holurile școlii dispăreau în momentul în care s-au organizat pentru 

noua lor experiență. Era o adevărată plăcere să le auzi râsetele zglo-

bii, care prevesteau micile lor planuri, inclusiv alegerea pachețelului 

de mâncare pentru drum.... Erau altfel...  

Prima oprire a fost la mănăstirea Râmeț, urmată de vizita la Castelul 

Corvinilor/ Huniazilor, apoi la o pizzerie și la Cetatea Devei (unii 

dintre aceștia având o reținere să urce în vechea cetate a Devei cu 

telegondola). Au admirat busturile marilor olimpici ai țării noastre, 

care s-au antrenat la Centrul de Excelență a gimnasticii de la poalele 

cetății.... Pozele realizate de elevi sunt mai elocvente decât scriptul 

meu...fețele lor exprimă clar și fără echivoc entuziasmul care îi cu-

prindea....spre cunoaștere....și ...spre....althe...spre intrarea într-o altă 

lume....demult apusă...spre istorie....spre religie... 
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O altă poartă….spre..althe…… 

 În cadrul săptămânii „Școala Altfel”, în data de 12.04.2018 , cu o parte dintre elevii clasei a 9-a A-– profil servicii domeniu ali-

mentație – specializarea organizator banqueting, am făcut o vizită la Platoul Cornești, la Grădina ZOO, unde elevii și-au arătat 

afecțiunea față de micile și marile necuvântătoare, unde comunicarea nonverbală și-a găsit locașul…..unde s-au arătat althe trăsă-

turi ale micilor viitori oameni!  
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…..spre althe…… 

… spre pregătirea pentru și participarea la Concursul de gulaș, din data de 13.04.2018, organizat de școala noastră, unde diferite 
clase, alături de profesorii îndrumători își arătau măiestria în arta culinară. 
             I-am îndrumat (prin aplicația practică realizată) pe elevii clasei a 9-a A – profil servicii domeniu alimentație – specializa-
rea organizator banqueting, să realizeze unui preparat culinar - Gulaș (de data aceasta), i-am supravegheat, le-am repartizat sarcini-
le de lucru elevilor, când a fost cazul s-au făcut unele corecturi privind modul de preparare și respectare a condițiilor igienice și de 
securitate în muncă și, ulterior, consumarea preparatului culinar pregătit, de către toți particianții (împreună cu ceilalți profesori, 
elevi din alte clase), iar finalul mult așteptat s-a concretizat prin atribuirea locului 1- pe școală, fapt care, pe unii i-a motivat în con-
tinuare să realizeze diferite preparate pe cont propriu și să îndrăgească aceste mese. 

spre althe…… 

spre althe…… 

..spre  Platoul Cornești….spre realizarea unui pick-nick, unde, în datele de 

13.06.2018 și 14.06.2018, i-am coordonat pe elevii din clasa a 10-a A și, respectiv, pe 
elevii din clasa a 9-a A-– profil servicii domeniu alimentație – specializarea organiza-
tor banqueting, pentru realizarea unui eveniment - de data aceasta realizarea unui pick
-nick (prin efectuarea realizării necesaru-
lui de materiale care se impuneau, înca-
drarea în bugetul alocat, selecția produ-
selor achiziționate, efectuarea pregătirii 
preparatelor culinare, aranjarea mesei, 
etc..).  Aplicația practică s-a îmbinat 

perfect cu socializarea și efectuarea diferitelor 
activități, de exemplu Monopoly, jocuri sportive, 
tiroliana, bodybuilding, fitness, mașinuțe, coarda, 
etc.. 
îmbinat perfect cu socializarea și efectuarea diferi-

telor activități , ca de ex. Monopoly, jocuri sporti-

ve, tiroliana, bodybuilding, fitness, mașinuțe, 

coarda, etc.. 

……………………continuarea ..…în anul școlar  2018/2019….althe…………………………………… 
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"Școala altfel" 
 

Profesor: Simon Erika 
Denumirea activităților + clasa/data/ora/locul desfășurării  
și descrierea în 2-3 propoziții al conținutului. La sfârșitul 
descrierii înserați câteva poze. 
1. 11. aprilie 2018 -  orele 9-13. -Pregatirea expozitiei 

de Pasti. Elevii clasei a X-a B au lucrat impreuna cu ele-

vii clasei a X-a A, au pregatit masa festiva in fata salii 

profesorala.  Profesori indrumatori: Sotan Ruxandra, Si-

mon Erika.  

2. Data: 12 aprilie 2018, orele 10-14. - Drumetie in padurea de la Platoul Cornesti.  Traseul:  Platoul Cornesti – Poligon – 

Complexul Weekend -  Malul Muresului. Profesori insotitori: Simon Erika, Antal Szabolcs 

3.  Data: 13 aprilie 2018 - Pregatire de mancaruri, platouri. Profesor indrumator: Simon Erika 

Painball Clasa a IX.-a B, 13 aprilie 2018   prof. Laczko Emese 
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               ARGHEZIANUL VERS : 
                                                             
 
                                                                      
                                              ȘI 
                                                                                    
  

        Anii de liceu , în cazul în care sunt un bacovian „cimitir al tinereții ” tale, sunt provocați 

de amintiri din gimnaziu. Te încumeți? 

         1. O cincime din familia unei gărgărițe zboară prin grădina cu trandafiri galbeni. O tre-
ime din familie zboară la violete și numere zboară către macii cei roșii. Mama familiei spală 
rufe la râu. Câte gărgărițe sunt în familie? 
 
 

 
 
 
 
 
2. Pisica mamă și-a consumat 
șapte din cele nouă vietț. Unii 

dintre puii ei au consu-
mat șase și alții, câte pa- tru. Impreună, pisicii ma-

mă și  puilor ei le-au mai rămas 25 de vieți. Poți 

spune cu precizie câți pi- soi sunt? 

 

 

3. Deplasează o cifră într-o poziție nouă, astfel încât expresia 

numerică de mai jos să fie corectă. (Nu este permisă deplasarea 
semnelor). 

   62-63=1    

                                                                                                                                             

                               

 Prof. Adriana Șandor 

Rezolvare: 1. 15 gargarite  
           2.  Doua posibilitati : 5 sau 7 pisoi 
                  3.  26-63=1 


