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“Cuvântul pe care mi-l repet zi de zi de când mă ştiu este 

îndeplinirea datoriei.”

“Mi-am slujit ţara cu armele mele: pana, vioara şi bagheta.”

“În muzică este nevoie de talent cam 30%. Restul de 70% este
muncă. ”

“Muzica porneşte de la inimă şi se adresează inimilor.”

“Muzica oglindeşte toate misterioasele ondulaţii ale sufletului, fără
putinţă de prefăcătorie.”

“Ceea ce e important în artă, e să vibrezi tu însuţi şi să-i faci şi pe
alţii să vibreze.”

“Nu există muzică uşoară sau grea, ci doar muzică bună.”

“Nu devii bătrân fiindcă ai trăit un anumit număr de ani, devii
bătrân fiindcă ai dezertat de la idealul tău. Anii ridează pielea, dar

renunţarea la ideal ridează sufletul.”
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UN OM DE BRONZUN OM DE BRONZ
Prof. univ. Mircea Vaida-Voevod

Un om de bronz

de o sută treizeci și nouă de ani

locuiește de-o vreme

în curtea Școlii „Alexandru Vaida-Voevod”.

Pași de uriaș în inima Clujului.

Toți îi suntem fără nume-urmași,

Transilvania încape sub fruntea lui zbârcită de-o grea întristare

Bunule, îți spun, de ce încruntat

ne privești – prunci și nepoți,

cortegii de umbre în altă lume

fără destin?

Ci, El, fără cuvinte privește în zare,

Țara pe care o duce în minte

nemuritoare!

Și peste toate ninge lin,

un norod alb pe fruntea înaltă

a Domnului Alexandru Vaida-Voevod.

Domnul prof. univ. Mircea Vaida-Voevod 
este nepotul lui Alexandru Vaida-Voevod
și ne onorează cu prezența domniei sale 

la fiecare  moment important la școlii noastre 



Reporter: De câți ani sunteți directorul acestei
școli?
Director: Închei al nouălea an.
Reporter: Cum era această școală la începu-
turile ei?
Director: În octombrie 2001, atunci când a fost
inaugurată,  era impresionantă prin aspectul ex-
terior și „complet goală ” înăuntru.
Reporter: Ați putea să ne spuneți pe ce loc se
situează școala noastră între celelalte școli ?
Director: Nu există o ierarhizare gene-rală  a
școlilor  pentru a putea spune pe ce loc ne
situăm, dar putem spune cu certitudine că sun-
tem „cea mai  tânără și modernă  școală” din  mu-

nicipiul  Cluj- Napoca.
Reporter: Cum  apreciați rezultatele obținute de
elevii școlii noastre ?
Director: Bune și foarte bune.
Reporter: Ce părere aveți despre situația disci-
plinară  de la noi din  școală?
Director: Cu mici excepții, situația disciplinară
este bună. Se  respectă  unitar Regulamentul in-
tern  și Codul de conduită al elevilor  propus  de
Consiliul elevilor.
Reporter: Noi am văzut  că s-a finalizat
acoperirea terasei școlii, dar ne-ar interesa să
știm dacă lucrarea a fost realizată din  fondul
școlii sau poate din alte fonduri și, legat de
aceasta, ar fi interesant  de știut  la ce sunt folosiți
banii din fondul școlii?
Director:  Acoperirea  terasei s-a realizat din fon-
duri de la MECTS și de la Primărie. Lucrările de

închidere a  terasei, de
compartimentare și ame-
najare ca spațiu funcțional
vor fi realizate din fonduri
de la Primărie și din fon-
duri proprii. Fondul școlii este gestionat   prin
Asociația de Părinți, constituită legal în anul șco-
lar trecut.  Pe bază de contract  semnat anual,
Asociația  sprijină  școala pentru modernizarea
bazei materiale, a laboratoarelor, dotarea cabi-
netelor, întreținerea și păstrarea  în stare de
funcționare a aparaturii din dotare, materiale de
curățenie și reparații curente, premierea elevilor
câștigători ai Olimpiadelor școlare, ș.a.

R e p o r t e r :
Mereu ne sur-
prindeți cu noi
investiții. Credeți
că este posibilă
amenajarea pe
viitor a  unei săli
festive?
Director: Ne-
fiind spațiu care
să poată fi ame-
najat,  pentru

moment nu mă gândesc la aceasta. În viitor,
poate...
Reporter: Ce este cel mai dificil pentru dvs. în
munca de  director ?
Director: După anii de experiență la catedră și
apoi în funcție de conducere  îndrăznesc să apre-
ciez că cel mai dificil este să-i cunoști și să
muncești cu  oamenii, cadre didactice, părinți și
elevi, mereu alții, mereu în schimbare și să-i faci
să simtă că școala educă spiritul omului,
oferindu-i valori pentru viață.
Reporter: Cum vedeți școala pe care o conduceți
în viitorul apropiat?
Director: Sigur se va schimba în funcție de cer-
ințele educabililor și ale societății moderne în
care trăim, păstrându-și atractivitatea și prestigiul
de care se bucură acum.

Interviu realizat de Andra Loșonți
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În data de 27 februarie, 2011 s-au împlinit 139
de ani de la naşterea  distinsului  om politic, medic și
publicist, Alexandru Vaida-Voevod.

Cu această ocazie, Inspectoratul Judeţean de Jan-
darmi şi şcoala noastră, instituţii ce-i poartă numele,
au organizat manifestări omagiale dedicate acestui
eveniment.

Slujba religioasă de pomenire a fost oficiată de
către Preasfinţitul Florentin Crihălmeanu, episcopul
greco-catolic de Cluj-Gherla.

Printre invitaţi s-au numărat şi: doamna inspector
şcolar pentru activitatea educativă, prof. Daniela
Sălăgean, domnul prof. dr. Ioan Drăgan, directorul
Arhivelor Naţionale Cluj şi, bineînteles, domnul prof.
univ. dr. Mircea Vaida-Voevod, nepotul omului politic. 

După depunerea de coroane la bustul lui Alexandru
Vaida -Voevod, în acordurile cântecului  “ Cinste lor!”,
au urmat luările de cuvânt. Am aflat că Alexandru
Vaida-Voevod a făcut parte din organizaţia stu-
denţească “România Jună”,  a colaborat la elaborarea
Memorandumului din 1892, că  în timpul activităţii lui

Moment aniversar
Robert Barabaș



politice a ocupat funcţia de preşedinte al Consiliu-
lui de Miniştri şi a fost prim-ministru al României
între anii 1919-1920 şi, multe alte lucruri.

Domnul prof. univ. dr. Mircea Vaida-Voevod a
spus, printre altele: „Alexandru Vaida-Voevod, cel
care a participat la realizarea unirii din 1918, a ros-
tit discursul de autodeterminare a românilor în
Parlamentul de la Budapesta. El a fost și conducă-
torul delegaţiei române la Versailles, unde a
obţinut recunoaşterea internaţională a României
Mari. Astăzi el este imortalizat aici, în şcoala care
îi poartă numele, într-un bust de bronz care va
rezista peste timp, aşa cum şi Alexandru  Vaida-
Voevod va rezista în inimile tuturor românilor”. A
citit, de asemenea, emoţionanta poezie „Un om de
bronz”,  pe care a compus-o chiar în dimineaţa

acelei zile, în memoria bunicului său.

Programul a cuprins și o demonstraţie a unor
exerciţii de către jandarmi cu câini dresaţi.
Aceștia au sărit printr-un cerc de foc spre
încântarea noastră.

Pentru mine, această comemorare a însemnat
o reîntoarcere în timp, în istorie, în  vremurile
când  a trăit acest reprezentant de seamă al
istoriei acestor meleaguri. Mi-a trezit, de
asemenea, sentimente de profundă admiraţie
pentru tot ceea ce a făcut pentru naţiunea
română.   
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Călătoriile ursului
Fram

Damaris Dolha

Într-o dimineaţă de vară, Fram, un urs mi-
titel, tare plăpând şi foarte isteţ stătea pe iarba
moale şi netedă din pădurea în care locuia. Ochii
i se închideau şi era foarte ostenit după o  grea
cursă, urmărit fiind de albinele roitoare. Imediat
Fram a aţipit şi, pe când dormea mai bine parcă
cineva îl trezeşte cu blândeţe. Când se ridică în
capul oaselor, o vulpe roşcată, cu coada stufoasă
şi întreţinută împreună cu o mică veveriţă
aşezată pe umărul ei îl privesc zâmbitori. Bietul
Fram, a uitat total de planurile pe care şi le fă-
cuse cu ceva timp în urmă împreună cu cei doi
prieteni ai săi. Astăzi era ziua în care trebuiau să
facă o expediţie prin apropiere. 

- Bună ziua, Fram! Scuză-ne că te deran-
jăm, dar sperăm că nu ai uitat de ziua asta aşa
minunată şi importantă, nu? întrebă vulpea cea
roşcată pe nume Ina cu multă curiozitate. 

- Bună ziua, Ina! Oh, bună ziua, Trufi, ve-
veriţa mea cea mai drăguţă din univers! Ce mă
bucur să vă văd! Cum să uit de ziua aceasta aşa
de importantă? Nu vă îngrijoraţi... Acum, haideţi
în casa mea să bem un ceai şi să vă serviţi din
cele mai alese şi delicate fructe de pădure.

- Mulţumim, Fram, te rugăm să nu te de-
ranjezi! Nu e nevoie! spuseră cele două roşcate,
timide.

- Nici nu mă gândesc să nu intraţi! Haideţi!
răspunse Fram insistent.

- Haideţi, îi îndemnă Fram, luaţi loc. Îndată
vă aduc fructe de pădure, alune şi peşte prăjit ca
să avem şi noi o masă copioasă. 

Fram aranjă repede masa, şi aduse trei
farfurii umplute cu toate cele promise. După ce
s-au ospătat, s-au gândit la traseul de parcurs în
această expediţie.

- Eu zic să colindăm toată pădurea, să
ştim cu lux de amănunte toate locşoarele din
această pădure, zise Trufi. Tu ce părere ai, Ina?

- Hmm... bună idee, Trufi. Dar nu cred că
asta ar fi o expediţie. În fiecare zi ne plimbăm prin
toată pădurea şi o cunoaştem mai bine ca

oricine. Eu zic să vizităm
satul din sudul pădurii. Ar fi
foarte palpitant, nu? Wi ne putem face rost de o
mulţime de bunătăţi, zise Ina cu entuziasm.

- Ai dreptate, Ina. Dar nu cred că ar fi un
loc potrivit în satul oamenilor. Gândeşte-te la
câinii care ne simt datorită simţului foarte dez-
voltat, iar oamenii sigur ne vor prinde. Ne vor
omorî şi vor folosi blana noastră în folosul lor.
Este foarte periculos. Dar am o idee care vă va
plăcea: m-am gândit să înconjurăm munţii înalţi
de la nordul acestei păduri. Apoi putem să
mergem mult mai departe să vedem ţinuturile în-
depărtate pe care nici strămoşii noştri nu le-au
văzut. Ce părere aveţi?

- Ai nişte idei excelente, Fram. Aşa vom
face! Au spus în cor Ina şi Trufi.

Fără să mai zăbovească, şi-au făcut
bagajele şi au pornit în marea lor expediţie. În de-
părtare se zăreau munţii înalţi şi stâncoşi care
străpungeau norii cu vârfurile lor ascuite. Fram şi
prietenii lui s-au înţeles de minune până la un
moment dat, când Fram voia să urce pe munte:

- Fram, cum să urcăm noi pe munte? Nu-
ţi dai seama că este foarte periculos? Ţie ce-ţi
pasă! Tu ai blană destulă să rezişti frigului, dar
eu şi Trufi? zise Ina furioasă.

- Wtiu, dar putem rezolva această pro-
blemă... şi Ina îl întrerupe spunând sinceră:

- Fram, dacă vrei, urcă pe munte. Dar nu
mai ţii minte cum ne-a fost înţelegerea: „Să în-
conjurăm munţii înalţi din nordul acestei pă-
duri...”?

Atunci, Fram a văzut că Ina avea mare
dreptate, dar nu rezistă tentaţiei de a urca pe
muntele înalt, deci porni nervos, fără să mai stea
pe gânduri, pe versantul abrupt.

- Fram, stigă Trufi, nu face asta! Ai grijă!
- Vedeţi-vă voi de treaba voastră! Eu voi

urca pe acest munte! Punct!
Fram porni nervos, până la un moment dat

când drumul deveni tot mai anevoios şi vântul
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sufla cu o foarte mare putere! “Ooo! Nuu! De ce
nu am ascultat de Ina şi Trufi ? ” îşi spuse Fram.

Fram se rătăci. Era disperat deoarece nu
ştia încotro să meargă. Între timp, Ina şi Trufi co-
lindau cu plăcere pădurea din jurul muntelui. Ele
se distrau de minune, Ina scăldându-se în
râuleţul care traversa pâdurea, iar Trufi mâncând
alune. Dar, parcă ceva le frământa. Fram, de-
sigur. Oare ce-a păţit? Aveau amândouă un sen-
timent de neliniște.

- Crezi ce cred şi eu? întrebă Trufi pe Ina
cu vocea tremurândă.

- Da. Cred că Fram s-a rătăcit şi trebuie
să-l căutăm pe munte. Nu avem ce face. Este pri-
etenul nostru.

- Să pornim atunci! spuse cu curaj Trufi. 
Wi pornesc amândouă pe versantul înalt

până când, nu după mult timp, se zări în de-
părtare o pată maro mişcându-se. Când au ajuns
mai aproape de acea pată maro, au descoperit
că era bietul lor Fram care căuta disperat un loc
în care să se adăposteasă până când se mai po-
tolea acel vânt aspru.

- Fram! Fram! strigă Ina, vino după noi!
Fram le urmă şi într-un final, au ajuns la

marginea muntelui.
- Ei, Fram, vezi ce păţeşti? Noi ţi-am spus

că este extrem de periculos, mai ales că acest
munte are nişte versanţi foarte abrupţi!

- Aveţi dreptate, recunoscu Fram, şi vă
mulţumesc din toată inima pentru ajutorul acor-
dat. Promit că nu voi mai încălca regulile pe care
le stabilim de la bun început. Dar, încă mai sun-
teţi prietenii mei? întrebă duios micuţul Fram. 

- Sigur, Fram. Noi suntem nişte prieteni de
nedespărţit. Haideţi să ne îmbrăţişăm!

După ce s-au îmbrăţişat cu căldură şi s-au
încurajat, Fram spuse :

- Wtiţi ce? M-am gândit ca toată viaţa mea
să o dedic călătoriei. Vreau să cunosc tărâmurile
îndepărtate şi să le cercetez, aşa cum aţi făcut
voi şi să le spun urmaşilor mei despre toate mi-
unăţiile pământului. Vreau să fiu cel mai tare urs! 

- Fram, spuse Trufi curajoasă, şi eu vreau
să te urmez. Nu vreau ca toată vara să adun
ghinde. Vreau şi eu să fiu cea mai faimoasă din-
tre veveriţe. Nicio veveriţă nu ar îndrăzni să plece
într-o asemenea călătorie.

- N-am ce face, spuse şi Ina, dacă prietenii
mei pleacă, nu vreau să pierd o asemenea aven-
tură. Vin şi eu!

Wi aşa, toţi trei au pornit în călătorie peste
dealuri şi câmpii, cutreierând pământul şi fiind
foarte fericiţi împreună.

Desen: Damaris Dolha

1.  First it’s a B then it  transforms into a
butterfly. 
2. It moves very slowly. In a story it had a
race with a rabbit and it won it.
3. It has black stripes and its fur is or-
ange. 
4. It lives in trees. It eats a lot of bananas. 
5. In stories it says they suck the blood
from your neck. 
6. It’s the king of animals. 
7. It’s a reptile and it has a long tongue. It
makes a sound like this ”Sssssss”.

Rebus realizat de
Patricia Marian
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Giurgea Bianca este elevă în clasa a VIII-a A a şcolii noastre. Ea este o persoană sociabilă şi am-
biţioasă, foarte pasionată de citit (una dintre seriile ei preferate fiind Harry Potter). Bianca este una din-
tre elevele cu care şcoala noastră se poate mândri.

În anul 2009, a luat locul întâi pe şcoală, respectiv locul al patrulea din județ la Concursul In-
ternaţional “Cangurul Lingvist”, secţiunea franceză-spaniolă, cu un punctaj remarcabil, de 175 de
puncte.

În anul 2010, a obținut din nou locul întâi pe școală la Concursul Internaţional “Cangurul Lin-
gvist” secţiunea franceză-spaniolă, dar de data aceasta a realizat al treilea punctaj din tot județul, cu
205 puncte.

Anul acesta, Bianca a reuşit să aducă şcolii noastre rezultate foarte bune, datorită participării la
Olimpiada de Limba Latină. S-a clasificat pe locul trei la faza locală, iar la faza judeţeană ne-a sur-
prins, clasându-se pe locul doi.

Bianca a fost îndrumată de către doamna profesoară de limba latină Cristina Andrieș, care a știut
să pună  marile valori ale Biancăi în evidenţă.

De-a lungul anilor, Bianca a reuşit să obţină mereu rezultate şcolare respectabile, dovadă clară
că în ea e o scânteie din tipul “elevului model.” Aceste rezultate reflectă spiritul ei competitiv.

Mă bucur foarte mult că am reuşit să o cunosc pe Bianca şi să mă împrietenesc cu ea. Este o
persoană minunată, cu foarte multe calităţi şi o prietenă adevărată.

Portret realizat de Dalia Căspriac 

BBBBiiiiaaaannnnccccaaaa    GGGGiiiiuuuurrrrggggeeeeaaaa
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Era vară pe la sfârșitul lui august și
soarele ardea neîncetat dorind a te pârjoli. Era
o dimineață când razele soarelui treceau prin
draperiile camerei mele și-mi luminau fața.
Copiii se jucau afară, așa că m-am dus și eu.
M-am întâlnit cu o prietenă pe care nu am
văzut-o de cinci ani. Am început să-i povestesc
ce-am făcut vara aceea:

Am început cu: într-o zi de iunie m-am în-
tâlnit cu un prieten, Raul. Am mai chemat încă
un prieten, Cătălin și am mers la magazin să
cumpărăm pufuleți și bomboane. Când am
ajuns, Michael Jackson era vânzător și își
atrăgea clienții cu mișcările lui superbe. Dar a
alunecat și a căzut în bălegar de vacă, ceea ce
a produs o catastrofă. 

În parc se plimbau Brad Pitt, Madonna și
Collin Farrel. Toate vedetele au dat în mintea
copiilor. Moș Crăciun făcea grătare, iar Iepu-
rașul de Paște s-a îmbătat. Eu și prietenii mei
am alergat repede, căci starurile ne speriau. Dar
un râu de ciocolată ne blocă drumul. Atunci, un
motociclist fără cap ne-a trecut pe partea
cealaltă a râului. Dar un prieten a căzut în râu și
l-a secat. Raul a încercat să-l ajute pe Cătălin,
dar era foarte greu și a căzut pradă starurilor
nebune. Eu și Raul ne-am urcat într-un copac și
niște veverițe cu rabie ne-au atacat și i-au
umplut gura lui Raul cu alune și nuci, apoi l-au
băgat într-o scorbură. 

La final, eu am trăit să-i spun povestea
prietenei mele. Ea nu a crezut și a râs. Apoi
ne-am salutat. 

Nu fiți nefericiți, capul meu e plin de
povești gata să vă fie spuse. Și un strop din
imaginația mea se află pe această pagină... 

CCee--aamm  ffCCee--aamm  ffăăccuutt  îînn  ccuutt  îînn  
vvaarraa--vveerriilloorrvvaarraa--vveerriilloorr

Sergiu Czineghe



clasa a V-a B (2008-2009) – a VII-a B (2010-2011)

Când am păşit în această clasă, nu am ştiut nimic, absolut nimic despre voi. Eram doar cu-
rioasă si puţin speriată de responsabilitatea pe care o simţeam în faţa mea.

Nu mi-am imaginat că, trăind alături unii de ceilalţi, voi ajunge să mă cunosc mai bine pe mine
– copil, pe mine – mamă, pe mine – adult, pe mine – profesor. Nu am ştiut că pot fi alături de voi şi
că, de multe ori, voi putea să vă înţeleg.

Nu am ştiut că, de multe ori, voi fi prea departe de voi si nu vă voi înţelege.
Am intuit doar că voi reuşi să fac mai multe lucruri bune decât greşeli.
Da, am învăţat că şi profesorii fac greşeli, uneori din neatenţie, alteori din mândrie, alteori din

mulţimea grijilor... şi am învăţat că le este la fel de greu ca şi vouă să-şi ceară iertare. Doar că
greşeala lor e mai crudă, căci înseamnă a răni un suflet de copil...

Am greşit prin a nu acorda atenţie egală, în fiecare moment, fiecăruia dintre voi. Am greşit prin
a nu căuta să îi ajut pe cei care nu au avut suficient curaj să ceară atenţie.

V-am învăţat să vă puneţi mereu întrebări, să căutaţi logica din spatele lucrurilor, din spatele
regulilor de orice fel. V-am învăţat să vă întrebaţi „de ce” înainte de a accepta ceea ce vi se spune
(indiferent de către cine), pentru a deveni responsabili de alegerile voastre. V-am învăţat că, deşi sun-
tem liberi să facem ce vrem, nu avem puterea de a refuza consecinţele care decurg din alegerile
noastre.

Sper că puritatea licornei va fi mereu inspiraţie pentru voi în momentele grele şi că veţi hrăni
cât mai mult timp fărâma de angelic din fiecare dintre voi.

Sper să ne amintim cu drag, peste ani, unii de ceilalţi si sper că nu veţi uita să îmi spuneţi şi
mie despre bucuriile pe care, fără îndoială, viaţa vi le va presăra în cale.

Am rămas cu sentimentul că nu trebuie doar să învăţăm împreună o limbă străină, ci că tre-
buie să învăţăm şi limba străină a trăirii lângă celălalt: cum să vorbim, cum să ne privim, cum să
vedem părţile de lumină din cel de lângă noi.

Mihai, Emil, Amalia, Barbu, Rebeca, Călin, Adi, Andra, Alina, Oana, Adi, Codruţa, Raul,
Bogdan, Denisa, Răzvan, Iulia, Dragoş, Claudiu, Andrei, Sonia, Alex, Nicu, Tudor, Claudia, Geor-
giana, Andrei, vă mulţumesc pentru tot ceea ce m-aţi învăţat.

Drum bun, copiii meiP
Prima voastră dirigintă

PPPP rrrr iiii mmmm iiii llll oooo rrrr mmmmeeee iiii eeee llll eeee vvvv iiii
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PPPPaaaattttrrrriiiicccciiiiaaaa    MMMMaaaarrrriiiiaaaannnn    
Patricia este o elevă  a şcolii noastre din clasa a

VI-a A. Este o persoană creativă, fapt ce dovedeşte
obţinerea locului 1 la concursul ,,The Best Photo’’ cu

fotografia ”În centrul atenţiei’’, care a fost cea mai
votată de către elevii şcolii. Aceasta reprezenta o

floare pe primul plan şi o pereche de teneşi în spatele
ei iar în jur un spaţiu arid, aratând că ceea ce conta cel

mai mult erau teneşii care dădeau culoare fotografiei. 
De-asemenea Patricia a participat la concur-

surile de limba engleză ,,Winners’’ și ,,Evaluare în Edu-
caţie’’unde a obţinut un punctaj foarte bun. În clasa a

V-a a primit menţiunea a II-a la învăţătură. 
Adoră limbile străine, dar cel mai mult engleza. Are o

pasiune pentru Germania și Austria, fiind mereu intere-
sată de cultura, locurile, muzica si limba acestora.  

În timpul liber desenează, fotografiază, ascultă
muzică şi vizionează filme. 

Patricia este o persoană specială si ambiţioasă,
iubită de cei din jur, dorindu-şi întotdeauna mai mult şi

vrând să învingă de fiecare dată.

Portret realizat de Estera Jurj
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În această vacanță din aprilie 2011 am avut ocazia să

trăiesc una dintre cele mai frumoase experiențe din viața
mea: să particip la olimpiada națională de istorie de la Alba
Iulia. Pe langă concursul în sine și experiența câștigată prin
participare, consider că cel mai important lucru este că am
cunoscut o mulțime de persoane noi de la care am avut multe
de învățat și astfel mi-am făcut foarte mulți prieteni din toată
țara, cu care încă păstrez legătura.

Când am aflat că m-am calificat la faza națională am
fost extrem de fericită și de emoționată, dar în același timp
îngrijorată deoarece eram conștientă de responsabilitatea pe
care o aveam de acum înainte, reprezentându-mi județul și
de munca grea pe care urma să o depun. Această muncă a
fost mult mai ușoară datorită pasiunii mele pentru istorie și
dorinței de a ști mai mult și a-mi depăși propriile limite și,
bineînteles, cu ajutorul doamnei profesoare datorită căreia
am început să îndrăgesc această materie și care m-a pregătit
și s-a implicat enorm, călăuzindu-mi fiecare pas și corec-
tându-mi fiecare greșeală. Cu cât se apropia ziua plecării, cu
atât emoțiile deveneau din ce în ce mai mari, însă am învățat
că trebuie să am încredere în mine și astfel am trecut cu bine
peste ele. Cu toate acestea, în dimineața în care am plecat
spre Alba Iulia, nu am reușit să le controlez nici cum, acestea
punând stăpânire pe mine. Nu eram emoționată doar din
cauza concursului, ci mai ales din cauză că mă gândeam
mereu la ce urma să se întâmple, cum o să fie acolo, ce fel
de persoane o să întâlnesc. 

Acum aceste îngrijorări mi se par foarte obișnuite
înaintea unei astfel de plecări, mai ales pentru că încă nu
aveam experiența necesară într-o asemenea situație. Ime-
diat cum am urcat în microbuz am întâlnit niște persoane
deosebite și prietenoase iar, deși eram cea mai mică, m-au
primit în grupul lor și m-au ajutat să mă integrez foarte re-
pede. Astfel, povestind și făcând schimb de experiențe, dru-
mul ni s-a părut parcă mult prea scurt și ne-am fi dorit să nu
se termine atât de repede. Ajunși la Liceul Militar, locul unde
urma să fim cazați, ne-am instalat și am încercat să ne
obișnuim cu noile condiții, de care am fost foarte dezamăgiți
la început. Apoi am început să ne obișnuim, iar simplul fapt că
eram împreună ne-a făcut să trecem peste acest lucru și să
ne simțim foarte bine, indiferent de locul în care ne aflam. Am
ajuns acolo duminică, iar următoarea zi urma să se des-
fășoare olimpiada. După ce ne-am întors de la festivitatea de
deschidere, emoțiile au început sa-și spună cuvântul, nu doar
pentru mine, ci pentru toți participanții. Astfel, cu cât se
apropia mai mult ora la care trebuia să dormim, cu atât de-
veneam din ce în ce mai agitate. După ce ne-am răsfoit parcă
cu frică cărțile și celelalte materiale pe care le aveam la noi,
am decis că cel mai bine e să ne liniștim și să ne punem să
dormim, pentru a putea fi odihnite a doua zi. Deși m-am stră-

La Alba
Iulia-n

cetate....
Ioana Gheran
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duit mult, nu am reușit să adorm. Mă gândeam neînce-
tat la ceea ce urma să se întâmple a doua zi și aveam
impresia că uitasem tot.

Dimineața, după ce am plecat spre școala unde
urma să se țină concursul și, mai ales, după ce am intrat
în săli, toate emoțiile au început să dispară. Am devenit
tot mai încrezătoare în mine și eram pregătită să scriu pe
hârtie tot ce știam și să dau astfel tot ce aveam mai bun.
Eram conștientă că acolo se aflau încă 60 de copii la fel
de bine pregătiți, nerăbdători și dornici să obțină un
rezultat bun la fel ca mine. De asemenea, eram
conștientă că ajunsesem departe prin simplul fapt că mă
aflam acolo și că valoarea și tot ce am învățat nu se va
reflecta neapărat printr-o notă sau printr-un premiu.

După ce am trecut peste această provocare, cu
toții  ne-am simțit eliberați și am început să profităm cu
adevărat și să ne bucurăm de toate lucrurile pe care le
puteam face împreună. În primele zile am vizitat orașul
Alba Iulia,     ne-am plimbat, am glumit, am râs și am
făcut poze. Cea mai frumoasă parte a fost ziua în care
am vizitat Blajul, oraș de care am rămas profund impre-
sionată. Dintre toate, cel mai mult mi-a plăcut momentul
în care am ajuns pe Câmpia Libertății. Am simțit parcă
un sentiment ciudat, pe care nu pot să îl explic. Am ad-
mirat toate statuile și am fost furată de priveliștea su-
perbă. Am rămas impresionată de asemenea de faptul
că într-un oraș atât de mic s-au petrecut atâtea fapte
mari. După multe ore de mers pe jos și vizitat, ne-am în-
tors obosiți la internat. În ultimele zile am ajuns să ne
cunoaștem mult mai bine între noi, dar nu numai cei din
Cluj. Ne-am făcut o mulțime de prieteni din alte județe
de la care am aflat o mulțime de lucruri noi. Din această
cauză, ziua plecării nu a fost așteptată de nimeni, însă
ea a sosit. Ne-am luat la revedere de la ceilalți copii cu
tristețe deoarece știam că nu o să ne mai vedem, însă
am promis că vom ține legătura. Pe microbuz, am
povestit despre tot ce am făcut și toate sentimentele pe
care le-am trăit și ne-am dat seama că o sa ne fie foarte
greu să ne obișnuim unul fără celălalt. Am reușit să
legăm niște prietenii foarte strânse într-un timp foarte
scurt și ne părea foarte rău că acele zile minunate pe
care le-am petrecut împreuna urmau să se sfârșească.
Când am ajuns în Cluj ne-am despărțit cu tristețe, însă
am fost fericiți că am avut ocazia să ne cunoaștem și,
de asemenea, să trăim atâtea clipe frumoase împreună
de care o să ne amintim mereu.

Astfel, consider că cel mai mare premiu pe care
l-am câștigat este experiența. De asemenea, am învățat
o lecție de viață de care sunt convinsă că îmi va fi de
folos de acum în colo și de care o să mă folosesc mereu.
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VVVViiiinnnneeee,,,,     vvvv iiii nnnneeee
pppprrrr iiiimmmmăăăăvvvvaaaarrrraaaa,,,,
sssseeee    aaaașșșștttteeeerrrrnnnneeee

îîîînnnn    ttttooooaaaattttăăăă
țțțțaaaarrrraaaa

Vă spun o ghicitoare... of, nu îmi vine în minte
cum e „rima”... Nu-i nimic, voi scrie aceste idei cu
vorbele mele...

Este dimineață. Mingea roșie a cerului se ridică
ușor pe boltă. Natura se trezește încet și fără
grabă. Păsările ne desfată auzul neasemuit. Vân-

tul adie și desface cupole albe de petale. Pomii aruncă flori, aseme-
nea unei ploi line.

Un iepuraș învârte ouă multicolore. Nepăsarea lui jucăușă
face să apară prin iarbă pete frumoase de culori pe ici pe colo.

Vai de mine! Chiar iepurașul m-a dat de gol! Cu siguranță ați
ghicit că este PRIMĂVARA.

Ioana Savu 

Este luna martie... Soarele ne salută somnoros de după dealul de jad.
Razele „săgeți de aur” străpung cerul purpuriu.

În taina răsăritului, flori sfioase, de toate culorile, răsar din pământ. Crini,
lăcrămioare, sau lalele deschid cupolele de petale. Miresmele opresc un iepu-
raș grăbit, dar și mirat de lucruri neștiute și nemaiîntâlnite.

Făpturile ce-au hibernat se trezesc, frecându-se la ochi după luni grele
de somn... Stând înmărmurite, ascultă liniștea câmpului. Păsările se întorc și

umplu cerul cu mii de ciripituri. Pare o dezordine totală și toți se bucură de oaspeți aleși, așa de
dragi sufletelor noastre...

Pomii somnoroși își deschid brațele spre lumină. Flori sfioase gustă din lumina dulce și blândă
a soarelui, începând să își dezvăluie splendoarea.

În umbra păcii, oamenii merg la câmp pentru arat și semănat. Ca într-un mușuroi de furnici,
cu toții muncesc voioși. E rostul adânc al vieții, ce iese la iveală odată cu florile de mai...

... și ce, n-ar fi de-ajuns pentru fericire? Îmi vine în minte figura mamei din “Amintiri” „ieși,
copile, afară și-i râde soarelui!”

Corina Bumb 

Desen: Coldea Cosmin
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Programul ,,Alege Wcoala” este un program judeţean de ori-
entare şcolară şi profesională, realizat în colaborare cu Inspec-
toratul Wcolar şi cu Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
Cluj .

În şcoala noastră, acest program se desfăşoară în fiecare
an şcolar, la nivelul claselor  a VII-a şi a VIII-a. Activităţile interac-

tive realizate în cadrul
orelor de dirigenţie  au
ca scop parcurgerea
unui traseu de auto-
cunoastere, dezvoltare personală şi orientare şcolară a
elevilor. La finalul primei etape a programului, elevii

claselor a VIII-a răspund unui chestionar care are
ca scop identificarea opţiunilor pe care aceştia le au
cu privire la liceul şi profilul pe care doresc să-l
urmeze.

În acest an  au fost chestionaţi 103 elevi din
cele patru clase a VIII-a . Un număr de 18 elevi nu
au exprimat nicio opţiune cu privire  la liceul şi pro-
filul  pe care doresc să-l urmeze, iar răspunsurile
celorlalţi 85 de elevi au fost  dispuse  astfel: 33 de

elevi au optat pentru filiera teoretică, 27 de elevi
au ales filiera vocaţională, iar 25 dintre ei au
ales filiera tehnologică.

Răspunsurile  exprimate demonstreză o dis-
punere variată a opţiunilor , filiera teoretică
deţinând proporţia cea mai mare dintre răspun-
suri, ceea ce înseamnă o orientare mai mare  a

elevilor spre liceele cu profil real sau uman.
În concluzie, pentru a putea lua decizii

responsabile elevii trebuie să aibă informaţii
corecte privind factorii care contribuie la
alegerea unui traseu educaţional. Programul
,,Alege Wcoala” îşi propune să contribuie la
realizarea acestui proces complex, iar, dacă
la începutul anului şcolar elevii şi-au expri-
mat opţiunile în acest fel, rămâne de văzut

care vor fi liceele pe care le vor alege la fi-
nalul anului şcolar, care va fi cariera spre
care doresc să se îndrepte.

Mult succes elevilor şcolii noastre în
drumul lor spre o carieră viitoare!

Prof. Psiholog Dana Pupeză

AAAAlllleeeeggggeeee    șșșșccccooooaaaallllaaaa



Mica insulă Mont St-Michel din sud-vestul
Normandiei atrage pelerini şi călători de peste
1000 de ani. Legată cu un dig de uscat, Mont St-
Michel se înalţă spectaculos dintr-o întindere
plată de nisipuri netezite de fluxul puternic care
pătrunde în golf. Pe vreme frumoasă, stânca în
formă de con, în care sunt încrustate o abaţie,

clădiri monahale, case, grădini, terase şi fortifi-
caţii, se vede de la câţiva kilometri de jur-împre-
jur; pe ceaţă, conturul întunecat al acoperişurilor
şi turnurilor pare a pluti ca un palat fantomatic pe
un nor de vapori.

În urmă cu câteva secole, insula a făcut parte

din uscat, ca un afloriment stâncos ieşind din pă-
durile mlăştinoase din această parte a Nor-
mandiei. Pe vremea romanilor, era cunoscută ca
Mont Tombe, păstrând probabil tradiţia conform
căreia stânca fusese folosită de celţi ca teren fu-
nerar. Druizii au venerat aici soarele, iar romanii
au continuat această practică, închinându-se pe

stânca lui Mithras, zeul soarelui. Conform unei
legende din aceasta perioadă, Iulius Cezar,
încălţat cu ghete de aur şi închis într-un sicriu de
aur, ar fi îngropat sub Mont Tombe. În secolul V,
stânca a devenit insulă, fiind total izolată la vârful
de flux şi accesibilă în clelelalte perioade printr-
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Mont St-Michel
Mădălina Tămaș
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un pasaj periculos marcat cu pari înalţi.
Liniştea şi izolarea insulei au atras curând

un grup de călugări, care au construit o capelă şi
au rămas singurii locuitori până în 708, când se
spune că arhanghelul Mihail i s-ar fi arătat în vis
lui Aubert (ulterior Sf. Aubert), episcop la
Avranches, şi i-a poruncit să construiască o
capelă pe Mont Tombe. Aubert, punând la în-

doială visul, n-a făcut nimic la început, ceea ce
l-a determinat pe  arhanghel să revină cu aceeaşi
poruncă. Abia după ce Sf. Mihail s-a arătat a treia
oară şi l-a bătut pe episcop pe cap cu degetul, a
început Aubert construcţia pe insula stâncoasă.
El a fost ajutat de o serie de miracole:
- circumferinţa temeliei propuse a fost marcată
de roua dimineţii;
- o vacă furată a apărut în locul unde urma să se
aşeze prima piatră de granit;
- un bebeluş ţinut în brațe a îndepărtat  un bolo-
van care stătea în cale, atingându-l cu laba
piciorului;
- Sf. Mihail s-a arătat din nou pentru a identifica
un izvor de apă dulce.

Astăzi, Mont St Michel este legat de partea
continentală a Franţei cu un dig  de 1,8 km
lungime. În timpul refluxului, insula este înconju-
rată de bancuri de nisip şi este izolată total de
două, trei ori pe an, când fluxul neobişnuit de înalt
acoperă digul. Aflorimentul stâncos cu o circum-
ferinţă de circa 900 de m şi o înălţime de 90 m,
este încununat de una dintre minunile arhitec-
turale ale Franţei.
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HHHHoooorrrraaaa    ffff lllluuuuttttuuuurrrr iiii lllloooorrrr
Andreea Aruncutean  

O rază de soare ne luminează mințile și tot ceea ce ne înconjoară. Deasupra mea zăresc
niște curcubee de vis . E o horă, hora fluturilor. Învârtindu-se în mici cerculețe uniforme, ei ne aduc
bucurie în inimi și pace în suflete și ne îmbată cu o mireasmă de neuitat.

Mereu m-am gândit cum ar fi, măcar pentru o clipă, să dorm învelită în aripile unui fluture  și
să le simt catifeaua aripilor atât de aproape.

Fiecare clipă mă duce cu gândul într-un paradis sau într-un loc fermecat, de poveste, unde
aș putea să văd în fiecare minut acel dans al lor .

Mi-aș dori să nu clipesc nici măcar o secundă, să pot să îi privesc mereu și să prind aripi spre
un nou început, într-o altă lume. Cerul albastru și culorile fluturilor, pline de strălucire, formau îm-
preună un tablou desprins parcă din marile muzee de artă. Dar nu orice tablou/ nu un tablou oare-
care, ci un tablou care părea să prindă viață , un tablou în care culorile se îmbinau perfect. Fiecare
clipă din viață mi-aș fi dorit să o petrec alături de ei, să mă pot ridica sus și să simt că ating înaltul
cerului. Aș fi vrut să învăț minunatul lor dans, care îmi fermeca privirea.

Dar nu putea fi adevărat. Totul era doar un vis, nu existase niciodată un dans, iar acel tablou
simțeam că se spulbera cu fiecare clipă în care mă trezeam la realitate. Știu însă că undeva în inima
mea voi păstra pentru totdeauna, bine închis, secretul basmului magic numit ,“ Hora Fluturilor”!

Desen: Mădălina Tămaș 
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Colega mea, Diana Pupeză este o elevă și o
persoană deosebită. Ea este elevă în clasa a
VIII-a B la școala „Alexandru Vaida-Voevod”.
Aș vrea să fi fost colegă cu ea încă de la în-

ceput, din clasa I pentru că s-a dovedit a fi o
prietenă și o colegă pe care oricine ar fi noro-
cos să o aibă.
Diana nu este doar o persoană cu trăsături

morale deosebite, ci și o elevă model.
Încă din clasa a V-a, a participat la multe

olimpiade și concursuri școlare, având rezul-
tate remarcabile și obținând premii.
În clasa a V-a a obținut premiul III la

Olimpiada de Educație Tehnologică, faza
județeană.
În clasa a VI-a a obținut premiul I la

Olimpiada de Educație Tehnologică, faza
județeană și premiul I la faza națională.
În clasa a VII-a a obținut premiul II la

Olimpiada de Geografie, faza județeană și
locul II la Concursul „The Children`s Art
Gallery”.
În clasa a VIII-a a obținut premiul II la

Olimpiada de Geografie, faza județeană, 99 de
puncte la Olimpiada de Limba Română, faza
județeană, 204 de puncte la Cangurul Lingvis-
tic la limba română și 181 de puncte la Can-
gurul Lingvistic la limba engleză.
Tot în clasa a VIII-a a participat la Concursul

de cultură generală „Să fim împreună”, unde a obținut premiul I alături de echipajul școlii.
Eu mă bucur foarte mult că am ajuns să o cunosc pe Diana și îi doresc mult succes în continuare.

DDDDiiiiaaaannnnaaaa    PPPPuuuuppppeeeezzzzăăăă

Portret realizat de 
Lucia Ciovicescu



2222                                                                                              aassppiirraattiiii

Istoria ouălor
FABERGÉ

Diana Tămaș

Născut în Rusia într-o

familie de francezi emigrați la

sfârșitul secolului al XVII-lea, Peter

Carl Fabergé (1846-1920) a preluat în-

treprinderea tatălui său în 1870 și foarte re-

pede a abandonat fabricarea de bijuterii din

aur și din argint pentru a se consacra creării

de accesorii de interes personal (butoni de manșetă,

mânere de umbrelă, ace de cravată, etc.) și obiecte de

decor pentru birou sau masă. 

Gloria lui Fabergé a fost completă când, în 1885, țarul

Alexandru al II-lea i-a comandat un ou pentru ca, după tradiție,

să-l ofere împărătesei cu ocazia sărbătorii de Paști. Succesorul

său, Nicolae al II-lea, de altfel mai puțin inspirat, n-a făcut decât

să urmeze acest gest.

De o frumusețe și de un rafinament artistic deosebit, în

număr de 30, ele au constituit ulterior o atracție deosebită

pentru colecționari, ajungând să fie, treptat, cotate la

prețuri astronomice. Unul dintre fericiții posesori ai apro-

ximativ 12 din astfel de ouă imperiale a

fost miliardarul american Fabre, editor

al faimoasei reviste „Fortune”, care

publică anual lista celor mai bogați

400 de americani. 
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De Paști
Ioana Oltean 

Anul acesta, Învierea Domnului este în 24 aprilie, în
mijlocul unei primăveri revărsate în sute de nuanțe, pe câm-
puri și-n livezi.

Am avut – la școală – concurs de pictat „Ouă de
Paști”. Le-am colorat divers și le-am împodobit cu desene și
felurite forme.

Bucuria Învierii s-a reflectat în natură. Râul,
străbătând orașul, se desfată în lumina razelor, iar – peste
valuri – ninge cu petale. Câmpurile își așteaptă semințele,
spre a se bucura de înviere. Florile, fericite, își rotesc
petalele spre soare. Mugurii se desfac și-și mărturisesc bu-

curia, alături de păsări și insecte.

Primăvara, de Paști
Rareș Matiș 

Este primăvară. Florile
fericite și-au întins petalele pe câmpii.
Cerul este senin, soarele strălucește,
iar zumzetul vesel de albine încântă
auzul tuturor.

Cântecele neasemuite ale păsărilor întoarse acasă
fac primăvara foarte frumoasă. Puișorii, în puful lor auriu,
ciripesc din copaci așteptând ca mama lor să sosească,
cu mâncarea. Râul se scaldă în lumina soarelui cald care
îi cheamă pe copii afară, la joacă. Pădurea înverzește, și
fluturii zburdă jucăuși.

Primăvara, de Paști
Larisa Hideg 

„Baba Iarna” și-a luat caleașca și-a
plecat. În locul ei, o zână tânără și
blândă s-a ivit. A fost întâmpinată cu
petale albe, galbene și roz.

Florile, fericite, au întâmpinat păsările, revenite în
cuiburile „de acasă”. Se scaldă în lumina soarelui reflectat în
apa râului.

Zumzetul vesel de albine a umplut văzduhul,
aducându-și contribuția la Înviere.

De Paști e mare bucurie. Pictăm ouă acasă și la școală,
apoi ajutăm la curățenie și la felurite rețete pentru sărbători.

În Săptămâna Patimilor participăm la Slujbe. Duminica
primim rude și prieteni la masă, în familie. Cu toții ne bucurăm

de toate darurile și bunătățile primite.
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Realităţile zilelor noastre arată că trăim
într-o perioadă provocatoare din perspectiva
menţinerii sănătăţii, datorate fluxului abundent
de informaţii şi mituri referitoare la moda-
lităţile de prevenire a îmbolnăvirilor rezultate
în urma contactului cu diverse medii neigienice.

În acest context, educaţia reprezintă un
instrument eficient pentru formarea abilităţilor
de viaţă în rândul tinerei generaţii. Încă din pe-
rioada pre-şcolară sau a ciclului primar, copiii
trebuie să conştientizeze atât importanţa
menţinerii sănătăţii proprii, cât şi necesitatea
contribuţiei personale la asigurarea sănătăţii
colective.

Astfel, la începutul anului şcolar, în luna
noiembrie, când s-a lansat programul naţional
,,Igiena acasă şi la şcoală”, iniţiat de compania
Unilever şi Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, şcoala noastră a fost
selectată să participe  alături de alte 328 de
şcoli din întreaga ţară la o campanie de pro-
movare a igienei atât în şcoală cât şi în fami-
liile elevilor. Grupul implicat în acest program
a fost format din elevii claselor a IV-a A, B, C,
D, iar realizarea activităţilor  s-a desfăşurat în
perioada noiembrie 2010 - februarie 2011.

Elevii, coordonaţi de doamnele
învăţătoare Valentina Nap, Carmen Maxim,
Cîmpeanu Adriana şi Claudia Morar au reali-
zat activităţi de menţinere a curăţeniei acasă şi
la şcoală, desene şi pliante informative cu
aceeaşi temă, un steag al campaniei,  piesa de
teatru ,,Eliza şi germeniţa ei”,  imnul şi mas-
cota campaniei ,,Picurici”.

Campania , numită de copii SuperAnti-
Bacteriada, a fost prezentată elevilor din toată
şcoala,  produsele obţinute au fost expuse pe

SSSS uuuu pppp eeee rrrr AAAA nnnn tttt iiii BBBB aaaa cccc tttt eeee rrrr iiii aaaa dddd aaaa



un panou al şcolii, iar grupul vocal ,,Infinity
Folk”, din clasa a IV-a D, împreună cu mascota
Picurici, au prezentat elevilor imnul campaniei.

La finalul programului, în luna februarie,
toate activităţile realizate de copii au fost pos-
tate pe site-ul www.zeromicrobi.ro şi au parti-
cipat, alături de cele ale elelvilor din alte şcoli
din ţară, la un concurs cu două secţiuni: campa-
nia de igienă şi concursul de scenarii. Timp de
două săptămâni, toţi elevii şcolii şi părinţii aces-
tora au vizitat site-ul şi au votat lucrările pos-
tate. Voturile obţinute şi rezultatul acordat de un
juriu de specialitate au plasat şcoala noastră pe
locul 16 la campania de igienă şi pe locul 11 la
concursul de scenarii.      

Impactul campaniei

Concursul ,,Igiena acasă şi la şcoală’’ a
fost binevenit pentru elevii, părinţii şi cadrele
didactice din şcoala noastră. Împreună am for-
mat o echipă, având ca scop iniţierea copiilor în
ceea ce priveşte obţinerea unei igiene cores-
punzătoare atât acasă, cât şi la şcoală. 

Activităţile  desfăşurate i-au provocat pe
copii să fie creativi, să-și imagineze scenarii,
mascote, drapele. Au fost interesaţi să afle mai
multe informaţii despre microbi şi modul în care
aceştia ne afectează negativ sănătatea.     

Implicarea părinţilor a sporit valoarea
educativă a demersului. Campania a venit în
completarea activităţilor pe care noi le
desfăşurăm în vederea formării la elevi a unor
deprinderi de igienă corporală şi de menţinere a
curăţeniei în spaţiile din jurul nostru. 

Şi, chiar dacă nu ne-am numărat printre
câştigători, putem spune cu sinceritate că ne-am
îmbogăţit experienţa şcolară şi extraşcolară.

Înv. Carmen Maxim
Prof. psiholog Dana Pupeză
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Numele meu este
Ovidiu și povestea mea
a început acum ceva
timp. Totul a început
după ce m-am întors
din vacanța de vară de
la bunici. Ajuns acasă
la Cluj, am cunoscut-o
pe cea mai scumpă
fată din lume. Am vorbit
o perioadă pe internet
și, având în vedere că
semănăm atât de mult,

am decis să ne întâlnim.
Totul era pregătit, eram gata să ne întâlnim,

dar ceva se întâmplase între timp și nu a mai putut
ajunge la întâlnire.

Primul lucru care mi-a trecut prin minte a fost
că poate nu era sigură pe ea și de aceea a găsit o
scuză. În cele din urmă ne-am întâlnit și mi-a expli-
cat ce se întâmplase atunci și am înțeles că și ea
mă plăcea foarte mult și totul a fost doar o întâm-
plare. De acel mic incident îi tot aduceam aminte în
glumă mai mereu pentru că era foarte scumpă
când încerca să explice că nu era adevărat ce gân-
deam eu.

În cele din urmă am avut și acea mult aștep-
tată primă întâlnire. Nu voi uita niciodată acele clipe
când ne plimbam de mânuță, am ținut-o în brațe,
am vorbit foarte mult și nu mi-am dat seama că tim-
pul trecea pe lângă noi. Tot atunci am primit și
primul sărut de la această fată scumpă pe care nu
îl pot uita nici acum.

Timpul trecea, noi ne întâlneam tot mai des,
ne plăceam tot mai mult, dar așa cum se întâmplâ
întotdeauna, ce e frumos nu ține la infinit.

În această perioadă am mai întâlnit o fată
care era mai mare ca mine cu doi ani și am început
să mă întâlnesc cu amândouă. Începând cu acel
moment, am făcut cea mai mare greșeală din viața
mea. Atunci gândeam că cine mai e ca mine să
umble cu două fete.

Cum era de așteptat, într-o zi, acea fată
scumpă pe nume Alexandra a aflat că eu mă întâl-
neam cu cineva și i s-a rupt inimioara.

Mă ruga plângând să o las pe cealaltă pen-

tru că ea mă iubește cel mai mult pe lumea asta și
nu dorește altceva de la mine decât sâ o iubesc.
Dar cum atunci gândeam că eu nu îmi doresc o pri-
etenă  stabilă, ci vreau să umblu cu cât mai multe
fete, am lăsat-o.

Nu pot uita nici astăzi scena în care am
lăsat-o în fața scării blocului și ne-am luat rămas
bun. Ea plângea, era distrusă, îi sfărâmasem inima.
Acea scenă m-a emoționat foarte mult și mi s-a rupt
inima, că de abia atunci realizasem cât de mult mă
iubea, dar ca un fraier nu m-am dus după ea să o
opresc și să-i spun cât de mult o pot iubi, și că
doresc să fie a mea pentru totdeauna.

Am rămas cu acea fată mai mare ca mine
pe nume Ioana, căreia nu-i păsa de mine, dar nu
mai puteam să fac nimic. În timpul cât am stat cu
această fată, nu a fost o clipă în care să nu mă gân-
desc la Alexandra și să nu regret că am părăsit-o.

În cele din urmă, realizând că Alexandra este
dragostea mea, acea jumătate pe care toată viața
o căutam, am decis să mă despart de Ioana pe
care nu o iubeam și căreia nu îi păsa de mine.

Acum încerc să o recâștig pe Alexandra. Am
făcut tot posibilul, dar în zadar. Ea nu mai poate
avea încredere în mine, și e bună dreptate. Nu e
secundă în care să nu mă rog la Dumnezeu să
mi-o aducă înapoi și să o iubesc așa cum merită, să
nu o mai mint niciodată și să fim împreună pentru
toată viața. Am înțeles foarte târziu că tot ce con-
tează pe această lume e cineva care să te
iubească sincer și sănătatea.

După ce m-am despărțit de Ioana, am mai
stat și cu alte fete, dar nu puteam să le iubesc,
țineam la ele, nimic mai
mult. Singura pe care
mi-o doresc și o iubesc
ca un nebun este
Alexandra. Dacă ea nu
mă va primi în viața ei,
nu voi mai putea iubi pe
altcineva așa cum o
iubesc pe ea. Ea este
sufletul meu pereche
pe care îl voi aștepta
toată viața.

PPoovv ee ss tt ee ss ee nn tt iimm ee nn tt aa llă
Ovidiu Şoş
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În data de 4 ianuarie 2011, cerul s-a întunecat din ce în ce mai puternic. A avut loc eclipsa de
Soare care s-a  observat în mai multe judeţe ale României, inclusiv în județul Cluj. 

Evident, ora de început a eclipsei a diferit în funcție de locul în care a fost observată. Astfel
dacă la Timișoara începutul eclipsei a fost consemnat la ora 9 și 4 minute, constănțenii au putut  ob-
serva eclipsa doar 7 minute mai târziu. 

În Cluj-Napoca, eclipsa de Soare s-a putut observa de la ora 9, 8 minute şi 25 secunde până
la ora 12, 5 minute si 43 secunde. Soarele a fost acoperit în proporție de 78% de către Lună.

Maximul (acoperirea Soarelui de către Lună în proporție de 75-78 %) a fost înregistrat în jurul
orei 10 și 30 de minute. Eclipsa a luat sfârșit în jurul orei 12.

Eclipsa a fost vizibilă de către oamenii obişnuiţi cu ajutorul unui filtru de sudură verde sau, pen-
tru specialişti, cu ajutorul telescopului sau lunetei.

La această eclipsă s-a realizat o fotografie de românul Cătălin Păduraru care a reuşit să sur-
prindă silueta unui avion care trecea prin dreptul Soarelui. Fotografia lui a fost aleasă drept cea mai
bună fotografie a eclipsei din 2011. 

EEEEccccllll iiiippppssssaaaa    ddddeeee    ssssooooaaaarrrreeee
Denisa Crișan, Robert Barabaş
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IIooaannaa
IIuulliiaa
SSaavvuu  

Pare sfioasă la început, dar, în scurt timp,

îţi dai seama că purtarea ei vine dintr-o bună și

temeinică educaţie – de-ar fi cât mai mulţi ca ea...
Ioana Iulia Savu , o fetiţă din clasa a V-a,

elevă la școala noastră – școală generală de car-
tier –  un copil... aproape obișnuit... că vorbeam

de educaţie... și totuși: Ioana cântă la chitară.
Nimic neobișnuit la școala noastră unde zeci de
copii cântă la chitară.  Numai că, Ioana cântă și

altfel, nu pe acorduri care acompaniază vocea așa
cum se învaţă aici la orele de opţional. Ea cântă la

chitară în stilul CLASIC. Cântă după partitură și,
deși învaţă cu un profesor în particular, de nici

măcar doi ani, deja a participat la Festivalul Inter-
naţional de Chitară Clasică „Transilvania” din Cluj-

Napoca, obţinând un premiu special, a fost și la
București tot la un Festival Internaţional, „Eduard

Pamfil”, iar în acest an s-a întors cu o menţiune de
la Festivalul de Chitară Clasică de la Odorheiu

Secuiesc. Ei, iată că deja numele Ioanei „sună” alt-
fel. Pentru acest ”sunet” ea muncește zilnic o oră

sau mai mult, altfel nu se poate obţine perfor-
manţă nicăieri – dar aici performanţa ei este du-

blată și de talent. Bravo, Ioana! Să auzimnumai de
bine și la mai mare!

PPrrooff..  LLiiaannaa  OOpprriiș



Rezervaţia Naturală „Râpa Roşie” ne-a
impresionat încă din momentul în care am
zărit-o din confortabilul nostru autocar. Părea
o cetate misterioasă care ne provoca să o cu-
cerim. Stâncile înalte, roşiatice, sub forma
unor abrupturi imense şlefuite de vânt, ne-au
stârnit curiozitatea şi  imaginaţia.

Am pornit la drum. Soarele strălucea
puternic pe cerul superb, nepătat de nori, tri-
miţând raze blânde asupra noastră. Vântul
răcoros si tomnatic, ce străbătea dealurile, ne
ciufulea părul şi lovea nemilos crengile copa-
cilor golaşi. Iarba auriu-verzuie se înclina
încet în bătaia vântului, iar apele Secaşului,
nu prea adânci, ne întâmpinau cu un susur
molcom. Amatorii sporturilor extreme, mai
precis parapantiştii, ne salutau din aer. Însă,
cele mai impresionante şi măreţe erau stân-

cile roşiatice, ce îţi tăiau răsuflarea odată ce
ajungeai în apropierea lor.

Pereţii acestei inedite forme de relief,
ajung până la înălţimi cuprinse între 80-100
m. Apa a săpat, cu răbdare, câteva mii de
ani, lăsând în urmă aceste spectaculoase
formaţiuni. Unele seamănă cu o imensă ce-
tate de mult apusă, cu turnuri, coloane şi
hornuri sculptate în stâncă roşie. Altele
arată ca nişte valuri roşii, brăzdate adânc de
apa ploii ce a format pârâuri sângerii,
străbătute de panglici albicioase sau vişinii.

Este indredibil cum NATURA, pe
care noi, oamenii, o considerăm inferioară
nouă, tehnologiei şi ştiinţei, a putut crea o
asemenea minune, dovedindu-ne încă odată
ce pot face apa, vântul şi timpul.

LLLL aaaa     RRRR ââââ pppp aaaa     RRRR oooo şşşş iiii eeee
Denisa Morar 
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Echipa de  majorete a școlii noas-
tre este alcătuită din: Sabău Diana,

Mureșan Corina, Mureșan Tania,
Felecan Andreea, Așchilean Alexandra

(eleve în clasa a IV-a B), Munteanu
Diana, Tarcea Lavinia, Rusu Adelina

(eleve în calsa a II-a C), Stan Denisa,
Oltean Maria, Fărcaș Alina, Purja

Antonia, Tarcea Bianca (eleve în clasa
a IV-a C) și Ignea Denisa (elevă în

calsa a V-a C).
Aceste eleve au participat la

primul lor concurs de majorete,
care a avut loc în data de 12 martie
2011, ora 13:00,la școala generală 

Ion Agârbiceanu”. 
Fetele au concurat contra

echipelor de majorete “Gimn Star”,
“UDMR Valența”, Liceul Teoretic “Lucian

Blaga”, Colegiul Național „Cetatea
Deva”.

Concursul a început cu defilarea
concuretelor: “Mergeam aranjate pe rân-

duri, două câte două”, au spus fetele.
Emoționate, echipele au intrat pe

rând pe scenă, fiecare cu prestația ei.
Echipa noastră și-a susținut coregrafia,
doar că ghinionul majoretelor noastre a

fost că muzica s-a întrerupt de trei ori
consecutiv. Au așteptat verdictul juriului
cu sufletul la gură și acesta a venit sub
un val de aplauze, fetele sărind în sus

de bucurie deoarece au obținut locul III
și au ajuns în etapa națională de la
Oradea, pentru care se antrenează

din greu.
Alte premii acordate de juriu au

fost: „Cel mai bun costum”, „Cea mai
bună majoretă”, „Cea mai bună core-

grafie” și „Cel mai bun antrenor”.
Fetelor, suntem mândri de voi și

vă dorim mult succes pentru următorul
concurs!

InvitaInvitațț ie la miie la mișș care: care: 
MajoreteleMajoretele

Andra Loșonți
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CCCCuuuummmm    mmmmăăăă     vvvvăăăădddd     eeee uuuu????
- Autoportretul elevului leneş -

Andrei Balaj

Veni şi timpul examenului. Remeş
Caniv transpiră când văzu subiectul. Exact
asta şi-ar fi învăţat însă din păcate a trebuit
să meargă la fotbal: „Minte sănătoasă în corp
sănătos”, s-a gândit el.   

„Ce să fac, ce să fac?”, se tot întreba el.
Văzu jos la barem două puncte pentru
umplera spaţiului de lucru şi încă un punct
dacă scrie citeţ.

Ah... şi mai era şi punctul din oficiu.
Doi plus unu fac... patru... mai scriu ceva
corect şi trec testul. Ce fraieri ăştia care şi-au
învăţat! Eu trec examenul fără să fi atins
cărţile. La propriu, căci am uitat să mă trezesc
în prima zi de şcoală şi am rămas fără cărţi.

Scrie ce ştie la primul exerciţiu, copiază
de la vecinu’ la al doilea şi tot aşa ajunge la
ultimul exerciţiu: „Descrie-ţi cel mai bun pri-
eten sau realizează-ţi autoportretul”. Se
gândi Remeş ce se gândi după care se hotărî
să-şi facă autoportretul.

„Eu?! Leneş?! Niciodată! Pur şi simplu
îmi place să dorm mult. Eu nu-mi fac temele
pentru că sunt leneş? Nu...  Câteodată mi se
strică pixul, câteodată nu-mi găsesc caietele,
câteodată trebuie să stau cu fratele meu mai
mic şi aşa merge viaţa mea departe. De fapt,
de câteva ori mi-am făcut tema, dar mi-a
mâncat-o pisica. Ce să fac dacă îi era foame?
Eu să chiulesc de la ore?! E adevărat, că... m-

am dus de câteva ori acasă, însă din motive
bine întemeiate; de exemplu... o dată m-a
chemat mama acasă, însă a uitat că m-a
chemat şi uite aşa m-am ales cu o absenţă cu
„N ”; altădată m-a durut burta... aşa... nu
ştiu... în zona buricului, aşa că m-am dus
acasă. Ce crezi că s-a-ntâmplat? Absenţă cu
„N”!”

Se uită şi văzu că mai are câteva rân-
duri de scris aşa că îşi continuă autoportretul:

„Odată, la testul de la istorie, m-a prins
profesoara că aveam lecţia scrisă pe mână. Ce
să fac dacă numai acolo aveam loc?! Să ştiţi
că nu întârzii niciodată la şcoală... În-
todeauna ajung la fix... E adevărat că nu tot
timpul... adică... niciodată la opt fix... dar la
zece fix... unsprezece fix... uneori la două fix...
stau şi vorbesc cu cei care lucrează în sistemul
educaţional... de cele mai multe ori cu doam-
nele de servici, dar şi cu doamna psiholog...
şi... înainte să fiu dat afară, cu doamna gar-
dian...”..................................................................

Remeş Caniv şi-a trecut examenul cu
brio... adică... mă rog...4,5(0)1..., dar cu...
brio... ce pot să zic...  Acum... la 20 de ani de
la acel examen, Remeş este informat de cei din
PSD... la nivel de telefon... că a fost ales, ca
să fie Primarul care este , primar, la sectorul 5,
Bucureşti.
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Violenţa în şcoli nu este un fenomen so-
cial cu totul nou. În şcoli a existat dintotdeauna
violenţă şi nu va fi eliminată într-un viitor prea
apropiat, dimpotrivă, actele de violenţă par a fi tot
mai dese şi mai grave.           

Violenţa în şcoală cuprinde orice formă de
manifestare a unor comportamente precum: vio-
lenţă verbală şi psihologică (poreclire, tachinare,
ameninţare, hărţuire), violenţă fizică (îmbrâncire,
lovire, bătaie), comportamente care intră sub in-
cidenţa legii penale (consum / comercializare de
droguri, furt), ofensă adusă statutului / autorităţii
cadrului didactic, alte tipuri de comportament de-
viant în relaţie cu şcoala.

Iată motivele pentru care semestrul al doi-
lea al acestui an şcolar a debutat cu manifestarea
numită sugestiv “Săptămâna antiviolenţă”,
care a cuprins o serie de activităţi pe parcursul
întregii săptămâni dintre 7 – 11 februarie 2011.
Comisia de prevenire şi combatere a violenţei
în     şcoală şi-a propus să militeze pentru redu-
cerea dimensiunii fenomenului de violenţă în
şcoala noastră şi în mediul proxim acesteia, să
sensibilizeze pe toţi elevii şcolii cu privire la sur-
sele, cauzele şi efectele fenomenelor de violenţă
în şcoală. În acest sens, toţi elevii şi cadrele di-
dactice ale şcolii au fost implicaţi în diferite acti-
vităţi care au avut un punct comun:
ANTIVIOLENŢA.

“8 februarie 2011 – Ziua europeană a
Siguranţei pe Internet” a fost punctată prin pre-
zenţa  celor 120 de elevi din clasele a IV-a (înso-
ţiţi de doamnele învăţătoare Valentina Nap,
Carmen Maxim, Adriana Câmpeanu şi Claudia
Morar) şi a V-a B (diriginte prof. Carmen Haţe-
gan) în sala festivă, unde s-a vorbit despre peri-
colele şi capcanele pe care le poate oferi
Internetul atunci când este greşit sau prea mult

folosit. S-au prezentat filmuleţe din care elevii au
putut desprinde diferite învăţături, s-au purtat dis-
cuţii cu elevii prezenţi, care au povestit întâmplări
personale şi care şi-au exprimat părerile şi expe-
rienţele proprii, legate de utilizarea Internetului în
siguranţă şi în mod responsabil. Elevii au fost
foarte deschişi şi receptivi în discuţii. Activitatea a
fost coordonată de prof. diriginte  Carmen
Haţegan.

“Cum să ne înţelegem” – a fost numită
activitatea propusă şi coordonată de prof. Emi-
lian Raza , o dezbatere interconfesională, la care
au participat elevi din clasele VI – VIII, care apa-
rţin diferitelor culte religioase: ortodocşi, baptişti,
penticostali, adventişti, reformaţi, greco şi ro-
mano-catolici, toţi cu un singur gând bun, către
Dumnezeu. Activitatea a fost înregistrată şi difu-
zată (parţial) la Radio Cluj, în cadrul emisiunii
pentru copii “Sesam deschide-te”. Toţi elevii par-
ticipanţi au fost de acord că numai prin înţele-
gere, toleranţă, bunătate şi cooperare se pot
rezolva problemele conflictuale, iar recurgerea la
violenţă, de orice fel, este un semn de slăbiciune,
nu de tărie.

Joi, 10 februarie 2011, am avut invitaţi în
şcoală reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţiei
Cluj -  Departamentul de prevenire şi combatere
a criminalităţii şi de la Poliţia de Proximitate – Se-
cţia 7 de Poliţie (instituţie cu care şcoala noastră
colaborează permanent prin agentul Mic Marin)
Sub egida “Legea şi violenţa” invitații au pre-
zentat elevilor din clasele a VIII-a formele de ma-
nifestare a violenţei şi consecinţele nefaste care
pot apărea atunci când nu este respectată legea
şi se recurge la violenţă pentru rezolvarea con-
flictelor. La această activitate a participat şi d-na
prof. psiholog şcolar Dana Pupeză.

Pe tot parcursul săptămânii, elevii din cla-
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sele V – VIII au participat la Concursul “Clasa
mea – clasă model”, lansat de prof. Dana Pu-
peză şi Carmen Haţegan, concurs în cadrul că-
ruia s-au urmărit şi monitorizat trei aspecte
diferite, la nivelul fiecărei clase: disciplina la ore,
curăţenia în sălile de clasă şi ţinuta elevilor în uni-
formă. S-a observat o implicare responsabilă a
elevilor şi a cadrelor didactice în monitorizarea
acestor aspecte şi la finalul săptămânii au fost
desemnaţi câştigătorii: PREMIUL I - clasa a VI-a
A (prof. diriginte Mihaela Coroian), clasa fiind re-
marcată şi la curăţenie; PREMIUL II -  clasa a VI-
a C (prof. diriginte Liana Opriş), desemnată ca
fiind şi cea mai disciplinată clasă şi una dintre
cele mai curate; PREMIUL III -  clasa a V-a B
(prof. diriginte Carmen Haţegan), câştigătoare şi
la curăţenie. Elevii cu ţinuta corespunzătoare au
fost cei din clasele a V-a C (prof. diriginte Liliana
Opriş) şi a VII-a A (prof. diriginte Maria Verebei).

Toate orele de consiliere din această săp-
tămână au avut aceeaşi temă: “Un NU artistic
violenţei”. Fiecare clasă, de la cei mai mici (cla-
sele I) la cei mai mari (clasele a VIII-a), coordo-
naţi de doamnele învăţătoare sau de profesorul
diriginte a finalizat ora de consiliere printr-un
mesaj artistic sub forma unui desen, slogan sau
poster care să reflecte gândurile elevilor şi mo-
dalităţile de manifestare împotriva violenţei. Zeci
de lucrări au fost expuse în cadrul unei expoziţii
organizate la biblioteca şcolii, expoziţie care a
fost ulterior vizitată de către toţi elevii şcolii no-
astre. 

A fost o săptămână plină de evenimente,
o săptămână în care am putut vedea elevi mai
responsabili, mai cuminţi, mai buni unii cu alţii,
mai cooperanţi, aşa cum ar trebui să fie mereu
elevii unei şcoli ca a noastră.

Prof. Carmen Haţegan
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EEggooiissmmuullEEggooiissmmuull
Ionela-Mădălina Bar

Egoismul, această atitudine a omului faţă de ceilalţi, face nefericiţi mulţi oameni,
care nu trăiesc decât pentru ei înşişi, pentru care doar propria lor persoană este impor-
tantă; ei nu sunt interesaţi de suferinţa, de nevoile și de bucuriile celorlalţi.

Egoistul se crede centrul universului. Totul trebuie să graviteze în jurul lui, când
vrea el, cum vrea el. Pentru un egoist, ceilalţi nu pot trăi cum vor ei, ci cum vrea el. Fără
să se gândească la ceilalţi, nu îi prea poate înţelege.

Eu cred că egoismul este un mare defect al copiilor și poate fi anulat prin educarea
atentă a acestora. Fraţii, părinţii şi bunicii trebuie să-l înveţe pe copilul mic să împartă ceea
ce are, bomboanele, jucăriile, cu alţi copii, pentru a înlătura  orice atitudine egoistă. Cei
mici trebuie, de asemenea, să resimtă bucuria de a împărţi ceea ce au cu ceilalţi.

Nu trăim singuri, ci printre oameni. Prin urmare, trebuie  să fim atenţi la cei care ne
înconjoară, să avem grijă şi să ne pese şi de ceilalţi. Să nu trăieşti decât să-ţi satisfaci pro-
priile plăceri şi chiar capriciile, iată egoistul, omul nefericit, incapabil să vibreze la ceea ce
se întâmplă în jurul lui, incapabil să se bucure de o zi frumoasă de primăvară, de un răsărit
sau un apus de soare, de un mare spectacol sau  poate chiar de propriul lui succes.

Eu cred că egoiştii sunt, într-adevăr, foarte nefericiţi. 



�ăscut la data de 18 martie 1921, Părintele
Bartolomeu Valeriu Anania, va fi pentru Biserica şi
�eamul său, un stâlp de lumină lăsat de la Dum-
nezeu pentru noi timp de nouă decenii, oferindu-se
pe sine drept model de slujire şi caracter de urmat.
Şi-a slujit Biserica în care a fost înălţat până la ran-
gul de Arhiepiscop şi Mitropolit al Clujului, cu toată
fiinţa sa spirituală, impregnând în păstoriţii săi
duhul responsabilităţii ecleziale, dublat de o exce-
lentă afirmare culturală fundamentată pe cuvântul
scripturistic revelat. Teologul Bartolomeu Anania,
se va înscrie definitiv în istoria literaturii române,
prin diortosirea cuvântului revelat, proiect la care a
lucrat timp de unsprezece ani, culminând cu
apariţia integrală a Sfintei Scripturi în anul 2001,
ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, versiune preluată
după Septuaginta şi sprijinită pe numeroase alte os-
teneli. Literatul Valeriu Anania, se va apleca în tim-
pul vieţii asupra miturilor fundamentale ale
etnogenezei poporului roman, pe care l-a iubit şi
l-a slăvit în slova sa înţeleaptă, ducând slujirea faţă
de �eamul său până la treapta de vocaţie, lăsând
cu literă de testament exigenţa vieţuirii curate,
evitând corupţia la orice nivel şi formă de mani-
festare.

Ucenicii săi l-au sesizat ca pe un apropiat al
sufletului lor, preocupat de căutările şi dilemele
omului aflat la început de vieţuire spirituală re-
sponsabilă, tratând cu seriozitate inteligibilă între-
bările şi răspunsurile urcuşului duhovnicesc, având
principii aplicate şi susţinute, atât în exprimarea so-
cială cât şi în sistemul concentraţionar comunist. Se
va axa în predica sa catehetică şi omiletică, asupra
unor concepte de eco-teologie spirituală, care vor
viza demnitatea umană în ansamblul ei, închinată
responsabil slujirii Domnului Iisus Hristos, pe care
L-a iubit din toată inima sa. A rămas în sufletul
celor care l-au ascultat şi au ucenicit la umbra cu-
vântului său, asemeni înţeleptului Solomon şi a
Hrisostomului Ioan Gură de Aur. Vă oferim câteva
nestemate duhovniceşti, din gândirea sa hristificată,
aflată acum la tronul dumnezeirii Domnului
Hristos.

1. „Celui mândru Dumnezeu îi stă îm-
potrivă, dar celui smerit îi dă har. Har înseamnă
binecuvântarea lui Dumnezeu, dar şi bunăvoinţa Lui
faţă de tine”.

2. „Viaţa de veci nu înseamnă latenţă sau
lâncezire sau lene sau odihnă sau somn, aşa cum
încercăm să ne imaginăm unii dintre noi, dim-
potrivă, viaţa veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu
este o viaţă cu adevărat, o viaţă în care fiecare su-
flet care trăieşte cu Dumnezeu va merge din urcuş în
urcuş şi, aşa cum spune Sfântul Apostol Pavel, din
slavă în slavă, aceasta fără sfârşit în veci, pentru că
şi viaţa lui Dumnezeu şi Universul lui Dumnezeu
sunt fără margini şi fără sfârşit”.

3. „Ştiţi care e marea victorie a omului?
Aceea ca nici când moare să nu moară singur, să
moară însoţit de rugăciunile semenilor săi, care au
puterea să-l aşeze sau să-l reaşeze în comuniune cu
Dumnezeu”. 

4. „Moartea noastră nu este altceva decât
un fenomen de trecere dintr-un mod de existenţă în
alt mod de existenţă, din existenţa aceasta pămân-
tească, limitată, în existenţa cealaltă, de fiinţă care
trăieşte în cetatea lui Dumnezeu, nu în cetatea stătă-
toare cum este aici, ci în cetatea statornică a lui
Dumnezeu”. 

5. „Sufletul nostru este nemuritor, are un în-
ceput în momentul zămislirii pruncului, dar nu are
un sfârşit, sfârşitul său este în eternitate, adică în
acea entitate care de fapt nu are sfârşit”.

Veşnică să fie pomenirea părintelui nostru
duhovnicesc Bartolomeu.

prof. Ioan-Emilian Raza
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Eclezialitatea fiinţei umane IV.  
Mitropolitul Bartolomeu sau Firescul omului frumos



“Serbarea adolescenţilor” este un con-
curs, care se organizeazǎ în şcoala noastrǎ,
oferind participanţilor un bun prilej de a-şi face
noi prieteni. Anul acesta a fost cea de-a treia
ediție a acestei serbǎri şi încercǎm sǎ facem din
aceasta o tradiţie.

Concursul a constat în câteva probe:
prezentarea fiecărui participant, prezentarea ţi-
nutei şcolare, cultură generalǎ, prezentarea ţi-
nutei de seară, urmatǎ de dansurile tango şi vals,
prezentarea ţinutei sport, însoțită şi de dansul
HIP-HOP şi, nu în ultimul rând, proba liberă care,
anul acesta, a constat în alegerea comună a par-
ticipanţiilor, adică dansul popular.

Proba de prezentare ne-a ajutat sǎ
cunoaştem abilităţile şi realizările concurenţilor.

Proba de cultură generală le-a dat mari

bǎtǎi de cap concurenţilor, întrebǎrile fiind vari-
ate, din toate domeniile.

Anul acesta, la proba liberă, toţi con-
curenţii au ales dansul popular.

Prezentarea ţinutelor şcolare, sport şi de
seară a pus în evidenţă creativitatea partici-
panţilor, dar şi mişcarea lor scenică

Coregrafia dansurilor a fost realizată de
doamna profesor universitar Emilia Grosu.

Profesorii Dana Pupeză, Alexandru
Nicoară, doamna învățătoare Gabriela Bucur şi
doi elevi  -  Zăpârţan Andrei, Crişan Ioana au for-
mat juriul. Au jurizat cu cea mai mare atenție şi
împreună au ales ”Miss” și ”Mister adolescenţă”
din acest an școlar.

Concursul a fost prezentat de doi elevi din
clasele a VIII-a: Mureşan Raluca din clasa a VIII-a

S e r b a r e a
a d o l e s c e n ț i l o r

Dalia Căspriac
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C şi Tăpăstău  Mihai din clasa a VIII-a B.
În spatele acestui concurs şi a reuşitei

acestuia, se află atenta supraveghere a domnu-
lui profesor Nicolae Zota . Acesta, împreună cu
câțiva elevi, a aranjat Sala Festivă, unde a avut
loc concursul. Datorită domnului profesor ne
putem bucura în fiecare an, în ultima zi de şcoală
a primului semestru de concursul “Miss şi Mister
Adolescentă”.

Între probele concursului, concurenţilor li
s-au oferit câteva minute de odihnă, timp în care
spectatorii, însoţiţi de profesori, au putut dansa.

În urma deliberării juriului, s-au ales
câştigători din acest an. Aceștia au fost doi elevi
din clasa a VII-a A: Szekely Andra şi Ciotlăuş

Gabriel. Cei doi au fost foarte entuziasmaţi în
urma câştigării concursului, datorită faptului că nu
s-au aşteptat.

Părerile câştigătorilor au fost diferite:
Ciotlăuş Gabriel: „Concursul mi s-a părut destul
de dificil, deoarece şi concurenţa a fost mare.
Sunt fericit că am câștigat.”
Szekely Andra: „Concursul mi s-a părut foarte fru-
mos şi uşor. Chiar nu mă aşteptam să câștig.’’

După decernarea premiilor, elevii împre-
ună cu profesorii au fost invitaţi pe ringul de dans.
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THE  CHILDREN’S ART GALLERYTHE  CHILDREN’S ART GALLERY
CONCURS: Scrieţi numerele primelor trei desene preferate, puneţi-le într-un plic şi CONCURS: Scrieţi numerele primelor trei desene preferate, puneţi-le într-un plic şi 
predaţi-l colegelor voastre Andra Loşonţi - VII B sau Vînca Oana - VIII B, până în data depredaţi-l colegelor voastre Andra Loşonţi - VII B sau Vînca Oana - VIII B, până în data de
15 mai. Rezultatele concursului vor fi anunţate în data de 1 iunie.15 mai. Rezultatele concursului vor fi anunţate în data de 1 iunie.
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Wcoala “Alexandru Vaida-Voevod”, 
Cluj- Napoca

“Spiritul copiilor nu este un vas pe care trebuie să- l umplem,
ci o vatră pe care trebuie s-o încălzim”. 

(Johann Heinrich Pestalozzi)

Hcoala noastră îşi propune să fie în pas cu timpul şi ur-
mărește crearea unui climat educaţional optim, în vederea
pregătirii tinerei generaţii cu acele cunoştinţe teoretice şi prac-
tice necesare adaptării la o societate în perpetuă schimbare.

Toate acestea se pot realiza  prin resursele umane şi
materiale de care dispune şcoala, în vederea realizării unui pro-
ces de învăţamânt eficient şi modern, într-un cadru instituțional
plăcut şi favorabil învăţării.

Personalul didactic al şcolii încearcă să realizeze “un
învăţamânt pentru fiecare”, să înlăture individualismul şi să
încurajeze munca în echipă: cadre didactice, elevi, părinţi.

Rezultatele muncii noastre se concretizează în impor-
tante premii şi menţiuni obţinute la diferite olimpiade şcolare şi
concursuri.

Hcoala noastră, una dintre cele mai moderne şcoli din
Cluj- Napoca, atrage  deopotrivă şi părinţii şi elevii prin baza
materială deosebit de bogată de care dispune: 26 săli de clasă,
bibliotecă, sală de lectură, laboratoare spaţioase de fizică şi in-
formatică (dotate cu table SMART), de biologie şi chimie, cabi-
nete de istorie, psihologie, logopedie, un cabinet pentru
activitatea de sprijin, unul medical, o sală multimedia, o sală
de sport dotată cu echipament modern şi terenuri de sport
amenajate cu gazon artificial.

An de an organizăm variate şi foarte atractive activităţi
curriculare şi extracurriculare, diversificate în funcţie de pro -
punerile elevilor, la care aceştia participă cu multă plăcere şi
entuziasm.

Prestigiul şcolii noastre a crescut constant odată cu
implicarea tot mai multor cadre didactice şi elevi în proiecte şi
parteneriate locale, naţionale şi internaţionale.

Director, 
prof. Lavorica Herban
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vaida_voevod@yahoo.com; www.vaidavoevod.scoli.edu.ro


