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LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

POEZII PENTRU SUFLET 

Oameni 

Elev, Ilioiu Bogdan, cls. a XI-a L 

Prof. îndrumător, Hoară Simona 

E țara plină de gunoaie, 

 și oamenii tac pe mormane. 

 Să tacă… zic de ani de zile. Nimeni, nimeni nu-i mai face bine! 

Dar care oameni? Despre ce vorbesc acum? 

Mai intâlnesc unul sau doi la un ceas și-un sfert de drum. 

Tot ce-a fost bun s-a intunecat pe dinăuntru ,   

Uite, om cu om murdar într-un lăuntru. 

Toți suntem uitați sub soare. Jos, toți își pun semne de–ntrebare   

Decât să mai stau să-ntreb de unde am aparut,  

mai bine termin ce am început. 

După gratii  

Elev, Ilioiu Bogdan, cls. a XI-a L 

Prof. îndrumător, Hoară Simona 

 

Nu pot să fac ce vreau, pentru că mă simt închis, 

Nu pot să spun ce  vreau, din nou mă simt închis. 

Ce mai contează dacă sunt liber sau dacă m-au prins?  

Pe culoar se aud pași și șoapte. Pentru gabori nu 

contează dacă ești în pat la noapte, 

Aici e cum îți faci tu să fie, dar toți îți vor răul că așa le e lor bine. 

Zilele sunt transformate-n săptămâni . 

Prea mulți nebuni! Așa e la închisoare,  

Plin de criminali, vagabonzi și tâlhari fără onoare. 
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Am poezia mea de libertate  

Elev, Ilioiu Bogdan, cls. a XI-a L 

Prof. îndrumător, Hoară Simona 

 

Experimentul românesc m-a învăţat cum să ajung să gândesc viaţa şi libertatea să o preţuiesc.  

La puşcărie eu privesc puştii în trening negru şi adidasi. 

 Ei sunt puşi pe anturaj şi cu siguranţă limba îi doare de la prea multe cuvinte risipite în zadar, 

zicând unul celuilalt, enervate: Uită-te la tine! Eşti un papagal. Ţi-au crescut pe spte aripi de drac.  

Viaţa m-a învăţat că atunci când te crezi la înălţime, tu de fapt eşti în genunchi în faţa anturajului, 

crescut needucat. 

Tu crezi că ai combinaţii devastatoare şi că lumea este a ta şi numai a ta. De fapt,  eşti un om 

cumpărat ieftin şi vândut scump. 

Însă eu m-am ridicat şi am încercat, am trecut prin foc încă o data ca să apuc acum să merg pe 

apă. 

Poate sunt tare, dar am inima neagră în mine. Râd în întuneric sperând să iasă soare. 

Hai, spune ceva! Aşează-te pe canapea! Hai, bea ceva, aprinde-ţi o ţigară şi pune-ţi o cafea.   
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Ziua şi noaptea grea  

Bambaloi Alin, cls. a V-a A 

Prof. îndrumător, Grigore Steliana 

 

În fiecare zi dimineaţă  la ora 6 mă trezesc, o cafea amară îmi pregătesc. 

O ţigară nesănătoasă eu fumez şi la părinţii mei mă gândesc.  

Ora 7. Mă pregătesc apelul să îl primesc, după care mă gândesc ziua de azi cum să o depăşesc. 

Noaptea la fereastră stau şi plâng 

Şi nu ştiu cum să fac la copiii mei să ajung  

că mi-e tare dor de ei.  

Conştient sunt că greşeala trebuie să o plătesc.  

Trag de gratii şi încep să blestem ziua în care n-am înţeles  

Că anturajul prost nu e de mine  

Şi că părinţii mei îmi voiau numai bine. 

Te rog, Doamne, ceva: 

Nu îmi pedepsi familia! Dă-le multă sănătate, să putem trece peste toate! 
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Despre mine  

Bambaloi Alin, cls. a V-a A 

Prof. îndrumător, Grigore Steliana 

Da. Recunosc.  

Că sunt diferit şi nu mă las folosit,  

Că sunt stăpân pe ce spun, 

Că nu trăiesc din răzbunări şi recunosc dac-am greşit.  

Nu judec ce nu cunosc. 

Recunosc. 

Că nu iubesc condiţionat şi iert şi uit neîncetat, 

Că fac doar bine pe ascuns,  

Că nu arăt decât ce vreau.  

Nu stau doar cu mâna-ntinsă.  

Recunosc. 

Că lupt prea mult pentru dreptate 

Şi fac ce vreau făr-aprobări.  

Nu–mi pasă dacă-s judecat  

şi nu mă tem decât de Dumnezeu. 

      

SPERANȚA 

Elev, Țacu Adrian Petrică, cls. a X-a M 

Profesor îndrumător, Văetiși Mihaela 

 

Ai căzut odată și te-ai ridicat 

Cred că ai fost singura care nu ai plecat. 

Te-ai retras într-o clădire abandonată 

Căzută aproape toată. 
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Eu am fugit. M-am ascuns. 

Dar până la urmă m-am supus. 

Și-ncetul cu încetul, am căutat un răspuns 

Să dau de tine oare sau  

Să rămân în a mea închisoare?   

 

Te-am căutat. Și te-am găsit 

Cu tine parcă m-am reaprins. 

Și după aceea ca dinadins 

Am refăcut ceea ce s-a stins. 

 

 

 VEGHEA 

Elev, Țacu Adrian Petrică, cls. a X-a M 

Profesor îndrumător, Văetiși Mihaela 

 

O, tu, veghe, ce stai în ceață 

La o distanță ce pierd aproape orice speranță. 

Oricât de departe tu ai fi 

Eu tot la tine mă voi gândi. 

Chiar dacă te pierd într-o noapte cețoasă 

Tot la tine mă voi gândi. 

 

Am pierdut  încrederea în mine 

Și cred că și pe tine  

Anotimpurile s-au scurs 

Timpul a trecut, s-a dus. 

Te voi mai întâlni vreodată? 

Asta poate să o spună doar a noastră soartă. 
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HAVE   FUN  WITH  ENGLISH ! 

Elev, But David – clasa a VIII-a 

   Prof. îndrumător – Andreea Dinu 

Weather Word Search 

Try the weather word search puzzle and have fun finding a range of weather related 

words such as rain, wind, heat, snow and sun. Search horizontally, vertically and diagonally for 

all 20 words, put your skills to the test and see how many you can find! 

R A L E E J S D W X B D T Q L R 

Z K I R N Z Q E S I U V E U L O 

C M A U E K E N A F N W M E L Q 

G B H S A W O E O S Z D P N M T 

X O G S C W S R R Z O S E I N B 

U V F E V L E N J F M N R F Y I 

B O O R S C O C L O U D A T X O 

O D L P A U Z U D L O C T T O H 

T A T S S B N J D V A W U B P L 

N N T T B P J N G Y S Q R Y Q B 

Q R S T O R M H Y U Y X E L B R 

D O C T R V E O N A F K L U A X 

T T L C G A Y N B Z G G D I L I 

A C Z Q T T U C X J X F N J U M 

 
 
 
 

 
 
 

     
 
 
 

        

CLOUD CLOUDY COLD 
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Weather Word Scramble  

Put your puzzle solving skills to the test with weather word scramble. Look carefully at 

the jumbled words and try unscrambling as many of the anagrams as you can into real words 

related to weather. 

QUESTIONS ANSWERS 

1. OLCDU 1. 

2. THO 2. 

3. RTOMS 3. 

4. UNSNY 4. 

5. FENI 5. 

6. YDLUCO 6. 

7. LCDO 7. 

8. HTAE 8. 

9. SSANEO 9. 

10. NWDI 10. 

11. SCTFREAO 11. 

12. NSWO 12. 

13. LIAH 13. 

14. ERRSSUPE 14. 

15. IRNA 15. 

16. UNS 16. 

17. EFREZE 17. 

18. DORNAOT 18. 

19. FGO 19. 

20. UMTPETREAER 20. 

  

 

FINE FOG FORECAST 

FREEZE HAIL HEAT 

HOT PRESSURE RAIN 

SEASON SNOW STORM 

SUN SUNNY TEMPERATURE 

TORNADO WIND  
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Tongue Twisters for Kids 

Enjoy the funny tongue twisters for kids and have fun trying to say some of the most 

difficult sentences in the English language. Say the sentences as fast as you can and see how 

many times you can finish each tongue twister without making a mistake.  Good luck! 

 She sells seashells on the seashore. 

 Flash message. Flash message. 

 Mix a box of mixed biscuits with a boxed biscuit mixer. 

 A proper copper coffee pot. 

 I saw Esau sitting on a seesaw. Esau, he saw me. 

 Toy boat. Toy boat. Toy boat. 

 Lovely lemon liniment. 

 Six thick thistle sticks. Six thick thistles stick. 

 Good blood, bad blood. 

 Three free throws.  

 The instinct of an extinct insect stinks. 

 Comical economists. Comical economists. 

 Which wristwatches are Swiss wristwatches? 

 Peter Piper picked a peck of pickled peppers, 

A peck of pickled peppers Peter Piper picked. 

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, 

Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? 

 One-One was a racehorse. 

Two-Two was one, too. 

When One-One won one race, 

Two-Two won one, too. 

 

Animal Jokes  

Enjoy the  hilarious animal jokes and laugh along with the neat humor and classic jokes 

related to all our our friends living in the animal kingdom. 

 Why do bees hum? Because they don’t know the words. 

 Why do birds fly south for the winter? Because it’s too far to walk. 

 What goes up slowly and comes down quickly? An elephant in a lift. 

 Why is there a crab in prison? Because he kept pinching things! 

 What do you call a brainy insect? A spelling bee. 

 Why did the man throw the butter out the window? Because he wanted to see butterfly. 

 What happened to the cat that swallowed a ball of wool? She had mittens. 

 How do porcupines kiss each other? Very carefully. 
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 What do you give an elephant with big feet? Plenty of room! 

 Why did the chicken cross the road? To get to the other side. 

 What do you call a fish with no eyes? A fsh. 

 Why does everyone love cats? Because they’re purr-fect! 

 Where do cows go with their friends? The moooovies! 

 How do you keep an elephant in suspense? I’ll tell you tomorrow. 

 What do you call a fly without wings? A walk. 

 

Funny Riddles  

Enjoy some great humor with a brain bending twist. How many of the riddles do you know?  

 What has a face and two hands but no arms or legs? A clock 

 What five-letter word becomes shorter when you add two letters to it? Short 

 What word begins and ends with an ‘e’ but only has one letter? Envelope 

 What has a neck but no head? A bottle 

 What type of cheese is made backwards? Edam 

 What gets wetter as it dries? A towel 

 Why did the boy bury his flashlight? Because the batteries died. 

 Which letter of the alphabet has the most water? The C 

 What starts with a ‘P’, ends with an ‘E’ and has thousands of letters? The Post Office! 

 What has to be broken before you can use it? An egg 

 Why can’t a man living in New York be buried in Chicago? Because he’s still living! 

 What begins with T, ends with T and has T in it? A teapot 

 How many letters are there in the English alphabet? There are 18: 3 in ‘the’, 7 in 

‘English’ and 8 in ‘alphabet’. 

 Which month has 28 days? All of them of course! 
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OM ȘI SOCIETATE 

POVEŞTI DE VIAŢĂ 

-grupaj literar- 

  

Elev, Costuţ Cristian, cls. a VI-a A 

Prof. îndrumător, Jianu Mihaela 

 

Bună, mă numesc CRISTIAN.  

M-am născut la oraş, într-o familie destul de bună. Părinţii mei erau muncitori şi 

proveneau de la ţară, tot dintr-o familie bună şi muncitoare, cu gospodărie şi animale. Ei s-au 

mutat la oraş unde şi-au găsit de muncă şi au luat un apartament unde locuiam împreună cu fraţii 

mei.  

Cu timpul, părinţii mei au început să facă afaceri 

cu fel şi fel de lucruri iar nouă ne mergea din ce în ce mai 

bine şi aveam multe posibilităţi. Mergeam la şcoală, 

învăţam bine şi voiam să devin cineva în viată, un actor 

sau o persoană importantă. 

Totul a mers bine cât am fost in clasele I-IV. Apoi 

am schimbat clasa, profesorii, am început să cunosc 

persoane noi. Pe stradă, la scoală, mi-am făcut un anturaj. 

În anturajul acesta consumam mult alcool şi nu mai ştiam 

ce fac. Fugeam de acasă, nu mergeam la scoală. Mergeam în oraş cu fete şi tot felul de vagabonzi 

şi ajungeam acasă târziu, neavând timp să-mi fac temele şi să învăţ. Având multe absenţe, am 

rămas repetent. Am continuat cu anturajul acesta şi am pierdut şi al doilea an de şcoală. În familia 

mea afacerile nu mai mergeau bine şi au dat faliment. 

Eu am ajuns să fur, să tâlhăresc, să fac lucruri urâte. Poliţia m-a arestat. Procesul a durat 8 

ani şi am ajuns după gratii.Mi-am pierdut libertatea. 

În libertate nu dormeam  nopţile, beam alcool, umblam după fete, aveam o viaţă 

dezordonată şi făceam tot felul de prostii. Deşi sunt după gratii , acum sunt mult mai bine: dorm 

toată noaptea, manânc când trebuie, ba chiar am început să mă îngraş. Muncesc, fac sport, am un 

program şi Îi multumesc lui Dumnezeu că sunt bine şi sănănos. Sunt obosit de la muncă, vin la 

cameră şi abia astept să dorm.  

Aştept să mă eliberez, să mă trezesc dimineaţa, să merg la muncă, să mănănc când 

trebuie, să am o viaţă normală. 
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Eu am început să mă schimb înainte să vin la puşcărie. Am 

observat că viaţa, lucrurile, nu au nici un sens fără Dumnezeu. M-am 

lăsat de fumat,  de înjurat, de furat, de tot ce era rău în viaţa mea.După ce 

am ajuns la puşcărie am început să citesc Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. 

După ce mă eliberez vreau să învăţ şi să ajung slujitor al lui Dumnezeu. 

Vreau să fiu cu Dumnezeu , să fac ce spune Dumnezeu, să-i aduc şi pe 

alţii pe calea pocăinţei.  

Tu, cititorule, vrei să intre Dumnezeu în inima ta? Dacă vrei ca Dumnezeu să fie cu tine, 

El va fi ! 

 

  

Elev, Uţă Gheorghe Marian, cls. a X-a L 

Profesor îndrumător, Călin Daiana 

 

         Eram pe Colibaşi la Spitalul de Psihiatrie. Mă aflam acolo să mă întâlnesc cu nişte prieteni 

mai vechi de pe alte penitenciare. 

          Într-o zi, a venit un baiat la noi la vizeta întrebandu-mă dacă vreau să citesc o carte 

frumoasă. În acel moment nu l-am luat în seamă. Am crezut că e dintr-o sectă şi că îmi oferea o 

carte religioasă. 

          După câteva zile am ieşit în curtea de plimbare. L-am văzut pe acel băiat stând de vorbă cu 

un om mai în vârstă, povestindu-i ceva. M-am apropiat de ei să ascult ce vorbesc. Ascultându-i, 

mi-am dat seama că vorbesc despre Dumnezeu şi parcă ceva din interiorul meu voia să asculte şi 

mai mult.  

 M-am apropiat de ei şi am făcut cunoştinţă. Pe 

el îl chema Emnuel şi mi-a spus că e foarte credincios 

şi că s-a pocăit în penitenciar. Mi-a oferit o carte să 

citesc. Cartea se numea Mântuirea păcătoşilor. Ajuns 

la camera seara, am început s-o răsfoiesc. Nu-mi venea 

să cred cât de liniştit eram. Nu mai citisem nicio carte 

până în momentul acela. 

 Citind, mi-am dat seama cât de păcătos sunt şi 

că trebuie să mă schimb. 

 A doua zi m-am întâlnit cu el şi i-am spus că mi-a dat o carte interesantă. L-am întrebat 

dacă mi-o poate lăsa mai mult timp ca să o pot citi pe toată. Ele mi-a răspuns că dacă o vreau cu 

adevărat pot să o păstrez de tot, dar să o citesc de două ori. 
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 În următoarele zile mi-a mai adus încă o carte şi o Biblie ortodoxă, pe care mi le-a dăruit. 

Din acel moment am început să cred cu adevărat în Dumnezeu şi am putut să scap de câteva vicii 

pe care le aveam (cafeaua, ţigările). 

 De atunci mă simt un om schimbat, mult mai fericit şi mult mai paşnic. Ştiu ce vreau de la 

viaţă şi ştiu că detenţia nu e sfârşitul, ci doar un început. Aici am învăţat multe lucruri bune şi 

rele. Aici nu te schimbă nimeni, ci doar dacă vrei tu te poţi schimba cu adevărat. Cu ajutorul lui 

Dumnezeu şi prin credinţă poţi trece peste orice greutate a vieţii. 

 

  

 

Elev, Drăguceanu Mădălin 

Prof. îndrumător, Dinu Andreea 

 

Acum şase ani am săvârşit fapta de viol. Eram un simplu copil în anul doi de liceu. Mi-am 

făcut un grup de prieteni, am început să chiulesc, să bat copiii, să fur de acasă, să am nevoie de 

cât mai mulţi bani pentru droguri. Am ajuns să fiu dependent de droguri. Nu ştiam ce să fac în 

perioada aceea. M-am certat cu toţi cei ce îmi făceau morală sau mă sfătuiau să aleg altă cale. 

Şcoala am pus-o pe ultimul plan. 

Într-o zi am plecat de la şcoală cu trei prieteni mai mari să ne facem iubite. Am întâlnit un 

grup de fete, am ajuns să le cunoaştem mai bine şi am ajuns să săvârşesc fapta de viol. Am fost 

condamnat la 5 ani de închisoare.   

Am realizat ce am făcut după ce am ajuns aici. 

Am întâlnit diferite persoane: criminali, hoţi, tâlhari, 

traficanţi de droguri. Aici îmi lipsesc multe lucruri. Am 

învăţat să preţuiesc viaţa, prietenii, familia. Îmi doresc să 

îmi fac o familie, să am copii, un loc de muncă, să pot 

munci să îmi ajut părinţii şi fraţii. 
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Elev, Farkas Ioan, cls. a VII-a A 

Prof. îndrumător,Dinu Andreea 

 

Am ajuns în închisoare din cauza anturajului. Execut o pedeapsă de 8 ani pentru tâlhărie.  

Fapta am savârşit-o când aveam 15 ani. După 3 luni de la 

tâlhărie , omul acela a decedat. Am aflat acest lucru de la televizor. M-

am panicat şi am fugit la socrii fratelui meu. Mama m-a chemat acasa 

dar nu am mai apucat să merg pentru că la 6 dimineaţa am fost ridicat de 

mascaţi spunându-mi că au mandat de arestare. Am fost la audieri, la 

amprentare, am ajuns în faţa instanţei. După un arest preventiv de 15 

zile am ajuns la închisoare pentru executarea pedepsei de 8 ani. 

În închisoare am încercat să îmi fac prieteni. După un an am fost 

mutat în Penitenciarul de la Craiova şi a trebuit să mă despart de ei. A 

fost foarte greu să mă despart de ei, deoarece îi consideram familia mea.  

Viaţa de aici este foarte greu de suportat mai ales fără familie lângă tine. Nu poţi avea 

încredere în nimeni. Hoţul nu spune ce are pe suflet, poate nu te suportă şi noaptea îţi dă în cap.  

 Când o să ies din închisoare sper să îmi găsesc un loc de muncă, să îmi întemeiez o 

familie şi să nu mai ajung nici o dată aici. Vă sfătuiesc si pe voi să aveţi grijă şi să nu ajungeţi 

niciodată aici.  

 

  

 

Elev, Ilie Eduard Mihăiţă 

Prof. îndrumător,Tașcu Minodora 

 

La 14-15 ani eram un copil normal. După aceea 

am început să sparg magazine, maşini şi, în cele din 

urmă, am ucis.  

Când am intrat prima dată în închisoare era legea 

hoţului. Aveam multe cunoştinţe acolo, şi dintre deţinuţi 

şi dintre gabori. Eram foarte violent în puşcărie şi nu îmi 

păsa de rapoarte. Apoi am început să realizez că nu este 

bun anturajul pe care îl am şi am început să mă schimb. 

Abia aştept să ies de aici pentru că aici e greu de 

suportat. Îmi doresc să îmi găsesc un loc de muncă, să îmi întemeiez o familie, să îmi ajut mama 

şi fraţii şi mai ales să stau departe de probleme.  
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Elev, Lascu Claudiu, cls. a VII-a B  

Prof. îndrumător, Dinu Andreea 

 

Să incep cu începutul. Sunt un băiat simplu, de la ţară. Familia mea săracă nu a avut 

posibilitatea să mă întreţină la scoală. Am muncit de mic, dar anturajul şi băutura mi-au distrus 

viaţa şi m-au adus pe căi greşite. Am facut multe lucruri rele printre care furturi şi tâlhării .  

Am plecat din România în Grecia pentru a avea o viţă mai bună. După câteva luni   de 

muncă am rămas fără nimic şi m-am apucat de furat şi acolo.Am intrat la puşcărie şi dintr-o 

pedeapsă de 4 ani şi 2 luni am executat 2 ani şi 10 luni. Am fost adus în România de Interpol 

deoarece fusesem condamnat şi aici la 2 ani şi 6 luni 

pentru o tâlhărie pe care o comisesem la 17 ani. De la 19 

ani sunt închis.   

Într-un fel, mă bucur că sunt în închisoare, 

deoarece aici sunt la şcoală, muncesc  şi ce este cel mai 

important, l-am cunoscut pe Bunul Dumnezeu şi m-am 

pocăit. Când o să mă eliberez o să merg la familia mea 

şi am să le spun că m-am schimbat. Le voi spune 

prietenilor să nu fure, să nu bea, îi voi învăţa să îşi 

iubească aproapele ca pe sine. Voi spune lumii că 

Dumnezeu ne iubeşte şi vrea să ne mântuiască. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze!  

 

  

În iarna anului 2012 eram la mine acasă, la un grătar cu nişte prieteni. La un moment dat, 

unul dintre ei ne-a sugerat că ştie el un loc nepăzit, foarte bun pentru furat. Era magazia de grâu a 

unui primar dintr-un sat vecin. Ne-am dus acolo patru seri la rând. În a cincea seară a venit poliţia 

la unul din prietenii şi  l-a luat la secţie pentru declaraţii. El a spus totul. Am ajuns să fim judecaţi 

pentru furt calificat.  

În ianuarie 2014 am fost arestat şi adus în 

PMT Craiova. Primele 3 săptămâni le-am petrecut 

într-o cameră după care am fost mutat într-o alta 

cu alţi 16 deţinuţi, unde nu cunoşteam pe nimeni. 

Pe durata executarii pedepsei am ieşit la diferite 

activităţi: sport, muncă, voluntariat, consiliere 

psihologică. 

Până în momentul de faţă, dupa 2 ani de 

executare, am realizat că libertatea este mai presus de orice pe lumea aceasta.  Numai familia mi-

a rămas aproape şi m-a ajutat, toti prietenii m-au uitat. 
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În 2 ani de puşcărie m-am schimbat mult.Vreau să îmi continui şcoala, deoarece aici nu 

am putut deoarece nu există clasa a XII-a . Îmi doresc să mă pot angaja undeva, să îmi întemeiez 

o familie, să îmi fac un rost în viaţă. Vreau să îmi pot ajuta părinţii, deoarece m-au sprijinit mult. 

Sper să nu fiu un exemplu negativ pentru fratele meu mai mic.  

  

 

Elev, Lingurar Iulian Malboro, cls. I A 

Prof. îndrumător,Cîrlugea Marius 

 

Atunci când am săvârşit fapta aveam 17 ani. 

Era vară şi eram cu nişte prieteni într-un parc. În ziua 

aceea am văzut nişte copii cu un laptop şi cum nu aveam bani 

să mergem la discotecă la Cluj, să ne distrăm, ne-a venit 

ideea să îl furăm. Eu am mers la băiatul care ţinea laptopul, i-

am cerut o ţigară, iar el politicos mi-a dat. După ce am intrat 

în vorbă cu el, l-am lovit şi i l-am furat. El a strigat după 

ajutor şi a suntat la poliţie.  

Unul dintre prietenii mei a fost prins de organele legii 

şi a povestit tot ce făcusem. Poliţia a venit la noi acasă, am 

deschis uşa, m-au întrebat cum mă cheamă şi m-au luat la 

secţie pentru întrebări.   

Am fost arestat şi am primit pedeapsa de 3 ani şi 6 

luni pentru tâlhărie. La puşcărie este foarte greu deoarece eşti departe de familie şi  nu ai 

libertatea de a merge unde vrei.Îmi pare rău pentru ce am făcut dar nu pot da timpul înapoi. O 

consider ca pe o învăţare de minte şi îmi doresc să nu mai ajung aici. Vreau să ma anjajez , să îmi 

întemeiez o familie şi să fiu fericit alături de ei. 

Aici închei mica mea poveste de viaţă şi vă sfătuiesc să vă ascultati parinţii, să mergeţi la 

şcoală şi să nu faceţi ce am facut eu. Multă sănătate! 

  

 

Elev, Vârfeanu Dalin, cls. a 

IX-a L 

Prof. îndrumător, Dinu 

Andreea 

 

Am fost un copil simplu de la 

ţară, amărât, necăjit, deoarece familia 

mea nu a putut să îmi ofere tot ce îşi 

dorea un tânăr de vârsta mea şi nici să 

mă ţină la scoală.  
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Norocul meu a fost bunicul meu care era crescător de oi. El m-a facut să prind prind drag 

de muncă. Când el nu s-a mai putut ocupa de animale m-a întrebat pe mine dacă vreau să le 

preiau. Bineînţeles că am spus  „ da” şi astfel am ajuns proprietarul a 60 oi.  

La 14 ani, prin multă muncă şi ambiţie ajunsesem un băiat prosper. De la 14 ani până la 

16 ani şi jumătate am avut grijă să îmi înmulţesc animalele. Au apărut şi problemele, deoarece 

mi-am făcut un anturaj, am început să fumez, să merg în baruri, să fac scandaluri. La 17 ani şi 3 

luni am săvârşit fapta pentru care sunt închis.   

Într-o noapte eram pe câmp cu animalele. Am văzut nişte oameni despre care am crezut 

că veniseră la furat de porumb. Ei, de fapt, voiau să îmi ia animalele. Când mi-am dat seama ce 

voiau să facă, i-am lovit cu bâta. Ei nu s-au oprit, iar eu am scos cuţitul şi l-am lovit pe unul 

dintre ei. Victima m-a dat în judecată. După un proces de 2 ani şi 8 luni instanţa a decis că sunt 

vinovat de tentativă de omor şi am fost condamnat la 2 ani şi 6 luni, pedeapsă pe care o ispăşesc 

în prezent in PMT Craiova. 

Ce am învăţat la închisoare? Aici am realizat ce am făcut eu cu viata mea şi regret 

multe.Aici am învăţat să fiu mai calm, să gândesc de două ori înainte să fac ceva, să evit violenţa 

fizică sau verbală. Am învăţat că trebuie să eviţi orice conflict  de orice natură. Am avut 

posibilitatea să îmi continui studiile ca să pot sa susţin examenul pentru dobândirea permisului 

auto. 

Nu ştiu ce îmi oferă viitorul, viaţa este un fir de aţă, dar aş vrea să îmi fac o mică fermă ca 

să pot să îmi intreţin familia. Pentru mine familia este cea mai importantă. Sper să nu mai ajung 

niciodată la închisoare. 

  

 

Elev, Tibil Florian 

Prof. îndrumător, Dinu Andreea 

 

Să încep cu începutul. Am fost un copil 

simplu, de la ţară, cu o familie bogată care mi-a 

oferit totul. Am trăit în puf,  pe banii părinţilor, 

nu munceam, mergeam la Liceul Industrial de 

Transporturi Auto, Baia Sprie. Nu aveam 

anturaj, nu fumam, nu mă drogam.  

La 17 ani şi 10 luni au început 

problemele. Fiind la ţară, am fost abordat de un 

băiat cu 5 ani mai mare decât mine. Mi-a spus 

că dacă nu mă joc cu el tenis de picior o va viola pe mama mea. A intrat peste ea în casă iar ea a 

început să  strige  după ajutor .  Eu m-am dus să o apăr iar el a scos un cuţit la mine. Am fugit, el 

a fugit după mine. M-a prins, mi-a dat cu piciorul în spate şi m-a doborât. Jos am gasit o bâtă , i-
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am dat cu ea în cap, i-a căzut cuţitul dar eu am continuat să îl lovesc. S-a ridicat pe picioarele lui 

şi a plecat acasă . A doua zi a murit.  

Eu am fost condamnat la 10 ani cu executare pentru omor calificat, Procesul a durat 9 

luni, timp în care pedeapsa mi-a fost modificată de mai multe ori în urma recursului: 10 ani, 6 ani 

şi în  final, 10 ani pe care o ispăşesc acum la PMT Craiova. Acesta este trecutul meu.  

Prezentul: de 5 ani si 5 luni de când sunt aici am învăţat că trebuie să îmi respect colegii 

de celulă şi poliţistii. Am realizat că mi-am pierdut cei mai frumoşi ani din viaţă şi sper să nu mai 

fac vreo greseală care să mă aducă din nou în spatele gratiilor. Aici întâlneşti persoane care au 

intrat încă de când erau copii, care s-au rupt de realitate şi cu greu te poţi înţelege cu ei. Au un 

limbaj licenţios, caută violenţă. 

În viitor ? Vreau să plec în Germania, să îmi 

deschid o firmă de transport marfă , să îmi întemeiez o 

familie, să am soţie şi copii şi să fiu sănătos ca să trec 

peste toate .  

Aceasta este povestea mea.  

 

 

  

Elev, Bambaloi Alin, cls. a V-a A 

Prof. îndrumător, Tașcu Minodora 

 

Eu vreau să vă povestesc despre trecut , prezent şi....viitor. 

La 14 ani  mi-am făcut câţiva prieteni în anturaj care mă determinau să fac fapte 

nedemne: furam, minţeam, mă comportam urât.  

Într-o zi, în timp ce eram în oraş, lor le-a venit ideea să furam maşini. Am furat una, ne-

am plimbat cu ea şi apoi am vândut-o unui ţigan. Poliţia a aflat şi a treia zi a venit la mine acasă 

şi mi s-a dus la cunostinţă că trebuie să mă prezint la secţia de poliţie . Am primit o pedeapsă de 2 

ani de închisoare cu suspendare.   

Părinţii m-au sfătuit să mă schimb, să îmi 

continui şcoala, dar din păcate eu nu i-am ascultat. 

După un an şi jumătate am săvârşit o nouă faptă. 

Am spart o casă. Din acel moment m-am oprit, m-

am schimbat radical.  

La 18 ani m-am căsătorit, am plecat în 

America la fraţii mei, m-am angajat la o firmă de 
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construcţii. Între timp, am fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare. Acum mă aflu în 

Centrul de Detenţie Craiova. Când am ajuns aici, mi se părea ciudat şi realizam că aceasta nu este 

lumea mea . Pe parcurs m-am obisnuit cu ideea că trebuie să plătesc pentru faptele mele. Regret 

ce am facut în trecut şi îmi pare rău că şi familia mea suferă. 

Am trei copii, un băiat şi două fetiţe gemene, îmi pare rău 

că nu sunt lângă ei când au nevoie de mine. Vreau să fiu trup şi 

suflet pentru soţia şi copiii mei, să îi educ cum trebuie, să nu 

ajungă pe căi greşite, să le ofer un viitor şi o educaţie, prin muncă 

şi sudoare cinstită.  

Sper ca tinerii din ziua de azi să înveţe din povestea mea de viaţă. 

 

 

 

 

 

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

CÂTEVA DEFECTE DE VEDERE ALE OCHIULUI UMAN  

ŞI CORECTAREA LOR 

Elev, Gheorghe Mişu – clasa a VIII-a 

       Prof. îndrumător – Elena Vais 

 

Ca şi lentilele, ochiul prezintă unele defecte. La lentile, defectele poartă denumirea 

comună de aberaţii. Defectele de vedere ale ochiului uman se numesc ametropii, de la expresiile 

greceşti a care înseamnă absenţă, metron - măsură, ops – ochi. Ochiul normal este numit  

emetrop, iar în caz contrar ametrop.  

 Cele mai răspândite defecte de vedere  sunt: miopia, hipermetropia, presbiţia, 

astigmatismul, strabismul. 



21 
 

 Miopia este considerată ca un defect de convergenţă, 

când cristalinul este prea convergent, până la 6 dioptrii şi de 

aceea imaginea se formează îm faţa retinei. Peste 6 dioptrii, 

miopia este considerată o boală. De reţinut că omul se naşte 

sau nu miop, dar miopia poate apărea şi ca urmare a unei 

oboseli anormale a ochiului, din cauza faptului că este silit să 

privească timp îndelungat obiecte prea apropiate. 

 Miopii văd foarte bine obiectele apropiate fără 

acomodare, chiar dacă acestea se află la 5 cm, dar nu văd clar 

obiectele aflate la distanţă. Ochiul miop vede toate obiectele 

cu contur difuz, în timp ce ochiul normal vede obiectele cu 

contur clar, cu toate detaliile. 

 Noaptea miopii văd obiectele luminate ca având 

dimensiuni uriaşe.  Ochiul miop vede feţele oamenilor mai tinere şi mai frumoase decât în 

realitate, fără să distingă ridurile ori alte mici defecte. 

 Hipermetropia se datoreşte faptului că ochiul este mai puţin convergent decît ochiul 

normal; de aceea imaginea se formează în spatele retinei. Acest defect se face simţit la vârste 

tinere.  

 

 

 Ochiul hipermetrop nu poate vedea distinct obiectele aflate la distanţe sub 0,6 m, dar nici 

obiectele depărtate, fără efor de acomodare. De exemplu, un hipermetrop acare pr9iveşte o stea 

va vedea o pată neclară ce devine netă numai după un efort de acomodare. 

 Presbiţia este un defect de vedere care, de fapt, reprezintă o boală caracteristică batrâneţii 

şi se datoreşte pierderii elesticităţii şi de aceea ochiul nu mai poate vedea clar  decât obiectele 

situate la mare depărtare. 

 Astigmatismul este un alt defect de vedere şi constă în aceea că imaginile apar deformate. 

De exemplu, un ochi astigmatic care priveşte o reţea de linii orizontale şi verticale va vbedea clar 

numai liniile orizontale. 

 Strabismul este un defect ce constă în aceea că axele optice ale ochilor nu sunt paralele 

între ele, ci se intersectează. Axele optice pot fi deviate înspre interior – strabism convergent, sau 

înspre exterior – strabism divergent. Mai des întâlnit este strabismul convergent. 
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Alte defecte de vedere, mai puţin frecvente, sunt: 

 Afakia (din greceşte a înseamnă 

absenţă şi phakos – lentilă) constă în 

faptul că ochiului îi lipseşte cristalinul, 

fie congenital, fie datorită altor cauze. 

Extragerea cristalinului este o operaţie 

chirurgicală curentă la subiecţii atinşi de 

cataractă, maladie caracterizată prin 

opacifierea ochiului. Cataracta poate fi 

senilă, dar diabetul precum şi 

manipularea anumitor substanţe 

predispun la cataractă. 

 Corectarea acestei anomalii constă în înlocuirea cristalinului absent sau extras, printr-o 

lentilă plasată în faţa ochiului. 

 Daltonismul- incapacitatea congenitală de a percepe diferenţiat culorile. În cele mai multe 

cazuri ochiul nu poate recunoaşte culoarea roşu sau verde, sau ambele culori. De aceea 

persoanelor având daltonism li se interzice să exercite anumite profesii. Daltonismul congenital 

nu este vindecabil. 

   

  

OBOSEALA FIZICĂ ŞI INTELECTUALĂ 
 

Elev, Bărbulescu Aly Cristian – cls. a VIII-a  

 Prof. îndrumător – Elena Vais 

 

             Majoritatea autorilor împart obosela în fizică și 

intelectuală, nu atât după efectele muncii, cât după 

natura activității care o provoacă; totuși, se poate vorbi 

de efectele specifice proprii unei anumite activități. 

              În ceea ce privește oboseala fizică, fenomenele 

sunt, în principal, de ordin motric și, în secundar, de 

ordin obiectiv: necoordonarea musculară, contracții 

musculare inutile, amorțeală și atitudini defectuoase, 

amorțeală, dureri și crampe musculare, dezgust pentru 

activitate. Oboseala fizică este însoțită de tulburarea 

fenomenelor de coordonare dintre sisteme, ceea ce duce la scăderea acuității vizuale și a 

sensibilității kinestezice și a echilibrului. 
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               Oboseala intelectuală este însoțită de scăderea atenției, de inhibiția funcțiilor psihice și 

de reducerea percepțiilor senzoriale. Se reduce capacitatea funcțională a vederii și auzului, ceea 

ce face ca reacțile la stimulii auditivi și vizuali să aibă o perioadă de latență mai lungă. 

   Oboseala mai poate fi însoțită uneori de instabilitate, depresie, frică, lipsă de inițiativă, 

neliniște și apatie. În oboseala mai intensă apar modifică substanțiale ale poftei de mâncare, 

cefalie, palpitații, dureri abdominale, paloare, dureri musculare. În cazul elevilor, fenomenele de 

oboseală se accentuează în perioada examenelor și a lucrărilor de control, la sfârșitul săptămânii, 

la sfârșitul semestrelor și la sfârșitul anului școlar. 

Oboseala fiziologică este îndepărtată prin odihnă, iar aceasta este eficace numai dacă 

reușeșe să îndepărteze efectele care au adus oboseala.  

 

 DESPRE HOLOGRAFIA ACUSTICĂ 
 

 Elev Cruțan Andrei - clasa a VIII-a  

 Prof. îndrumător – Elena Vais 

 

 Principiul holografiei optice se aplică și undelor acustice. Obiectele sunt iradiate cu 

unde acustice sau unde ultrasonice coerente, în loc de unde luminoase care pătrund și în interiorul 

corpurilor opace, permițând astfel să se obțină imagini în trei dimensiuni ale interiorului acestora. 

 În holografia optică se realizează interferența între undele difuzate sau difractate în obiect 

și o undă de referință coerentă. În holografia acustică există însă 

posibilitatea suprimării undei acustice de referință. Față de alte 

metode de formare a imaginilor sonice, holografia acustică 

prezintă următoarele avantaje: 

a) se folosesc sisteme optice și electronice foarte bine puse 

la punct; 

b)informațiile se pot prelucra pe cale optică sau folosind 

calculatoarele electronice. 

         Totuși, holografia acustică este limitată datorită 

particularităților constructive ale detectorilor și, uneori, chiar 

datorită obiectelor a căror hologramă trebuie obținută atunci când 

dimensiunile lor sunt prea mici. 
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PAGINA ISTETILOR 
 

Problemele alese de elevul Lascu Claudiu, cls. a VII-a B,  

sub indrumarea prof. Catalin Nicola  

 

 

 

 

 

Problema 1  

 

Vom considera, convenţional,că dacă omul nu mănâncă 7 

zile (o zi – 24 de ore) sau nu doarme 7 zile, atunci el va 

muri. Fie că un om o săptămână n-a mâncat şi n-a dormit. 

Ce el trebuie să facă în primul rând către sfârşitul a 7-ei 

zile: să mănânce sau să doarme, ca să rămână viu? 

(Deşi problema poartă un caracter glumeţ, ea are o soluţie 

strictă şi unică). 

 

Problema 2 

 

Au fost adunate împreună 7 stoguleţe de fân şi încă 11 stoguleţe. Câte stoguleţe de fân s-au 

obţinut? 

 

Problema 3 

 

Cum se zice corect: "9 şi 7 va fi 15" sau "9 plus 7 este egal cu 15" ? 

 

Problema 4 

 

Un băiat a avut tot atâtea surori cât şi fraţi. Dar fiecare soră a avut fraţi de două ori mai mulţi, 

decât surori. Câţi copii în total au fost în familie? Câţi din ei au fost băieţi şi câte fete? 

 

Problema 5 

 

Trenul electric merge de la est spre vest. Accelerând mersul, trenul face 60 km pe oră. În aceeaşi 

direcţie, de la est spre vest, suflă vântul, dar cu viteza 50 km pe oră. În ce direcţie va fi dus fumul 

trenului? 

 

Problema 6 

 

Presupunem, că globul pământesc este cuprins pe ecuator de un cerc, care după lungime întrece 

ecuatorul cu 10 m. Admitem că tot cercul este egal îndepărtat de suprafaţa pământului. Cât de 

mare va fi distanţa între suprafaţă şi cerc? S-ar putea, spre exemplu, să pătrundă o muscă sub 

cerc? 

 



25 
 

Problema 7 

 

Compuneţi exemple cu răspuns 100. Se poate de folosit semnele matematice +, –, ×, / : 

a) de cinci ori cu cifra 1 ; 

b) de patru ori cu cifra 9 ; 

c) de cinci ori cu cifra 5 . 

Spre exemplu, "de cinci ori cu cifra 3" : 33×3+3/3 = 100. 

 

 

 

Stiaţi că? 

 
Elevi, Modan Tiberiu, cls. a X-a M şi Ţacu Adrian, cls. a X-a M 

Prof. îndrumător, Popescu Luminiţa 

 

Până în urmă cu 45 de ani, acetilena se obţinea numai din carbid? Din cauza consumului 

ridicat de energie electrică (10 kwh/kg de acetilenă) la fabricarea carbidului, s-a trecut la 

fabricarea acetilenei din gaze naturale. 

De exemplu, din gaz metan se poate obţine acetilena, folosind procedeul cu arc electric 

(reacţia este endotermă), fie prin arderea exotermă a unei părţi din metan, prin procedeul cu 

oxidare partial. 

-Procedeul cu arc electric (temperatura de 1500
0
C) 

2CH4――>C2H2+3 H2    reacţie principal 

 

Aplicaţie: 

 

Tãierea termicã cu flacãrã, manualã sau mecanizatã, este domeniul principal de aplicare 

a flãcãrii oxiacetilenice de mare randament. Procesul de tãiere termicã este un procedeu cu 

necesar mare de manoperã. Aproximativ 80-90% din costurile totale se datoreazã costurilor de 

manoperã si celor pentru echipament. Din acest motiv, randamentul foarte ridicat al flãcãrii 

oxiacetilenice este extrem de avantajos, concretizat în preîncãlzirea rapidã la pornirea procesului 

de tãiere sau la perforare. Viteza de tãiere este optimã chiar si în cazul tablelor oxidate, cu 

depuneri de þunder sau cu straturi de protecþie superficialã. Calitatea suprafetelor tãiate este 

optimã. Se asigurã muchii drepte si bine conturate , suprafata tãieturii netedã iar zgura rezultatã 

se desprinde usor, indiferent de forma tãieturii, chiar si în cazul unor tãieturi foarte înclinate. 

Echipamentele de tãiere moderne si noile tipuri de duze contribuie la eficientizarea procedeului 

de tãiere termicã cu flacãra de acetilenã.  

Tipuri de rosturi realizate prin tãiere termicã oxiacetilenic :  

-Tãiere termicã robotizatã cu flacãrã  
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-Tãiere termicã cu flacãrã în producþie 

-Tãiere termicã cu flacãrã cu mai multe capete de tãiere 

-Tãiere termicã cu flacãrã asistatã de calculator, bazatã pe ajustarea on-line a parametrilor 

de tãiere. 

 

 

 

 

 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

 

Sfaturi pentru o carieră de succes 

                                                                                              
Elev, Moldovan Andrei, cls. aXI-a L 

Prof. îndrumător, Ungureanu Maria 

                                                                                         

,,Planificarea carierei nu ar trebui sa fie o activitate care se face o data in viata, in liceu sau in 

facultate, iar pe masura ce inaintam intr-un loc de munca, s-o uitam in vreun colt al mintii.” 

          Daca privesti planificarea carierei ca pe o activitate eliberatoare, si nu grea, de temut sau 

care trebuie amanata, aceasta ar trebui sa fie o experienta plina de satisfactii si pozitiva. 
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      Vrei sa planifici o cariera de succes? Iata 10 sfaturi ale dr. Randall S. Hansen, 

fondatorul Quintessential Careers:  

     1. Multi dintre noi au programari la medic si fac o multime de lucruri planificate, inclusiv 

plecarea in concediu. Atunci de ce sa nu planifici si cariera? Gaseste o zi sau un weekend o data 

pe an sau mai des, daca simti nevoia, pentru o schimbare majora in cariera. Refugiaza-te undeva 

si blocheaza tot ceea ce iti distrage atentia, incat sa ai suficient timp sa te concentrezi la ceea ce 

vrei cu adevarat. In viata ta. In acest fel, vei fi mai bine pregatit pentru depasirea dificultatilor, iti 

vei clarifica incertitudinile si te vei simti mai sigur in alegerea directiei pe care vrei sa o imprimi 

carierei tale. 

   2. Aloca un timp pentru a reflecta si revizui pasii 

anteriori pe care i-ai facut in cariera. Marcheaza 

eventuale greseli pentru a fi sigur ca planificarea actuala 

este fara cusur. Puneti intrebari de genul: Sunt multumit de 

calea mea? As fi putut face lucrurile mai bine? Ce as 

schimba pe viitor?   

  3. Gandeste-te la ceea ce-ti place si ceea ce-ti 

displace. La nevoile si dorintele tale. Schimbarea este un 

facor de viata si totul in jurul nostru se modifica. La fel ca 

simpatiile sau antipatiile noastre. Astfel, ceea ce ti-a placut 

sa faci acum doi ani poate sa-ti aduca nemultumire 

acum. Fa o lista cu doua coloane. Ce-ti place si ce-ti 

displace. Apoi utilizeaza aceasta lista pentru a examina 

locul de munca actual si cariera. Daca te regasesti mai mult 

in coloana cu lucrurile care iti plac, esti inca pe un drum care ti se potriveste. In caz contrar, este 

momentul sa iei in calcul analizarea unei noi cariere. A unui nou loc de munca. Vrei sa faci o 

diferenta intre ceea ce a fost si ceea ce va fi?  Vrei celebritate? Independenta financiara? Cauta 

motivele care te conduc la un sentiment de succes si fericire. 

  4. Analizeaza-ti hobby-urile. Desi poate parea ciudat sa-ti ocupi gandurile cu examinarea 

activitatilor non-munca, nu este catusi de putin. De multe ori, hobby-urile si preocuparile 

extra-job iti pot oferi o perspectiva buna pentru cariera viitoare.  

      5. Majoritatea oamenilor nu tin o evidenta foarte buna a realizarilor de munca si apoi, in 

momentul cand isi cauta un loc de munca, se lupta sa creeze un CV puternic.  A tine o evidenta 

cu realizarile tale din trecut nu este numai util pentru construirea CV-ului, dar si pentru 

planificarea carierei. 

    6. Trece-ti in revista abilitatile. Exista competente transferabile si fiecare loc de munca 

solicita un set de astfel de competente, asa ca nu e bine sa te impotmolesti doar in titlurile 

locurilor de munca. Privind dincolo de acestea, o sa constati ca ai si tu aptitudini care ar putea fi 

aplicate in cariere diferite. 
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O cariera de succes, poate fi drumul pentru o viaţă împlinită? 

                                                                                                                                                                         

Elev, Moldovan Andrei, cls. aXI-a L 
Prof. îndrumător, Ungureanu Maria 

 

    Oamenii care văd un sens în munca lor sunt mai 

împliniţi decât aceia care muncesc doar pentru a-şi 

câştiga pâinea.  Pe de altă parte muncitorii care 

câştigă o sumă reprezentativă de bani sunt în 

general mulţumiţi de locul lor de muncă pentru că 

sunt capabili să îşi asigure un trai multumitor.  

     La vârsta adolescenţei tinerii se desprind de 

stilul de viaţă al părinţilor şi încearcă să îşi 

dezvolte o identitate proprie. Această fază coincide 

cu cea în care adolescenţii se hotărăsc asupra unuei slujbe de viitor şi care are loc în perioada 

liceului. Excepţie de la această regulă sunt tinerii cu părinţi antreprenori care se decid să 

muncească în cadrul afacerii de familie. În această perioadă, adolescenţii sunt atraşi de artă în 

special pentru că mass media le prezintă  această zonă într-o postură fermecătoare.  Totuşi, o dată 

cu finalizarea studiilor apare întrebarea care slujbă este cea mai serioasă şi care se potriveşte cel 

mai bine propriei identităti.Tinerii pot alege astăzi între mai multe stiluri de viaţă. Dacă în 

perioada de după război oamenii simţeau nevoia de siguranţă în ceea ce priveşte asigurarea 

traiului, la sfârşitul aniilor '60 a urmat perioada în care angajaţii simţeau tot mai mult nevoia 

deauto-realizare. Apoi au apărut job-urile în domeniul social şi creativ. Odată cu asta femeile au 

lăsat mătura, au început să iasă din bucătării şi să muncească pe cont propriu. Nevoia unui loc de 

muncă s-a dizolvat, în schimb s-a dezvoltat  dorinţa de a face ceva util şi în acelaşi timp de a fi 

asigurat din punct de vedere material.Deşi există mai multe lucruri care participă la  realizarea 

senzaţiei de împlinire în viaţă, societatea  etichetează un om împlinit ca fiind o persoană care are 

o carieră de succes. Oamenii care se opun stilului de viaţă în care un partener de vis, o locuinţă de 

lux şi un cerc de prieteni ideali sunt obligatorii au o mare stimă de sine, spune psihologul Tim 

Hagemann. Pentru că este nevoie de mult curaj pentru a înfrunta principiile societăţii. 

       Să luăm ca exemplu o tânără academiciană care, în loc să îşi dezvolte o carieră în medicină, 

în loc să se gândeacă la casătorie şi la copii, alege să locuiască în chirie într-o singură camera şi 

să muncească pe post de chelneriţă. Societatea automat o va eticheta drept învinsă.  
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Oamenii ce au eşuat din punct de vedere profesional 

sunt automat devalorizaţi, chiar şi aceia care eşuează din pur 

ghinion. De exemplu, un manager care îşi pierde slujba în urma 

unor restructurări  va trebui să îşi reducă costurile de viaţă şi să 

muncească în construcţii.  În această situaţie,  societatea îl va 

cataloga ca fiind un om care şi-a ratat viaţa. Şi asta este o 

mentalitate tipic românească pentru că într-o ţară precum SUA 

este mult mai uşor şi nu în ultimul rând mai acceptabil să o iei 

de la capăt. 

      Psihologul Tim Hagemann este de părere că nu orice om 

este făcut pentru muncă, iar pentru   oamenii care dintr-un 

motiv sau altul nu au avut niciodată un job sau nu au muncit o 

perioadă lungă de timp nu există soluţii. Pentru aceia care au muncit mult timp cot la cot cu 

oameni de ştiinţă dar nu au reuşit niciodată să profeseze în acel domeniu exista în trecut un mod 

prin care îşi puteau asigura un trai mai mult decât decent, uneori pentru tot restul vieţii.  Însă , în 

prezent nu mai există locuri de muncă în astfel de nişe. Totul este mult prea dezvoltat, 

automatizat şi au rămas în urmă doar şomeri stigmatizaţi. 

     Într-un sfârşit însă fiecare decide pentru sine. Pe lângă locul de muncă sunt alţi factori la fel de 

importanţi care contribuie la formarea identităţii. Prietenii, familia şi hobby-urile sunt stâlpi 

fundamentali ai unei vieţi împlinite. Partea financiară are un rol inferior, iar mai mulţi bani nu 

înseamnă neapărat mai bine. 

      Sunt Andrei,  elev intr-o scoala diferita de scolile in care am mai invatat eu. Aici , altfel se 

vede interesul pentru scoala; este masurat in credite obtinute, intr-o eliberare inainte de termen 

pentru ca ,, am fost cuminte” fara rapoarte sau ca mai  pierd  putin timpul  si abia in ultimul 

timp ma gindesc la ce am invatat si la ce mi-o folosi. Cariera mea va depinde mult de sprijinul 

familiei si al comunitatii la iesirea din infern. Stiu, am gresit mult, dar nu mai pot repara prea 

mult. Imi doresc cel mai mult o familie in care sa cred, sa-mi dea puterea   sa pot sa o iau de la 

capat si astfel ma voi considera implinit. 
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CEILALȚI PENTRU NOI 

Elev ȚACU Adrian, cls. a X-a M 

Prof. îndrumător Daiana CĂLIN  

 

În anul școlar 2015-2016 elevii și profesorii de la Școala Gimnazială Leșile s-au gândit la 

noi. Sub titlul Să fim împreună, să ne împrietenim!, Școala Gimnazială Leșile a încheiat un 

parteneriat SNAC (Strategia Națională de Acțiune Comunitară) cu Școala Profesională Specială 

Craiova. 

  În data de 18 noiembrie 2015 a avut loc activitatea 

Săptămâna fructelor și legumelor donate. Atunci am făcut 

cunoștință cu 10 elevi de la Școala Leșile, îndrumați de d-na 

prof. Cîrlugea Cristina. Copiii din clasele V-VIII au fost 

curioși să ne 

cunoască, să 

discute cu noi și să 

viziteze școala 

noastră. Nu au venit cu mâna goală, ci cu o 

mulțime de fructe pe care ni le-au oferit în dar, 

știind că ne fac o mare bucurie. Despre școală au 

spus că seamănă cu oricare altă școală, iar despre noi 

au spus că suntem interesanți și că ar dori să ne mai 

întâlnească.  

În data de 17 decembrie 2015, sub titlul Dăruind, vei dobândi!, elevii Școlii Gimnaziale 

Leșile ne-au încântat cu programul artistic Deschide ușa, 

creștine!. Colindele pe care le-au cântat ne-au adus mai aproape 

de familiile noastre și de sărbătorile de iarnă, mai ales că au venit 

îmbrăcați în costume populare  românești. Nici de această dată nu 

au venit cu mâna goală, ci ne-au dăruit dulciuri, sucuri și fructe, 

așa cum se obișnuiește de 

Crăciun. Cu mari emoții, 

le-am oferit felicitări de Crăciun făcute de mâinile 

noastre, numărând, poate, clipele până când le vom putea  

oferi și celor apropiați nouă. 

 

Așteptăm răbdători alte activități și întâlniri cu 

elevii de la Școala Gimnazială Leșile, acestea fiind 

printre momentele când uităm locul în care ne aflăm și 

suntem niște adolescenți și tineri obișnuiți.   
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PICTURĂ PE PÂNZĂ 
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PICTURĂ PE ZIDURILE ȘCOLII (!) 
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