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LIMBĂ ŞI COMUNICARE
POEZII
Secerând
Elev: M. K.
prof. coord. Sârbu Adriana

Secerând copacii de vise
Plantați în inima distrusă
Glasul frunzelor murise
Urlând povestea lor nespusă.
Secerând fum de amintiri
Înțesați în rânduri rescrise
Se evaporă în valsuri
Ivind iubirea ce pălise.
Secerând pârjol de lacrimi,
Întins pe suflet răvășit
Cristalele reci ce dispar
Lăsând râuri de dor chinuit.
Secerându-te pe tine de tot
Din întregul meu lumesc,
M-aș secera şi pe mine
Cu foc continuu să te iubesc.
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MARI POEȚI ROMÂNI versus ANONIMI
Prof. coord. Cîrlugea Daiana
Prof. coord. Cîrlugea Marius
Mama
George Coşbuc
Din volumul Fire de tort (1896)
În vaduri ape repezi curg
Și vuiet dau în cale,
Iar plopi în umedul amurg
Doinesc eterna jale.
Pe malul apei se-mpletesc
Cărări ce duc la moară –
Acolo, mamă, te zăresc
Pe tine-ntr-o căscioară.
Tu torci. Pe vatra veche ard,
Pocnind din vreme-n vreme,
Trei vreascuri rupte dintr-un gard.
Iar flacăra lor geme:
Clipeşte-abia din când în când
Cu stingerea-n bătaie,
Lumini cu umbre-amestecând
Prin colţuri de odaie.
Cu tine două fete stau
Şi torc în rând cu tine;
Sunt încă mici şi tată n-au
Şi George nu mai vine.
Un basm cu pajuri şi cu zmei
Începe-acum o fată,
Tu taci ş-asculţi povestea ei
Şi stai îngândurată.

Gustav Klimt – Mother & Child

Şi firul tău se rupe des,
Căci gânduri te frământă.
Spui şoapte fără de-nţeles,
Şi ochii tăi stau ţântă.
Scapi fusul jos; nimic nu zici
Când fusul se desfiră…
Te uiţi la el şi nu-l ridici,
Şi fetele se miră.
…O, nu! Nu-i drept să te-ndoieşti!
La geam tu sari deodată,
Prin noapte-afară lung priveşti –
– „Ce vezi?î întreab-o fată.
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– „Nimic… Mi s-a părut aşa!
Şi jalea te răpune,
Şi fiecare vorbă-a ta
E plâns de-ngropăciune.
Într-un târziu, neridicând
De jos a ta privire:
– „Eu simt că voi muri-n curând,
Că nu-mi mai sunt în fire…
Mai ştiu şi eu la ce gândeam?
Aveţi şi voi un frate…
Mi s-a părut c-aud la geam
Cu degetul cum bate.
Dar n-a fost el!… Să-l văd venind,
Aş mai trăi o viaţă.
E dus, şi voi muri dorind
Să-l văd o dată-n faţă.
Aşa vrea poate Dumnezeu,
Aşa mi-e datul sorţii,
Să n-am eu pe băiatul meu
La cap, în ceasul morţii!

Constantin Piliuță – Împreună

Afară-i vânt şi e-nnorat,
Şi noaptea e târzie;
Copilele ţi s-au culcat –
Tu, inimă pustie,
Stai tot la vatră-ncet plângând:
E dus şi nu mai vine!
Ş-adormi târziu cu mine-n gând
Ca să visezi de mine!
Mamă, nu plânge, mamă,
Că totul va fi bine cu băiatul tău!
M-am lovit de ele, de belele,
Și nu mai pot uita de suferința mamei
mele!
Elev: Heggy Marcus, clasa a VI-a A
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Dor
de Nicolae Labiş
(1958, Lupta cu Inerţia)
Astăzi mă întorc acasă, lângă frații mei,
Că mi-e tare dor să stau la masă cu ei.
Mi-e dor de mama și de tata și abia aștept
Să ajung acasă să îi strâng la piept!
Elev: Covaci Daniel, clasa a VIII-a A

Pentru ce-am plecat,
Unde mă îndrept?
S-au întunecat
Sensurile-n piept,
Dar o flacără
Mă cheamă acolo
Sub straturi de nea
Şi vreau să treacă
Liniştea mea.

Dor de tata…- Marin Sorescu
Când sunt copii noştri mici
Noi pentru ei suntem TĂTICI
Ce gingaş e, şi sună bine
TĂTICULE, mi-e dor de tine!

Dade tu san muro ilo
Anda tute memerau
N-ai să vezi copil pe lume
Să-și iubească așa tata.
Elev: Novacovici Marian, clasa a VII-a A

Dar cresc, nu le mai eşti pe plac
Din TATA tu devii BABAC
Şi vorba sună trist şi gol
BABACULE, mai dă-mi un pol!
Dar viaţa e un foc de paie
Şi vrei nu vrei, ajungi TATAIE
Iar vorba ta, în râs e luată
TATAIE, ia mai las-o baltă!
Şi-n anii care-ţi mai rămân
Te vor numi doar ĂL BĂTRÂN
Și vorba lor te năuceşte
BĂTRÂNE, ce-ţi mai trebuieşte?
Copile, tu să ai ştiinţă
Am fost un tată cu credinţă
Şi din puţin, de-a fost să fie
Eu am răbdat, şi ţi-am dat ţie
Dar fă-mi, te rog, o bucurie
La cimitir, de vii la mine
Să-mi zici ca în copilărie
TĂTICULE, mi-e dor de tine!
Când sunt copii noştri mici
Noi pentru ei suntem TĂTICI
Ce gingaş e, şi sună bine
TĂTICULE, mi-e dor de tine!
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Ce bine cã esti de Nichita Stănescu
O viziune a sentimentelor (1964)
E o întâmplare a fiinţei mele
şi atunci fericirea dinlăuntrul meu
e mai puternică decât mine, decât oasele mele,
pe care mi le scrâşneşti într-o îmbrăţişare
mereu dureroasă, minunată mereu.
Să stăm de vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte
lungi, sticloase, ca nişte dălţi ce despart
fluviul rece în delta fierbinte,
ziua de noapte, bazaltul de bazalt.
Du-mă, fericire, în sus, şi izbeşte-mi
tâmpla de stele, până când
lumea mea prelungă şi în nesfârşire
se face coloană sau altceva
mult mai înalt şi mult mai curând.
Ce bine că eşti, ce mirare că sunt!
Două cântece diferite, lovindu-se amestecânduse,
două culori ce nu s-au văzut niciodată,
una foarte de jos, întoarsă spre pământ,
una foarte de sus, aproape ruptă
în înfrigurata, neasemuită luptă
a minunii că eşti, a-ntâmplării că sunt.
Doamne, cum se mișcă!
Aduceți o cușcă!
Bunăciunea asta
Vrea să stea închisă!

Elev: Bucur Adrian Cristian, clasa a VI-a A

Marc Chagall, Aniversarea (1915)
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Celei care minte – de Ion Minulescu
Romanţe pentru mai târziu (1908)
Eu ştiu c-ai să mă-nşeli chiar mâine…
Dar fiindcă azi mi te dai toată,
Am să te iert –
E vechi păcatul
Şi nu eşti prima vinovată!…
În cinstea ta,
Cea mai frumoasă din toate fetele ce mint,
Am ars miresme-otrăvitoare în trepieduri de
argint,
În pat ţi-am presărat garoafe
Şi maci –
Tot flori însângerate –
Şi cu parfum de brad pătat-am dantela pernelor
curate,
Iar în covorul din perete ca şi-ntr-o glastră am
înfipt
Trei ramuri verzi de lămâiţă
Şi-un ram uscat de-Eucalipt.

Nimic din ce poetul palid
Cerşeşte-n veci de veci, stingher,
Voi doar să-mi schimbi de poţi o clipă
Din şirul clipelor la fel,
Să-mi torni în suflet înfinitul unui pahar
de hidromel,
În păr să-mi împleteşti cununa de laur
verde
Şi în priviri
Să-mi împietreşti pe veci minciuna
neprihănitelor iubiri.
Şi-aşa tăcuţi –
Ca două umbre, trântiţi pe maldărul de
flori –
Să-ncepem slujba-n miez de noapte
Şi mâine s-o sfârşim în zori!

Tot ce-am avut
Ție ți-am dat
Și tu ai fost rea,
M-ai abandonat!
Să te bată Dumnezeu
Că ai râs de sufletul meu,
Nu ți-ar mai da Domnul bine
Că ai profitat de mine!
Elev: Bădîrcea Cosmin, clasa a VII-a A

Dar iată,
Bate miezul nopţii…
E ora când amanţii, -alt’dată,
Sorbeau cu-amantele-mpreună otrava
binecuvântată…
Deci vino,
Vino şi desprinde-ţi din pieptenul de fildeş
părul,
Înfinge-ţi în priviri Minciuna
Şi-n caldul buzei Adevărul
Şi spune-mi:
Dintre câţi avură norocul să te aibă-aşa
Câţi au murit
Şi câţi blesteamă de-a nu te fi putut uita?…
Eu ştiu c-ai să mă-nşeli chiar mâine…
Dar fiindcă azi mi te dai toată.
Am să te iert –
E vechi păcatul
Şi nu eşti prima vinovată!…
Deci nu-ţi cer vorbe-mperecheate de sărutări,
Nu-ţi cer să-mi spui
Nimic din tot ce-ai spus la alţii,
Ci tot ce n-ai spus nimănui.
Şi nu-ţi cer patima nebună şi fără de sfârşit,
Nu-ţi cer

Gustav Klimt, Sărutul (1908)
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Rondelul Lucrurilor
de Alexandru Macedonski
în Rondelurile Pribege
Poema rondelurilor (1927)
Am respect pentru valoare
Trăiesc viața în stil mare
Nu mă uit unde se duc
Dau 500 pe-un trabuc,
Băuturi de 10 stele
Și femei fotomodele.
Elev: Varga Casian,
clasa a VIII-a A

Oh! lucrurile cum vorbesc,
Si-n pace nu vor să te lase:
Bronz, catifea, lemn sau mătase,
Prin grai aproape omenesc.
Tu le crezi moarte, și trăiesc
Împrăștiate-n orice case.Oh! lucrurile cum vorbesc,
Si-n pace nu vor să te lase.
Si cate nu-ti mai povestesc
In pustnicia lor retrase:
Cu tot ce sufletu-ti uitase
Te-mbie sau te chinuiesc.Oh! lucrurile cum vorbesc.

Moartea și viața – Gustav
Klimt
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Speranțe false
Elev: Grigoroiu George, clasa a VIII-a A
prof. coord. Tașcu-Stavre Minodora
Timpu’ trece, totu’ mi se pare rece
Între noi doi este o ură cât zece
Nimic nu merge,
Totul e întors pe dos
Zici că sunt o umbră a unei lămpii arse adaronost
Am fost un prost...
Să mă încred în tine
Și minciunile tale nu mi-au făcut deloc bine
Inima mea îți aparținea doar ție, în fine
Să știi ca te iubeam doar pe tine
Dar acum, sincer îți mulțumesc
Dacă nu erai tu, nu simțeam că trăiesc
M-ai facut să am din nou sentimente
Și să pot iubi iar fără regrete
M-ai făcut să am încredere în tine
Și tu ai scos tot ce-i mai rău din mine
Dar cel mai important, m-ai făcut să te iubesc
Și tu-mi ziceai “stai liniștit că nu-ți greșesc”
Era firesc
Să se întâmple tot ce s-a întâmplat
Tu ești mică și n-ai nimic în cap.

Asta ești tu
Mi-ai făcut speranțe false
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Minciunile tale, să știi că sunt de mult arse
Dar să știi...
Se va întâmpla în viață
Să nu mai am lacrimile alea reci pe față

În continuare
Să știi că îți doresc tot binele din lume
Nu vreau să crezi că vorbele mele sunt simple glume
N-am glumit și n-o sa glumesc deloc
Pentru tine eram în stare să trec și prin foc
Dar tu...
N-ai realizat chestia asta
Am să scriu despre noi până mi se termină pasta
Pixu’ tremură pe această foaie
Și vorbele pe care ți le-am spus, pentru tine au fost niște gunoaie
Dar îți mai mulțumesc încă o dată
De acum, jur că-mi fac inima de piatră
Și n-o sa mai cad în plasa unei fete
Și s-o las să-mi rănească ale mele sentimente
Tu ai fost totul pentru mine
Și nu credeam ce zice lumea despre tine
Eu credeam că ești prințesa din poveste
Și eu sunt acea bestie
Și credeam că tu mă vei salva
De blestemul ce zace în urma mea.
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Dor de casă
Elev: Mocsel Albert, clasa a II-a
Coord: prof. înv. primar Popa Ionuţ Virgil
prof. înv. primar Popa Cristiana

Când privesc în depărtare,
Chipul mamei apare în zare;
Şi pe tata-l văd în minte
Când spunea: „Să fii cuminte!”

Aici viaţa este grea
Departe de sora mea;
Sufletul mă doare tare
Pentru fratele mai mare.

Stau la geam şi mă gândesc
Cât de mult dezamăgesc…
Îmi doresc să fie un vis,
Să nu stau aici închis!

Am greşit!

Am greşit şi mă căiesc
Pentru ce-am făcut plătesc
Anturajul m-a făcut
Să greşesc aşa de mult.

Prietenii de altădată
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Nu mă caută la poartă…
Acum stau şi mă gândesc,
Nu puteam să nu greşesc?

Libertate…

Acum câţiva ani eram
Liber … peste tot umblam;
N-am ştiut să preţuiesc
Libertatea…mi-o doresc!

Viaţa este grea aici
Stau departe de bunici;
Pentru ei eram un stâlp,
Stâlpul este acum… frânt!

10 LUCURI PE CARE NU LE ȘTIAI DESPRE LIMBA ROMÂNĂ
Elev: Boriceanu Iulian
Coord prof. Sârbu Adriana

1. Limba română conține și câteva
grupuri de cuvinte care pot fi citite de la
stânga la dreapta și de la dreapta la
stânga fără să-și piardă sensul:
„Ele fac cafele.”
„Ele ne seduc cu desenele.”
„Era o tipă răpitoare.”
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„O ramă maro.”
„Icre, pui, ciuperci.”
„Ene purta patru pene.”
2. Cele mai multe cuvinte din limba română încep cu litera „C” și sunt în număr de 19.750,
iar „Y” este litera cu care încep cele mai puține cuvinte și anume 14 cuvinte.
3. Cuvinte care se încheie cu litere nespecifice limbii române:
Cu „Q” – 0;
Cu „W” – 4: PARAFLOW, LUDLOW, SHOW, SLOW;
Cu „K” – 15: cel mai lung ECOFEEDBACK;
Cu „Y” – 27: cel mai lung CHARDONNAY;
4. Întâlnim și cuvinte care conțin toate literele cu semne diacritice din alfabetul român:
Ex: „îmbrățișând”, „înfățișând”;
5. Aproape 40% din totalul cuvintelor din vocabularul limbii române provin din franceză și
italiană, dar în schimb avem 3 cuvinte care ne reprezintă tradițiile în patrimoniul cultural
UNESCO: „dor”, „doină”, „colind”;
6. Cuvintele "dor" și "doină" nu pot fi traduse cu exactitate în altă limbă.
7. Cuvântul Cuvântul „Dumnezeu” este una dintre cele mai lungi formule care se referă la
persoana sacră supremă, având trei silabe. În majoritatea limbilor, expresia divinității este
monosilabică.
8. Într-o viaţă de 70 de ani, un om rosteşte în jur de un miliard de cuvinte, putem spune că, în
medie, repetăm de peste 666 de mii de ori fiecare dintre cele 1.500 de cuvinte uzuale din
limba română.
9. Singurul cuvânt din DEX care conține grupul de litere abc este ABCES.
10. Cel mai lung cuvânt, format din 11 litere, care conţine doar consoane nazale (m şi n):
amenomanie, care înseamnă delir cu dispoziţie veselă.
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Iarna
Elev: Baier Martin, clasa a XI-a L
prof. coord. Bran Gabriela
Iarna, anotimp rece îmi faci respirația dusă.
Da’ n același timp sărbătorile tale mă umplu de căldură.
Îmi iei ploaia caldă, îmi dai în schimb fulgi reci
Uneori te aștept să vii, alteori mă rog să pleci.
Mi-ai scos geaca afară, mi-ai pus bermudele-n dulap.
Mi-ai adus răceală și zile la pat.
Multe, multe faci dar parcă tot nu pot să mă supăr
Pentru că atunci când pleci îmi pare rău după!

INTERVIURI CU ELEVII
Coord. prof. Sârbu Dan-Gabriel
Coord. prof. Traistă Ion-Vasilică

1. Te-ai vaccinat? Care a
fost motivul?
Restricţiile şi siguranţa
mea
2. Cum te-a afectat / cum ai
resimtit această perioadă?
M-a afectat perioada în
care nu puteam ieşi la fel
din camera.
3. Ce schimbări ţi-a adus
această pandemie?
Mai multe oportunităţi pentru momentul în care voi pleca de aici.
4. Ce iti lipseste din perioada anterioara pandemiei?
Nimic.
5. Ce crezi că se va întampla atunci când / dacă se va termina această pandemie?
Foamete şi o criză mondială.
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Elev: Baier Martin Andreeas, clasa a XI-a L
1. Te-ai vaccinat? Care a fost motivul?
Pentru a putea merge în străinătate.
2. Cum te-a afectat / cum ai resimţit această perioadă?
Financiar.
3. Ce schimbări ţi-a adus această pandemie?
Suntem mai mult închişi.
4.Ce îţi lipseşte din perioada anterioară pandemiei?
Activităţile.
5.Ce crezi că se va întâmpla atunci când/ dacă se va termina această pandemie?
Va reveni totul la normal cum a fost înainte.
I.A.

1. Te-ai vaccinat? Care a fost motivul?
Da, m-am vaccinat pentru a mă proteja pe mine și pe cei din jurul meu.
2. Cum te-a afectat / cum ai resimtit această perioadă?
Financiar și psihic.
3. Ce schimbări ți-a adus această pandemie?
Să am mai multă grijă la igiena personală.
4. Ce îți lipsește din perioada anterioară pandemiei?
A fi mai liber
5. Ce crezi că se va întâmpla atunci când/dacă se va termina această pandemie?
Vor fi probleme financiare.
K. P.
1) Te-ai vaccinat? Care a fost motivul?
Nu m-am vaccinat încă, dar mă voi vaccina curând.
2) Cum te-a afectat / cum ai resimțit această perioadă?
Nu m-a emoționat acest an, dar a trecut foarte plictisitor la adresa mea.
3) Ce schimbări ți-a adus această pandemie?

16

Această pandemie m-a făcut să devin mai rău.
4) Ce iți lipseste din perioada anterioara pandemiei?
Nimic.. decât libertatea și liniștea mea!
5) Ce crezi că se va intâmpla când / dacă se va termina această pandemie?
Nu știu, toată lumea se va bucura, dar eu sigur că nu! (dar de fapt nici nu mă interesează!)
M. A.
1) Te-ai vaccinat? Care a fost motivul?
Da. Pentru sănătatea mea.
2) Cum te-a afectat/cum ai resimțit această perioadă?
Nu m-a afectat. Mai bine, mai liniștit.
3) Ce schimbări ți-a adus această pandemie?
Foarte îngrijorat și stresat.
4) Ce îți lipsește din perioada anterioară pandemiei?
Libertatea și liniștea.
5) Ce crezi că se va întâmpla atunci când/dacă se va termina această pandemie?
Va fi mai bine pentru toată lumea.
R.M.
1. Te-ai vaccinat? Care a fost motivul?
Da, pentru a avea mai multă imunitate împotriva virusului.
2. Cum te-a afectat /cum ai resimțit această perioadă?
Nu m-a afectat cu nimic, cu mai multă siguranță.
3. Ce schimbări ți-a adus această pandemie?
Foarte multe schimbări, cum ar fi, purtarea măștii în permanență,blocarea mea în diferite
acțiuni.
4. Ce îți lipsește din perioada anterioară pandemiei?
Libertatea.
5. Ce crezi că se va întâmpla atunci când/dacă se va termina această pandemie?
Se va relua viața normal.
S.V.
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1. Te-ai vaccinat? Care a fost motivul?
Nu m-am vaccinat încă ,dar mă voi vaccina curând .Pentru a reveni la normal.
2. Cum te-a afectat / cum ai resimțit aceasta perioadă?

Psihic, fizic, financiar.
3. Ce schimbări ți-a adus această pandemie?
Să am mai multă grijă la igiena personală.
4. Ce îți lipsește din perioada anterioară pandemiei?

Libertatea.
5. Ce crezi că se va întâmpla când /dacă se va termina această pandemie?
Că totul va reveni la normal, însă cu mici dificultăți financiare.

18

GÂNDURI …
Elev: M.K.
coord. prof. Cherchelan Daniela

Numele meu este Mihai și am fost arestat la vârsta de 15 ani.
Până la aceea vârsta am avut un stil de viață haotic, având destulă libertate, am
căzut pradă anturajului, drogurilor, băuturii și multe altele.
La acel
moment nu realizam
în ce m-am băgat,
apoi a fost prea
târziu.
Am ajuns
într-un centru de
detenție. Cu timpul,
am început să văd
prin alte persoane,
veterane în locul
respectiv, cât de rău
aș fi putut ajunge
dacă vechiul meu stil de viață nu ar fi luat sfârșit. După și mai mult timp în Centrul de
Detenție, participând la cursuri de reintegrare socială, activități psihologice și școlare, am
început să văd lucrurile într-o lumină nouă. Am înțeles cât de mult contează o decizie și cât
de mult contează o decizie și ce consecințe poate avea.
Mi-am format idealuri, mi-am format o perspectivă asupra vieții și un plan prin care
să fiu o persoană cumsecade și prin care să reușesc în viață, un plan care necesită răbdare și
multă ambiție. Doua aptitudini pe care le-am dobândit în perioada de detenție.

INVITAȚE LA LECTURĂ

Fișa de lectură
Elev: Balcan Elvis, clasa a XI-a L
Prof. coord. Sârbu Adriana
1.
2.
3.
4.

Titlul Cărții: De vorba cu Emma
Autorul: Vitali Cipileaga
Volumul I, Editura: BestSeller
Subiectul:
Citind ,,De vorbă cu Emma”, trăiești împreună cu personajele propria ta poveste de
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5.

6.
7.

8.

viață. Emma te cheamă într-o lume care cuprinde liniștea, nebunia și iubirea ca un tot
întreg. Fie ca ești femeie și o înțelegi, fie ca ești bărbat și cauți calea spre inima ei, ai
nevoie de răspuns. Le găsești în dialoguri și printre rândurile scrise de el sau trăite de
ea.
Personajele
- sunt Emma si Greg.
- Emma este personajul principal, femeia rebelă și inocentă în același timp.
- Mi-a plăcut foarte mult Greg, deoarece dispune de rezerve inepuizabile de
înțelepciune emoțională și relațională.
Are cartea o morală? Ai învățat ceva din ea?
Această carte îți arată diferite ipostaze relaționale din perspectiva ambilor parteneri.
Notează ce ți-a plăcut:
- o întâmplare: Într-unul dintre dialogurile purtate în această carte, cele două
personaje, ca fiecare persoană din această lume tânjește, fără a spune nimănui, după
ceva sau după cineva anume.
- un personaj: Emma.
- o expresie: Viața trebuie trăită, nu conjugată la timpul trecut.
- o idee: Oamenii se despart înainte de a ajunge să se cunoască cu adevarat.
- coperta/ imaginile: Coperta este simplă, fără imagini.
Scrie trei motive pentru care recomanzi această carte unui prieten. Transcrie un citat
ce te-a marcat.
- Este o carte relaxantă
- Conține perspectiva sexului opus privind diferite situații
- Este un adevărat bestseller, având mai puțin de un an de la lansare, peste 10 milioane
de cititori online.
,,Oameni sunt puternici, dar până și puterea are o limită. Mai ales cea venită din
inimă. “

Fișa de lectură
Elev: Baier Martin, clasa a XI-a L
Prof. coord. Sârbu Adriana

1.
2.
3.
4.

Titlul Cărții: Scrisoare de dragoste
Autorul: Mihail Drumes
Volumul: 1
Subiectul: O carte care pur si simplu îți taie răsuflarea, te face să crezi în frumusețea
dragostei. După, brusc, îți arată și puterea ei, cât de slab e omul în fața ei. Dinei știe
cel mai bine și eu la fel. Aproape în aceeași postură eram…. S-a terminat totul cu un
final tragic….Anda fericită nu va ai fi, Dinei viu nu va mai fi.
Personajele:.
- Dinei, Anda, Jebs, Rob, Bob, Aplevemii
- Personajul principal este Dinei Anda
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- cu care personaj ți-ar plăcea să semeni? De ce?
Sincer, cu nici unul, dar din păcate, m-am regăsit în
trările lui Dineu. La fel mi-am dat seama ce-am pierdut
după ce n-am mai avut.
5. Are cartea o morală? Ai învățat ceva din ea?
Că nimic nu e mai puternic decât iubirea.
Notează ce ți-a plăcut:
- o întâmplare: Întâlnirea dintre Dineu și Anda, în tren.
6. Scrie trei motive pentru care recomanzi această carte
unui prieten. Transcrie un citat ce te-a marcat.
Totul m-a marcat, a răscolit în mine ce-mi doream să
uit. A tăiat peste rană și a deschis-o mai tare….

OM ȘI SOCIETATE
Betleem - leagăn al creștinătății
Elev: Gherman Alexandru, clasa a IX-a M
prof. coord. Văetiși Mihaela
Termenul
,,Betleem”
provine din limba ebraică și se
traduce ,,casa pâinii”, fiind un
oraș din Cisiordania, situat la o
distanţă de aproape zece
kilometri de Ierusalim. Întreaga
regiune este denumită Efrata,
datorită fertilităţii solului. În
Vechiul Testament, oraşul este
pomenit sub denumirea de
Betleemul Iudaic, întrucât mai
exista un Betleem la 12 kilometri
vest de Nazaret. Din 1996, după
Acordul de la Oslo, orașul se află
sub administrarea Autorității Palestiniene. Acesta, deși este locuit de o majoritate musulmană,
este un important centru religios pentru iudei și creștini pentru că este locul nașterii regelui
David (al doilea rege al Israelului biblic și profet al Vechiului Testament), dar și al Domnului
nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întemeietorul creștinismului. Situat la marginea aridă
a deșertului iudaic orașul este construit pe câteva coline nu prea înalte și cu vegetație săracă.
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Biserica ,,Naşterea Domnului” din Betleem este unul dintre cele mai vechi locuri
creştine de închinare din lume, având ziduri masive și o intrare minusculă. Ea se află chiar în
centrul oraşului, în Piaţa Ieslei, iar la subsolul bisericii se află grota Naşterii Domnului.
Complexul ce o înconjoară, acoperind aproximativ 12.000 de metri pătraţi, include, în afară
de basilica propriu-zisă, o mănăstire ortodoxă, una catolică şi una armeană.
Monumentul, păstrat până în zilele
noastre, arată ca o fortăreață din piatră, cu
pereți groși și fără ornamente. A fost
construit pe locul peşterii în care S-a
născut Mântuitorul Iisus Hristos și se află
în partea de răsărit a orașului Betleem.
Biserica a fost ridicată în secolul al IV-lea
de către Sfântul Împărat Constantin
împreună cu maica sa, Sfânta Elena, fiind
sfințită la 31 mai 339. A fost refăcută de
împăratul Justinian cel Mare în secolul al
VI-lea, fiind unul dintre cele mai
importante locuri creştine de închinare.
Ușa a fost cândva foarte înaltă, dar creștinii au zidit o mare parte din ea, mai întâi pentru ca
invadatorii musulmani să nu poată intra călare în biserica, apoi pentru ca pelerinii să fie umili
și să se încline când intră într-un loc sfânt. În podeaua bisericii se află ,,o stea” pe care sunt
inscripționate cuvinte în limba latină care au următoarea traducere:,,Aici S-a născut Iisus
Hristos din Fecioara Maria ”. Steaua de argint încrustată în piatră marchează chiar locul în
care a fost așezat Hristos, fiind străjuită de cincisprezece candele care ard în permanenţă –
șase ale grecilor, cinci ale armenilor şi patru ale latinilor.

În apropiere de Piaţa
Ieslei, la o distanta de numai 300
de metri, se află o altă biserică
numită ,, Grota Laptelui”. Aceasta
a fost construită în secolul al Vlea deasupra locului unde
Fecioara Maria, Iosif şi Pruncul
Sfânt s-au ascuns când Irod a dat
ordin să fie sacrificaţi toţi băieţii de sub doi ani din Betleem. Conform tradiției, se spune că,
în graba de a părăsi Betleemul, când Iosif a luat pe Fecioara Maria și pe Pruncul Iisus, care
era alăptat în acel moment, puține picaturi de lapte au picat pe stânca peșterii în care aceștia
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se aflau adăpostiți. Din culoarea rosie, pe care o avea mai înainte piatra, aceasta a căpătat
culoarea albă.

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Se poate realiza o pilă electrică în gura unei persoane care are dinții îmbrăcați cu
două metale diferite, de exemplu aur și argint? Între aceste metale, care sunt în contact cu
saliva, apare o tensiune electrică.
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Tensiunea electrică este foarte mică , dar persoana respectivă ”simte curentul electric”
produs de aceasta pilă. Din acest motiv stomatologii evită să utilizeze metale diferite pentru
plombele sau proteza unei persoane.
Există animale care singure curent electric? Țiparul electric, care trăiește în apele
Amazonului este capabil să producă o descărcare electrică a cărei tensiune ajunge până la
600V. El poate omorî astfel alti pesti sau poate paraliza un om sau un cal.
Elev: Puică Irinel Alin, clasa a VII-a B
Prof. coord. Vais Elena

În anul 1985, submarinul Nautile a coborât la o adâncime mai mare de 6000 m în
apele Japoniei? El avea pereții dintr-un aliaj de titan si oțel pentru a rezista la presiuni
hidrostatice foarte mari.
Greutatea unui scafandru (complet scufundat în apă) cu tot cu echipament (inclusiv
buteliile cu oxigen) este mai mică decât forța arhimedică? Pentru a-și mări greutatea, el
poartă o centura cu plăcuțe din plumb.
Primul balon cu aer cald a fost confecționat de frații Joseph și Etienne Mantgolfier
(1783)?
Primul dirijabil a fost construit în anul 1850 de către Henri Gifford.
Prof. Vais Elena
Elev: Tîrdei Marius Nicolae, clasa a VII-a B

O felie de pâine prăjită cu unt furnizează o energie de
aproximativ 315 J? cu aceasă energie poți:
- alerga 6 minute
- pedela pe bicicletă timp de 10 minute
- merge în pas rapid timp de 15 minute, etc.
Aceeași energie face ca:
-

o mașină să meargă cu 80 km/h timp de 7 secunde
un bec de 60 W să lumineze timp de o oră și jumătate
Aproape jumătate din rezervele de petrol ale lumii se află sub nivelul mării? La aceste
rezerve se ajunge cu platforme de foraj maritim.
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Energia valurilor a fost prima dată utilizată pentru a produce curent electric în
Japonia?

Temperatura Pămîntului crește cu adâncimea, cu aproximativ 1 C la fiecare 30 m?

prof. Vais Elena
Elev: Tîfnea Petrișor Aman, clasa a VII-a B
.

CONSILIERE ȘI ORIENTARE

Activitatea terapeutică de grup în terapiile specific
prof. Hoară Simona
Unul din scopurile asistenţei psihologice a elevilor noștri, persoanelor private de
libertate, este rezolvarea problemelor de natură emoţională sau interpersonală, prin punerea la
dispoziţia subiectului a instrumentelor necesare soluţionării acestora. Intervenţia psihologică
de grup reprezintă o componentă a demersului psihologic, ca şi cea individuală.
Spre deosebire de asistenţa psihologică individuală, cea de grup permite observarea
comportamentului interpersonal direct în situaţie, realitatea socială a individului putând fi mai
bine înţeleasă. Astfel, în cazul multora dintre persoanele custodiate, grupul poate reface o
situaţie familială şi poate produce retrăirea tensiunilor şi a conflictelor familiale anterioare.
Astfel consilierea psihologică/psihoterapia de grup oferă contextul în care sunt reconectate şi
redimensionate relaţiile interpersonale, creându-se oportunitatea de a fi împreună cu alţii, de a
împărtăşi sentimente, idei, de a dobândi un mai bun autocontrol asupra situaţiilor generatoare
de conflict, de a primi şi oferi suport emoţional. Diferenţele dintre consiliere şi terapie sunt
dificil de operat în mod absolut, datorită fapului că demersul consilierii este tangent (în
special) celui al psihoterapiilor scurte. De aici rezultă şi asemănarea tehnicilor şi metodelor‚
utilizate în grupul psihologic‚ cu cele elaborate în cadrul orientărilor psihoterapeutice de
bază: cognitiv-comportamentale, dinamic-psihanalitice, ericksoniene, scurte, umanist existenţiale - experienţiale.
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Eficienţa programelor de asistenţă psihologică acordată în regim de grup
elevilor/persoanelor private de libertate a validat în practică funcţionarea următoarelor
principii de lucru:
➢ principiul riscului - intensitatea intervenţiei trebuie să fie proporţională cu nivelul de
risc al persoanei custodiate;
➢ principiul nevoii criminogene - eliminarea factorilor care au contribuit la comiterea
infracţiunii;
➢ principiul responsivităţii - corespunde stilului de învăţare al persoanei custodiate şi al
consilierului, fiind direct proporţională cu angajarea activă a subiectului;
➢ principiul integrităţii - intervenţia trebuie să fie coerentă, riguros aplicată şi să
respecte etapele prestabilite.
Avantajele lucrului cu grupul sunt numeroase, atâta timp cât se respectă principiile
enunţate:
➢ oferă sentimentul că nimeni nu este singur în aceeaşi situaţie;
➢ fiecare participant are posibilitatea să-şi exprime punctul de vedere şi să-şi exerseze
abilităţile de comunicare;
➢ participanţii învaţă să ofere feed-back pozitiv;
➢ se creează cadrul schimbării atitudinale – fiecare participant învaţă despre sine şi
despre ceilalţi;
➢ prin intermediul schimbului de idei şi opinii, grupul contribuie la creşterea stimei de
sine a participanţilor;
➢ fiecare participant devine un potenţial terapeut, grupul oferind un sentiment de
apartenenţă şi consolidând abilităţile participanţilor de a lucra în echipă;
➢ din perspectiva costurilor şi a timpului alocat, grupul este o metodă eficientă –
cuprinde mai mulţi beneficiari ai demersului specific în aceeaşi unitate de timp.
În funcţie de structura grupului, consilierea şi psihoterapia recomandă grupul
omogen, selectat, care asigură interacţiunea maximă şi reuşita atingerii obiectivelor, deoarece
este constituit din participanţi apropiaţi din perspectiva criteriului sex (femei sau bărbaţi),
vârstă (minori ori adulţi), a diagnosticului/a formei de manifestare a simptomelor
(agresivitate, consum de droguri etc.).
Din perspectivă dinamică realitatea susţine caracteristicile grupului deschis (grupul
continuă să funcţioneze prin părăsirea sau adăugarea de noi membri), particularităţi generate
de rulajul permanent, prin transferul deţinuţilor între unităţile penitenciare.
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Demersul individual al specialistului se realizează prin: stabilirea contactului şi a
alianţei terapeutice, etapa diagnostică, stabilirea scopurilor.
Scopul asistenţei psihologice acordate în regim de grup adolescenţilor din centrele de
reeducare şi/sau penitenciarele de minori şi tineri are în vedere următoarele aspecte:
➢ formarea unui comportament asertiv şi a unor atitudini pro-sociale în rândul
minorilor/tinerilor care au comis infracţiuni;
➢ rezolvarea dificultăţilor personale pe care minorii şi tinerii le întâmpină utilizând
grupul ca loc al învăţării sociale imediate şi directe.
Obiectivele asistenţei psihologice acordate în regim de grup adolescenţilor custodiaţi
sunt validate de practică şi urmăresc rezolvarea problemelor de ordin personal şi/sau social cu
care aceştia se confruntă:
➢ dezvoltarea tehnicilor de socializare în interacţiunea intra-grup,
➢ utilizarea

învăţării

interpersonale

în

vederea

ameliorării

şi

echilibrării

psihocomportamentale;
➢ reducerea vulnerabilităţilor individuale, utilizând experienţa grupului (universalitatea
trărilor, comportament imitativ etc.);
➢ dezvoltarea învăţării „socio-emoţionale" în 3 paşi – perceperea propriilor sentimente,
acceptarea lor, transmiterea şi comunicarea lor celorlalţi membri de grup.
Un rol important în atingerea obiectivelor îl are organizarea grupului. În acest sens,
psihologul ia în considerare cadrul şi scopul terapiei, precum şi categoriile de minori sau
tineri care vor fi incluşi în grup, ţinând cont de caracteristicile lor psihopatologice, dar şi
personale. Includerea în grup se face în funcţie de rezultatele evaluării iniţiale şi de
recomandările menţionate în Planul individualizat. Nu se includ în grup participanţi doar pe
baza dorinţei lor.
Pentru a realiza corect selecţia participanţilor şi a elimina subiectivitatea, se porneşte
de la ideea că niciun minor nu poate fi respins decât după o apreciere amănunţită, în baza
unor criterii bine stabilite. Se urmăreşte evitarea situaţiei singular -minoritar în grup (de ex.:
un minor cu un intelect sub limită printre minori cu un intelect superior mediei etc.).
Activitatea de grup poate implica și riscuri în derularea terapiei/consilierii cu
adolescenţi
➢ Excesul de transfer din partea minorului asistat, care poate deturna relaţia terapeutică
sau

poate

îngreuna

demersul,

generând

terapeutului/consilierului;
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un

contra-transfer

din

partea

➢ Crizele de neîncredere ale minorului asistat, care pot să apară periodic pe parcursul
curei terapeutice, fiind expresia rezistenţei acestuia, manifestate prin neacceptarea
interpretărilor psihologului;
➢ Reacţia contra-transferenţială din partea terapeutului/consilierului, pe care acesta nu o
controlează eficient;
➢ Dificultatea de a menţine structura terapeutică, concretizată prin dificultatea de
securizare a spaţiului terapeutic şi de menţinere a confidenţialităţii la nivelul grupului.

ACTIVITATI EXTRACURRICULARE
Biblioteca vie: Cum am salvat planeta?

În

data

de

22.11.2021,

la

Liceul

Tehnologic

Special Pelendava,

s-a

desfășurat activitatea extracurriculară interactivă outdoor/indoor intitulată Biblioteca vie:
cum am savat planeta?
Activitatea a fost derulată
în

cadrul

Săptămânii

Educației Permanente –
Festivalul
Tale, ediția
a,
de

Șanselor
a

XXII-

eveniment organizat
Casa

„Traian

de

Cultură

Demetrescu”

Craiova și ISJ Dolj, sub
egida

Primăriei

Municipiului Craiova și
Consiliului Local Municipal.
Activitatea, la care au participat 15 elevi din clasele P-XI, a avut ca scop acumularea
de noi cunoştinţe și dezvoltarea de abilități în domeniul educaţiei durabile.
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Prima parte a activității, intitulată Copiii iau cuvântul, s-a desfășurat în grădina
școlii, outdoor, unde elevii au avut ocazia să-și împărtășească experiențele personale
(biblioteca vie), trucuri, pentru o viață responsabilă și stil de viață durabil.
A
activității,

doua

parte

Decolează

a
cu

propriile tale idei, s-a desfășurat
în sala de clasă, indoor. Au fost
distribuite avioane de hârtie, iar
elevii au fost rugați să scrie o
idee pe un avion despre consumul
responsabil

și

să

lanseze

avioanele. Când au prins un
avion, au citit mesajul scris pe el,
au adăugat pe aripile acestuia conținut propriu, idei, cuvinte, apoi au lansat avionul din
nou. După câteva lansări, a fost solicitat fiecărui participant să citească cu voce tare ce este
scris pe avionul pe care îl avea.
A fost creată o listă de potenţiale subiecte la care elevii pot conlucra: Cum reducem
risipa de plastic în viața noastră de zi cu zi? Cum reducem risipa de apă în viața noastră de
zi cu zi? Cum reducem risipa de hârtie în viața noastră de zi cu zi? Cum reducem risipa de
hrană în viața noastră de zi cu zi? Cum salvăm energie în viața noastră de zi cu zi?
Elevii s-au implicat în desfășurarea activității și au împărtășit experiențele personale,
dobândind noi cunoştinţe și dezvoltându-și noi abilități în domeniul educaţiei durabile. De
asemena, au înțeles importanța implicării personale și a unui stil de viață durabil, angajânduse să contribuie pozitiv, la nivel individual, la ,,viitorul” planetei.
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prof. Cîrlugea Daiana
prof. Tașcu-Stavre Minodora

SĂ CINSTIM ISTORIA PATRIEI!
1 Decembrie
În fiecare an şcolar apropierea zilei de 1 Decembrie prilejuieşte deschiderea unei
palete largi de evenimente culturale desfăşurate în şcoala noastră. Ziua de 1 Decembrie 1918
marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală, care vine să încununeze
precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia şi Bucovina. Poporul român a valorificat
conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial şi a ştiut să se afirme în
contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în
Europa. 1 Decembrie este Ziua Naţională a României. Şi noi, românii trebuie să simţim
româneşte şi să cunoaştem semnificaţia acestui eveniment. Elevii trebuie învăţaţi că istoria
neamului românesc este ea însăşi o lecţie de viaţă, voinţă şi iubire! Călăuziţi de aceste fapte
am propus următorul proiect şi credem în puterea acestuia de a uni şi a călăuzi spirite. Cel
mai mare si mai fericit moment din istoria noastră s-a desfăşurat la 1 Decembrie 1918. Unirea
tuturor românilor într-un singur stat a fost rezultatul firesc al luptei de secole, dusă de poporul
român.
Pregătită de fapta lui Mihai Viteazul de la
1600, de ,,Unirea cea mică” din 1859 şi de lupta
eroică din anii 1916-1918 ,,Unirea cea mare” s-a
înfăptuit la 1 Decembrie 1918. S-a împlinit visarea
cea mare şi de totdeauna a românilor: Unirea
României într-o singură ţară mare cu hotare
minunat de rotunde si întinse până acolo unde
oamenii vorbesc aceeaşi limbă, limba română.
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“Te-am dărâmat, hotar de odinioară
Brâu împletit de lacrimi şi de sânge
Veriga ta de foc nu mă mai strânge
Şi lanţul tău a încetat să doară”

Desăvârşirea unirii naţionale a contribuit la făurirea unei Românii mai puternice şi mai
bogate.
România, ţara noastră, s-a făurit
cu mari jertfe, cu viaţa a zeci și sute
de mii de viteji, să nu-i uităm şi săi slăvim din toata inima noastră.
În cardul activității
desfășurate în școala noatră,
elevii și-au exersarsat deprinderile
artistice, au dezvoltarea
componente afective şi volitivacţionale și le-a fost cultivată sensibiilitstes faţă de valorile morale.
Cadrele didactice au antrenat elevii în activitatea propusă, încurajându-le și stimulându-le
interesul pentru lumea miraculoasă a istoriei, îmbogăţindu-și astefel orizontului cultural şi
spiritual.
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prof. Ungureanu Maria
prof. Tașcu-Stavre Minodora
prof. Cîrlugea Daiana

Crăciunul - sărbătoarea bucuriei
Crăciunul-sărbătoarea

Proiectul

bucuriei, care s-a derulat în perioada 13-23
decembrie 2021, a fost conceput în vederea
cunoaşterii

semnificaţiei

religioase

a

Crăciunului şi modului în care poporul român
îl

sărbătoreşte,

a

descrierii

datinilor

şi

obiceiurilor legate de sărbătorirea Crăciunului: colindatul, împodobirea bradului, sosirea lui
Moş

Crăciun

,

steaua

etc.,

cunoaşterii

semnificaţiei bradului şi a împodobirii acestuia,
confecționării de felicitări și podoabe de Crăciun.
La serbarea
susținută în data de
20 decembrie 2021
au participat 45 de elevi din clasele P-XI. Elevii au interpretat
colinde şi cântece specifice sărbătorilor de iarnă și au recitat
poezii dedicate iernii și sărbătorilor de iarnă. Elevii Liceului Tehnologic Special Pelendava sau implicat în desfășurarea momentelor artistive, dezvoltându-și capacitatatea de cooperare,
consolidându-și propriile valori și pe cele ale grupului din care fac parte. De asemenea, au
fost promovate și stimulate capacitățile creatoare și artistice prin interpretarea cântecelor,
colindelor și a prin recitarea poeziilor.

Cea mai mare lecție de voluntariat - ,,Și eu pot fi Moș Crăciun!”
În data de 15.12.2021 la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA”
CRAIOVA, s-a desfășurat activitatea ,,Și eu pot fi Moș Crăciun!”, la care au participat
profesori și elevi voluntari SNAC (Strategia Națională de Acțiune Comunitară), care au
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realizat brăduți ornamentali, cu ocazia serbărilor școlare care marchează sosirea sărbătorilor
de iarnă și a vacanței școlare.
Prin

această

activitate,

s-a

urmărit

încurajarea

implicării elevilor în acţiuni de voluntariat, precum și
formarea unui comportament prosocial prin dezvoltarea unor
trăsături de caracter precum toleranța, cooperarea, înțelegerea,
altruismul etc. La activitate au participat 20 elevi de la clasele
P-XI.
Prin această activitate, s-a urmărit implicarea elevilor în acţiuni de voluntariat, precum
și formarea unui comportament prosocial prin dezvoltarea unor trăsături de caracter precum
toleranța, cooperarea, înțelegerea, altruismul etc. După o scurtă introducere, în care elevilor li
s-a vorbit despre voluntariat și necesitatea acestei acțiuni în societate, elevii de la LTSP au
urmărit videoclipul cu tutorialul pentru realizarea
brăduților

ornamentali

din

coli

colorate.

Sub

îndrumarea profesorilor voluntari, elevii au realizat în
echipă brăduții. Cu lucrările elevilor a fost organizată o
expoziție

în

unitatea școlară.
La finalul

activității, elevilor le-au fost

distribuite cadouri donate de elevii și profesorii
voluntari parteneri de la LT Tudor Arghezi, cu ocazia
desfășurării activității Zâmbet pe chip de copil
(15.12.2021).
Elevii s-au implicat în desfășurarea activității, dobândind noi
cunoştinţe și dezvoltându-și noi abilități în domeniul
abilităților practice și al solidarității sociale. De asemenea, au
înțeles importanța responsabilității civice, angajându-se să
contribuie pozitiv, la nivel individual, la dezvoltarea
societății și a comunității în care trăiesc.
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Tradiții și obioceiuri laice și religioase

În data de 6 decembrie 2021 La Liceul Tehnologic Special Pelendava s-a desfășurat
cu elevii claselor gimnaziale activitatea Sfinți și sărbători. Sfântul Ierarh Nicolae, în cadrul
parteneriatului cu Fundația Cuvântul care Zidește.
După prezentarea vieții și activității Sfântului Ierarh Nicolae, elevii au participat la
jocuri interactive pe platforma e-religie și au realizat lucrări practice (Cizmulița lui Moș
Nicolae).
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