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Prefaţă 
 

     
Bine aţi revenit în colectivul 

clasei a X-a C! Clasa din  care fac 

parte cei mai frumoşi, educaţi şi 

devotaţi elevi. Tocmai ce a mai 

trecut un fragment din viaţa noastră 

de colectiv. Din perioada precedentă 

până-n prezent am  realizat o 

gramadă de lucruri. Totul s-a 

pretrecut într-o fracţiune de secundă. 

Nu ni s-a părut normal acest lucru. 

Am ajuns la concluzia că timpul 

trece cel mai repede în această 

perioadă, cea a liceului. Doar în 

acea perioadă de teste şi teze timpul 

stă în loc. Tot acest timp scurs ne-a 

făcut să conştientizăm faptul că 

această etapă din viață este scurtă şi trebuie să profităm la maxim de ea.  

 Am legat noi prietenii sau le-am fortificat pe cele vechi, am învăţat lucruri noi 

şi cel mai important lucru: ne-am distrat învăţând şi ne-am susţinut reciproc în 

orice problemă. Deja suntem o mare familie. O aşa clasă unită nu mai există în 

acest liceu. Modul lor de a fi îi defineşte ca oameni şi ca elevi. Când ceva merge 

rău sau avem vreo problemă, ne ajutăm imediat. Ne bucurăm că suntem un astfel 

de colectiv. Cu acest lucru rămânem din liceu: cu prietenii şi amintiri, nu cu 

reacţiile chimice sau funcţiile trigonometrice.  

Aşadar, acest colectiv va rămâne etern în esenţa timpului. Chiar a meritat 

realizarea acestei reviste și considerăm că peste ani, ne va aduce aminte de viața 

noastră adolescentină. Va fi un model pentru generațile următoare.  
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Gudumac Alexandr 

 Data nașterii: 07.01.2000, capricon. 

 Ce fel de persoana esti? (Rușinos) 

 „Copilăria e cadoul pe care ni-l dă 

viața!” Horațiu Mălăele 

 

 

 

Ilie Andreea 

 Data nașterii  26.09.2000,  balanță.  

 Ce vis ai? (Să ajut oamenii) 

 "Viața își are farmecul ei, depinde 

numai cu ce ochi o privești." 

 

 

Mitu Florentina 

 Data nasterii: 09.08.2000, leu. 

 Ce vrei sa ajungi? (Polițistă)  

 "La mode se démode , mais le 

style jamais! " 
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Munteanu Alexandra 

 Data nașterii: 26.02.2001, pești. 

 Ce vrei sa ajungi? (medic) 

 “Nu poţi opri valurile, însă poţi 

învăţa să navighezi.” - Jon Kabat Zinn 

 

 

 

Pîrțac Andrei 

 Data nașterii: 14.06.2000, gemeni. 

 Ce fel de persoană ești? (Amuzantă) 

 “Uneori ai succes…iar alteori 

înveți.” Robert Kiyosaki 
 

 

 

 

Pascariu Iuliana 

 Data nașterii: 04.06.2000, gemeni.  

 Ce vrei sa ajungi? (Medic ginecolog) 

 "Un om care se înțelege bine cu toată 

lumea este un om lipsit de 

personalitate!" - George Călinescu 
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Petrache Teodora 

 Data nașterii: 18.03.2000, pești. 

 Ce fel de persoană ești? (sensibilă) 

 “Viaţa este o tragedie când este 

privită în prim-plan şi o comedie 

când o priveşti în plan larg.” – 

Charlie Chaplin  
 

 

Popovici Alina 

 Data nașterii: 07.05.2000, taur. 

 Ce vrei să ajungi? (Medic neurolog) 

 "Învăț în fiecare zi să las spațiu între 

ceea ce sunt și ceea ce aș vrea să fiu, să 

ma inspir, nu să mă îngrozesc" -Tracee 

Ellis Ross 

 

 

Poiată Maria 

 Data nașterii: 27.08.2001, fecioară.  

 Ce vrei să faci în viață?                

(Să călătoresc în jurul lumii)  

 “Când vezi că ai aceeaşi părere cu 

majoritatea, este bine să mai 

reflectezi o dată.” – Mark Twain 
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Rusu Mădălina 

 Data nașterii: 27.12.1999, capricorn.  

 Ce vrei să ajungi? (Medic cardiolog) 

 "Când vrei să renunți, amintește-ți de 

ce ai început!" 

 

 

 

 

Stan Radu 

 Data nașterii: 08.04.2000, berbec. 

 Ce vrei să ajungi? (Medic neurolog) 

 “Sănătatea e ca banii, niciodată nu 

vom avea o adevărată idee de valoarea 

sa până nu o vom pierde.” Josh Billings 

 

 

 

Spiridon Andreea 

 Data nașterii: 12.05.2000, taur.  

 Ce fel de persoană ești? (Energică și 

sociabilă) 

 „Să crezi doar ceea ce simți. Nu 

întotdeauna cuvintele conțin adevăr.” 

Chris Simion 
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Teslărașu Cosmin 

 Data nașterii: 05.06.2000,  gemeni.  

 Ce vrei să ajungi? (Medic cardiolog) 

 ”Fericirea nu este ceva gata făcut, ea 

vine din faptele tale.” Dalai Lama 

 

 

 

 

Vrabia Lidia 

 Data nașterii: 09.01.2000, capricon.  

 Ce fel de persoană ești? (Perseverentă) 

 "Faptul că nu-ți atingi scopul în viaţă nu e 

o tragedie. Adevărata tragedie e să nu ai 

unul." Benjamin Mays 

 

 

 

Zaharia Cosmin 

 Data nașterii: 15.05.2000, taur.  

 Ce vrei să ajungi? (Om de afaceri) 

 ”Lucrează la visul tău sau altcineva 

te va angaja să lucrezi la visul lui!” 
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1. Tezaurul clasei!  
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2. Dezvoltarea grijei pentru natură!   

Clasa noastră și-a propus, în cadrul unui proiect comun, să identifice modul în 

care diferitele surse de apă influențează creșterea grâului. În cadrul proiectului 

interdisciplinar chimie-biologie, împreună cu doamnele profesoare Cucoș Mihaela 

și Ciocan Mihaela am parcurs următoarele etape: 

I. Identificarea surselor de apă care pot fi 

utilizate pentru realizarea proiectului: 

Echipele, formate din câte 3-4 elevi au stabilit 

sursele de apă: echipa 1 (apă distilată), echipa 2 

(apă acidulată, Dorna), echipa 3 (apă de izvor, 

Valea Adâncă), echipa 4 (apă filtrată), echipa 5 

(apă din lacul Veneția), echipa 6 (apă de la 

chiuvetă), echipa 7 (apă plată, Dorna), echipa 8 

(apă de la cuptorul cu microunde sau apă moartă), echipa 9 (apă de ploaie). 

 

II. Realizarea răsadurilor și analizarea modului de lucru: 

Sămânța este o parte a plantei (închisă în fruct), care conține embrionul și din 

care, în condiții prielnice, se poate dezvolta o nouă plantă. În ea sunt stocate 

substanțele nutritive din care se va hrăni noua plantulă. 

 

Pasul 1: 

• Primul pas pe care l-am făcut a fost să alegem o cantitate  de o 100 de grame de 

grâu și să-l punem   în  apa de diferite tipuri (apă de ploaie, plată, minerală, moartă 

etc.) pentru 24 de ore, timp în care grâul a stat la încolțit; 

• După primele 24 de ore boabele de grâu deja au încolțit ; 

Cap.
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• Deoarece semințele conțin destule resurse pentru a hrăni plăntuțele în primele zile, 

ele nu trebuie tratate cu niciun fel de substanțe fertilizatoare. 

• Altă condiție pentru ca semințele să germineze este lumina. Plantele noastre au stat 

pe pervazul ferestrei din sala de clasă. 

• Observații: Grâul echipelor care au folosit apă filtrată, plată, au avut un număr mai 

mare de boabe care au încolțit. 

 

Pasul 2: 

• După ce plantele au germinat, am folosit 

vase de o mărime medie în care am pus 

pământ. 

• După care am pus semințele de grâu, am 

acoperit  cu foarte puțin pământ pentru 

a-i da voie plantei să se dezvolte în 

condiții optime ; 

• Odată așezate în pământ, semințele nu 

mai au nevoie decât de apă și căldură 

(temperatura clasei noastre a fost de 23 ̊C). 

 

Pasul 3 

• Fiecare echipă a dat în fiecare dimineață răsadul cu apa repartizată și am notat 

observațiile care ne-au ajutat să desprindem concluziile. 
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Concluziile experimentului 

În urma experimentului, putem trage 

următoarele concluzii: 

1. 1. Deoarece în majoritatea tăvițelor grâul 

a încolțit, constatăm că s-au respectat 

condițiile interne (semințele au fost 

sănătoase, au avut putere de încolțire, 

embrionul a fost viu ) și externe de 

încolțire a acestei plante (tăvițele au fost puse la lumină, s-a respectat temperature 

favorabilă dezvoltării plantei); 

2. Chiar dacă au fost udate cu mai multe tipuri de apă, semințele au încolțit ; 

3. Cele mai bune plante s-au obținut în tăvițele în care s-a utilizat apa plată, apa 

filtrată, apa mineral și apa de la chiuvetă). 

4. Apa care a fost ținută în cuptorul cu microunde a determinat încolțirea unui număr 

mic de semințe, iar plantele au crescut greu și nu au ajuns la înățimea celorlalte. 

 

 

Bibliografie 

 Rodica Cuciureanu- “Chimia și igiena mediului și alimentului-metode de 

analiză” Editura Junimea 2002 

 Luminița Ursea- “Analiza calitativă” EdituraAramis 2002 

Sitografie 

 http://www.revista-ferma.ro/articole/tehnologii-agricole/graul-triticum-

aestivum-l 

 http://www.agricultor.ro/article/36901/Graul/6 
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3. Din hobby-urile noastre…. 
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En ese mundo În lumea aia 

He vuelto a caer una y otra vez 

Jure mirarte feliz pero mentí 

Este espacio oscuro se envuelve 

lentamente 

Y mi corazón yace en lo más profundo 

Pidiendo a gritos que sea fuerte 

Lloro al escucharlo porque le he fallado 

Y tu solo sigues tu camino sin 

voltearme a ver 

Solamente donde quedamos 

Mi corazón, mis pensamientos y yo 

Quizás ahí en ese mundo desconocido 

para ti... 

Am căzut de multe ori, știu. 

Am jurat că o să mă vezi fericită, dar 

am mințit.. 

Acum inima mea se ascunde, 

Și din acel loc întunecat ce mă-nfioară 

Ma îndeamnă să fiu puternică. 

Cum să nu plâng când știu că am eșuat, 

Iar tu îți vezi de drum uitând de mine. 

Doar spune-mi unde am rămas, 

Eu, inima și sentimentele mele, 

Poate acolo,  în acea lume, necunoscută 

pentru tine. 

 Realizat de Munteanu Alexandra 

 

 

Doamna noastră cea cochetă, 

Ne-a predat ca-n eprubetă. 

Note mari nu se obțin, 

Dacă nu muncim puțin. 

Fiindcă am fost copii cuminți, 

Doamna ne-a predat acizi, săruri, baze și electroni 

Vai de-ai noștri neuroni. 

Realizat de Spiridon Andreea 
Capitol realizat de: 

Spiridon Andreea, Poiată Maria, Barbu Irina, Petrache Teodora și Ghiorghiu 

Măriuca 

 

Cap.
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1. Ora de dezbatere 
 

                Pe data de 15.01.2017, la ora de limba şi literatura română, am organizat 

în clasă o dezbatere pe tema durerii, pornind de la următorul citat: "În esenţă, 

durerea nu o putem duce decât în 

singurătate. Înţelegerea pe care o căutăm 

la ceilalţi este doar o iluzie". Am format 

două echipe: pro şi contra (Guvernul şi 

Opoziţia), fiecare având libertatea de a 

alege unde vrea să se implice cu idei. 

Fiecare echipă a avut trei vorbitori. Din 

partea Guvernului au ieşit în faţă: 

Spiridon Andreea, Teslăraşu Cosmin şi 

Popovici Alina, iar din partea Opoziţiei: 

Creţu Lidia, Ghiorghiu Măriuca şi Stan 

Radu. Scopul acestei activităţi a fost: de a 

ne cunoşte mai bine punctele de vedere, 

de a ne obişnui să vorbim în faţa unui 

public şi de a şti să ne argumentăm solid opinia.  

         Ideea de bază a acestei 

dezbateri a fost: durerea este ceva 

prin care toţi vom trece la un 

moment dat, important este cum 

reacţionăm noi la ea şi cum o 

lăsăm să ne influenţeze viaţa pe 

mai departe. Deşi am fost 

împărțiți în două echipe, la finalul 

dezbaterii împreună cu doamna 

profesoară, Nechifor Elena, am 

Cap.
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reușit să ajungem la un punct comun şi anume că: fiecare avem diferite momente în 

viață, uneori simțim nevoia să fim singuri, iar alteori să fim înconjurați de prieteni. 

Oricum ar fi, trebuie să reuşim să trecem peste impas şi durere într-un fel, indiferent 

care ar fi acela. Doamna profesoară s-a implicat şi dumneaiei, ne-a ajutat să ne 

ordonăm ideile şi să fim cât mai obiectivi posibil. În urma acestei dezbateri am putut 

vedea cine sunt cei care au calităţi de vorbitori, cât de bine putem lucra în echipă şi 

să ne formulăm argumentele într-un timp scurt. Deşi a fost prima dată când am 

organizat genul acesta de activitate în clasa noastră, rezultatul a fost unul minunat şi 

toți s-au descurcat foarte bine, dovedind astfel că sunt elevi inteligenţi şi dornici de a 

învăța şi de a face lucruri noi. Sperăm că acesta să fie doar un început pentru multe 

alte activități de acest gen.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Toţi cei prezenți la această oră au fost încântaţi de această oportunitate pe care nu 

toți o au. Credem că a fost o oră diferită, dar foarte folositoare, care ne-a scos din 

anonimat şi a lăsat libertatea fiecărui elev să spună ce crede, fără a fi constrâns de 

note. În viață este esenţial să fim capabili să ne exprimăm opiniile într-un mod clar şi 

coerent, aptitudine pe care trebuie să o deprindem încă din şcoală, acesta fiind locul 

unde noi ne formăm caracterul şi ne dezvoltăm pe toate planurile! 

Realizat de Vrabie Lidia 

Cap.
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2. Construirea unui viitor! 

“Viitorul nu este un dar, este o realizare.” (Harry Lauder) 

 Pe data de 7.02.2017, doamna 

dirigintă a venit cu o idee inovativă: 

o oră în care toţi suntem 

antreprenori. Experienţa deprinsă 

din această activitate ne va ajuta pe 

viitor. Părea o joacă de copii: un 

foarfec, o linie, nişte foi. Ne-am 

grupat în echipe. Fiecare dintre 

acestea, trebuia să-şi aleagă un şef 

de echipă. La început am crezut că e 

o pierdere de timp. Acum vine 

momentul de maximă intensitate: 

alegerea deciziilor. Fiecare a primit 

o anumită sumă de bani. Pe tablă    

s-au scris preţutile fiecărui obiect, 

cu cât se cumpără şi cu cât se vinde. 

Începe fiecare să deseneze, să 

îndoaie, să taie. Fiecare avea 

strategia lui. Când a venit momentul 

să vândă, obiectele confecţionate nu 

erau de calitate şi astfel, echipa 

respectivă a pierdut din profit. 

Banca nu accepta orice produs. 

Banca era reprezentantă de Lidia 

Creţu. Toată lumea era implicată. 

Nimeni nu stătea degeaba. Vine 

momentul decisiv, să vedem cine e 

câştigătorul.  

Observatorul, Teslăraşu Cosmin, 

se plimba printre bănci pentru a preveni frauda. Tot acesta a numărat profitul 

fiecărei echipe. La final, fiecare echipă a fost întrebată cum a procedat. Echipa de 

Cap.
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primul loc, a firmat că s-a axat pe obiectele mai scumpe. A fost greu la început, 

până au reşit să confecţioneze conurile. Valoarea acestora era de 50 de lei. Au făcut 

câteva conuri şi odată cu ele a venit şi victoria propusă. Celelate echipe au avut altă 

strategie: au făcut multe pătrate, ori mai multe dreptunghiuri. Datorită faptului că 

facem Educaţia Antreprenorială, deja aveam câteva idei despre ce înseamnă 

derularea unei afaceri. Aşadar, am reuşt să realizăm o activitate superbă. Colectivul 

acesta are un potenţial incredibil. Pe parcursul activităţii, acest colectiv a derulat 

această oră cu o pasiune uluitoare. Ei sunt Generaţia X! Următoarea generaţie de 

medici, farmacişti, profesori, avocaţi. Pe ei ne bazăm. Aceştia sunt viitorul nostru. 

Sunt mândru de acest colectiv unit.  

           Deci, viitorul ni-l construim cu propria voinţă şi dorinţă. Sperăm că vom 

mai derula activităţi de acest gen. Sunt o oportunitate din care avem ce învăţa. Ne 

adaptăm grupului şi cerinţelor impuse de el, contribuind şi noi la acestea. 

Realizat de Munteanu Alexandra  

Cap.

2 



20 | P a g e  
 

3. Palatul Culturii 
 

Pe data de  21.03.2017, elevii 

clasei a X-a C, coordonați de 

doamna dirigintă, Cucoș 

Mihaela, au vizitat “Muzeul de 

Artă “ și “Muzeul Științei și 

Tehnicii-Ștefan Procopiu” din 

cadrul Palatului Culturii. 

”Muzeul de Artă”  ne-a 

impresionat prin prezența celor 

trei galerii : 

1. Galeria de artă românească modernă- unde notarea a vizat criteriul cronologic, 

începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea, până la perioada interbelică. 

2. Galeria de artă contemporană românească, în care un loc special a fost rezervat 

școlii ieșene de arte plastice. 

 3. Galeria de artă europeană-structurată pe școli naționale: italiană, spaniolă, 

flamanda-olandeză, germană, austriacă, rusă, poloneză.  

Cap.
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În prezent, “Muzeul de Artă “ din Iași 

tezaurizează aproximativ 10.000 de 

opere de artă: pictură, grafică, sculptură, 

care vor fi valorificate în expoziții și, 

astfel, oferite publicului iubitor de 

frumos. 

“Muzeul Științei și Tehnicii -Ștefan 

Procopiu”  adăpostește astăzi peste 

11.000 de obiecte, valori deosebit de 

importante pentru istoria științei și 

tehnicii, dintre care se remarcă piese de 

referințe pentru evoluția înregistrării și 

redării sunetului, a istoriei tehnicii 

fotografice și cinematografice, a 

evoluției comunicațiilor (telegrafie, 

telefonie, radiotehnica, televiziune), a dezvoltării mijloacelor  tehnici de calcul 

(mașini de calcul și calculatoarele), dar și obiecte cu valoare memorială 

(documenete, cărți de specialitate, fotografii, diplome, aparatură de laborator și 

obiecte personale) care au aparținut unor personalități ale științei și învățământului 

superior tehnic, precum: Ștefan Procopiu, Petru Poni , ș.a. 

Muzeul cuprinde mai multe secții. Printre cele care ne-au impresionat, se 

numară : energetica (are scopul de a prezenta publicului mijloacele de producere și 

formele de utilizare ale principalelor tipuri de energie, cunoscute de om),  

înregistrarea și redarea sunetului (cutii și ceasuri muzicale, simfonioane și 

polifoane, piane mecanice), telecomunicații (ce ilustrează evoluția istorică a 

sistemelor de transmitere a informației la distanță). 

Astfel, elevii alecsandriști au fost mai mult decât încântați să descopere lucruri 

atât de interesante, să-și îmbunătațească cultura generală și, de ce nu, să transmită 

informația mai departe.                                               Realizat de Mitu Florentina  

Cap.
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4. O vizită la U.M.F.  
 

Pe data de 4.04. 2017, colectivul 

clasei a X-a C, a făcut o vizită la 

Facultatea de Medicină. Copiii au 

fost entuziasmaţi de aceată 

oportunitate. Doamna conferențiar, 

dr. Butnaru Maria, ne-a primit cu 

braţele deschise pentru a acumula 

noi informaţii. La început ni s-a 

prezentat ce înseamnă bio-ingineria 

şi cu ce se ocupă ea. Obosiţi de 

drumul parcurs, corpul de bio-

inginerie se află lângă Colegiul Naţional Mihai Eminescu. Am fost serviţi cu 

pateuri şi ne-am tras sufletul pentru câteva minute. După acest moment de 

revigorare, am fost conduşi în laboratorul unde se creează şi se dezvoltă culturile 

de celule. La intrare, am fost rugaţi să ne spălăm pe mâini şi să ne îmbrăcăm 

adecvat unui laborator. Am îmbrăcat fiecare un halat, ne-am pus mănuşile, papucii 

speciali şi am pornit în tainele medicinii. Am putut observa locul de dopzitare al 

acestor culturi şi mediul lor de viaţă. Era foarte cald în acele încăperi. După ce ni  

s-a prezentat tot ce trebuia să ştim, am trecut la treabă. Acum e partea cea mai 

interesantă a acestei vizite: ni s-a pus la dispoziţie o gramadă de instrumente pentru 

a schimba mediul de hrănire al celulelor. Am putut observa cu uşurinţă acest lucru 

la microscop. A fost ceva inedit şi spectaculos. 
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Am crezut că atât a fost, dar am fost 

conduşi la următorul etaj unde am văzut 2 

roboţi cu diferite funcţii. Aceştia au rolul 

de a pregăti studenţii în caz de prim-

ajutor. Am rămas uimiţi de aceste lucruri. 

Ni s-a dat un tetoscop să ascultăm bătăile 

inimii produse de manechin. Toţi ne-am 

propus să încercăm această experienţă. A 

fost extraordinar. Apoi ni s-a prezentat un 

nou-născut. I-am putut observa tanheea şi 

laringele. 

A fost cea mai extraordinară 

experienţă. Aşteptăm cu cel mai mare 

drag să ajungem şi noi aici. 

Realizat de Teslărașu Cosmin  
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5. Autocunoaşterea 
Joi, 6 aprilie 2017, am avut ocazia 

de a petrece o oră alături de doi 

psihologi cu care am discutat despre 

diferitele tipuri de comunicare. Am 

discutat despre mai multe moduri în 

care putem răspunde în anumite 

situații. Doamnele ne-au recomandat 

să răspundem într-un mod asertiv, 

adică elegant, pentru a evita anumite 

conflicte. 

În această oră am învățat cât de 

important e modul în care ne 

raportăm la situațiile care apar în 

viața noastră. Acesta ne poate aduce 

beneficii, sau dimpotrivă să ne creeze 

conflicte cu semenii noștri. 

Împreună cu cele două doamne am 

jucat un joc: "Bing, Bong, Nume" 

care ne-a testat perspicacitatea și 

datorită căruia ne-am și distrat. 

Considerăm că această oră ne-a 

fost extrem de folositoare și prin 

metode non-formale am reușit să 

învățăm lucruri care ne sunt de folos 

în viața de zi cu zi!  

Realizat de Crețu Lidia 
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În general, fiecare om are un model, ori 

printre persoane pe care le cunoaşte 

(familie, prieteni, cunoştiinţe), ori printre 

persoane publice (vedete tv, jurnalişti, etc.). 

În viaţa personală, este mai simplu să ai pe 

cineva drept model. Un bun exemplu este 

familia. Omul care eşti în prezent este 

rezultatul educaţiei primite de la părinţi şi al 

mediului în care ai fost crescut. În ceea ce 

priveşte grupul de prieteni, alegem să ne înconjurăm de aceia cu care ne înţelegem 

şi de la care putem să luăm tot ceea ce considerăm noi că este util. 

În viaţa profesională este mai dificil. De exemplu, eşti angajat într-o companie, 

doreşti să avansezi pe scara ierarhică şi ai ca model o persoană, care este în prezent 

manager, ceea ce vrei tu să devii. Pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie să fii 

un bun observator. Altfel spus, pentru a-ţi atinge ţelul, trebuie să îi urmăreşti 

activitatea, procesul decizional şi, cel mai important, să înveţi din greşelile 

acestuia. 

În cazul familiei şi al grupului de prieteni, este mai uşor să observi, fiindcă sunt 

parte din viaţa ta şi petreci o parte semnificativă de timp în preajma lor.  De 

asemenea, ceea ce îţi doreşti să-ţi însuşeşti, îţi este oferit. În cazul unei persoane pe 

care nu o cunoşti sau o cunoşti destul de puţin, dar doreşti să devii ca ea, trebuie să 

o examinezi atent, să înţelegi modul cum procedează în anumite situaţii, deoarece 

acea persoană nu va veni special la tine să te înveţe. Va trebui să înveţi observând 

şi interpretând prin prisma proprie. Important de menţionat este faptul că acea 

interpretare va trebui să fie corectă. În caz contrar, s-ar putea să ajungi ceea ce nu 

ţi-ai dorit a fi. 

Ca o concluzie, de la modelul nostru de viaţă ar trebui, în primul rând, să 

învăţam din experienţa sa şi în acelaşi timp, să ne păstrăm o identitatea proprie; 

limita să fie faptul să nu devenim o copie fidelă a acestuia. 

Sursa: http://e-conexiuni.ro/archives/1372 

Realizat de Anton Corina  
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Interviu realizat de: Grecu Marina. 

Prof. dr. Ruxandra Nechifor, Catedra de limba şi literatura română. 

Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri”, Iaşi. 

 

1. Care este partea cea mai frumoasă în a fi profesor? Care sunt 

avantajele și dezavantajele acestei meserii? 

    Orice meserie are frumusețea 

ei, dar cea de profesor are 

avantajul de a întâlni copii 

extraordinari, tineri care, chiar 

dacă nu o știu, sunt dornici de 

cunoaștere, sunt deschiși spre nou 

și spre interogare. Toți avem 

sădite în noi dorința de a ști, 

nevoia stringentă de a cunoaște, 

de a trăi un sentiment, o idee, de 

a găsi răspunsuri. Aici intervine 

rolul profesorului. Nu cred în profesorul care adoptă o atitudine maternă, să 

spunem, care mângâie elevul pe cap, înțelegător; cred mai degrabă în profesorul de 

tip moașă, care asistă la nașterea unei personalități, la modelarea unui caracter, în 

sens socratic. Socrate avea harul de  a determina elevul să ajungă la adevăr prin 

propriul efort, scormonind în sine sau glosând pe marginea evenimentelor sociale, 

politice... 

 

2. Care a fost cea mai plăcută experiență pe care ați trăit-o ca profesoară la 

Catedra de limba și literatura română? 

    Reușesc, din când în când, să fac niște lecții frumoase. Iată ce înseamnă aceasta: 

pregătesc toate pârghiile, lansez toate undițele, așez greutățile pe balanță, scriu 

câteva necunoscute, formulez o întrebare și aștept. Mecanismul se pune în mișcare 

greoi, cu scârțâit strident, dar, ușor, ușor, se manifestă cu cea mai grațioasă 

mișcare, se învârte în cel mai firesc și nobil sens și răspunsurile vin de la sine. În 

momentul acesta eu nu fac decât să mă bucur de frumusețea intelectuală a elevilor 

mei care descoperă singuri, prin polemici și dezbateri, răspunsul. 
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3. De unde a pornit pasiunea pentru materia aceasta? 

   Mi-a plăcut întotdeauna să citesc. Mă simțeam bine în lumea basmelor în 

copilărie, în lumea lui Dostoievski, Balzac, Camil Petrescu și Tolstoi în liceu, apoi 

în universul unic al lui Pessoa și Cărtărescu. Eu am cunoscut lumea în felul acesta, 

prin cărți, prin situațiile create de autor, prin tipurile înfățișate, prin epocile înviate. 

Normal, nu am pierdut nici acum plăcerea de odinioară, deși sunt interesată de 

structurile textului, de strategiile folosite, de modul în care se naște efectul asupra 

cititorilor. Cred că sunt un simplu cititor pasionat, de cursă lungă.  

 

4. Ce amintire deosebită aveți din perioada în care erați elevă? 

    Cele mai frumoase amintiri sunt despre profesorii mei de la Școala Normală 

„Vasile Lupu”. Una dintre ele este legată de dl. profesor Eugen Munteanu, soțul 

dirigintei mele, Lucia Munteanu. Ne pregăteam pentru o mare inspecție, câțiva 

consilieri din minister, însoțiți de numeroși alți profesori, aveau să vină să 

inspecteze școala și profesorii noștri, și am făcut cu această ocazie câteva panouri 

despre evoluția limbii și 

literaturii române. A fost o 

muncă enormă, pentru profesori 

mai ales. Domnul Munteanu ne 

ajuta în acest sens. M-a întrebat 

de unde sunt și i-am răspuns, 

rușinată, că sunt de undeva, din 

provincie. El mi-a spus că, de 

fapt, noi toți trăim în provincie și 

centrul vieții noastre este acolo 

unde suntem noi, unde este 

sufletul nostru, cu familia și 

preocupările noastre, cu limba 

pe care o vorbim. Mai târziu, 

când a devenit coordonatorul 

lucrării mele de doctorat, mi-a dat un alt sfat pe care îl transmit mai departe și eu 

elevilor mei: să fiu eu cu gândirea și spiritul meu în tot ceea ce fac. Domnul 

profesor duce o campanie înverșunată împotriva celor care plagiază. 
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5. Cum sunt elevii din generația noastră? 

    Voi aveți niște șanse enorme: proiecte internaționale, activități de tot felul, 

cluburi și centre de formare, cercuri de lectură, de pian și mă bucur să văd că 

profitați de ele. Nici nu ai avea cum, la cât de multe sunt. Prin urmare, o primă 

calitate este aceea de a fi informați și de a profita de șansele de afirmare. Alte 

calități sunt: inteligența practică, capacitățile  de a mânui dispozitivele și tot ceea 

ce ține de tehnologie, existența cu o aripă în viitor, puterea de a aplica, dublarea 

informațiilor primite la școală cu altele găsite de unii singuri. Mi se pare că, 

absorbiți în rețelele virtuale, nu mai există pasiunea pentru comunicare (nu uitați că 

și lectura este o formă de comunicare), dar nu-mi dau seama dacă este înscris 

lucrul acesta în evoluția noastră, dacă așa trebuie să fim, pentru ca ulterior să 

vedem efectele, sau dacă este un impas. 

 

6. Cum ne vedeți peste 10 ani? 

Adică la 26 de ani? Încă scormonind, căutând, încă întrebând... Cum vă vedeți voi 

peste 50 de ani? 
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Interviu realizat de: Cărăușu Oana. 

Prof. Chiruţă Ioana, Catedra de istorie. 

Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri”, Iaşi. 

 

1. Care este partea cea mai frumoasă în a fi profesor? Care sunt avantajele și 

dezavantajele acestei meserii?  

Cunoști de fiecare dată oameni care au 

personalități diferite, poți „învăța” 

informații pe care nu le știai, dar elevii au 

întotdeauna noutăți, ceea ce este un avantaj, 

dar în același timp este o meserie care 

consumă mult timp și ca profesor trebuie să 

te adaptezi fiecărui colectiv de elevi, pentru 

că nu toate clasele au același nivel. 

 

2. Care a fost cea mai plăcută experiență pe care ați trăit-o ca profesoară la 

catedra de istorie? 

Au fost mai multe experiențe plăcute, însă îmi voi aminti cu drag de elevii de 

clasa a VIII-a pe care i-am învățat istorie când am predat la Școala ”Dumbrăvița” 

din comuna Ruginoasa. Mai mulți dintre aceștia au ales să dea Istorie la examenul 

de capacitate cu rezultate foarte bune și un elev a reușit să ia nota maximă la 

examen ceea ce m-a bucurat foarte mult.  

3. De unde a pornit pasiunea pentru această materia? 

Pasiunea pentru disciplina istorie este veche în familia mea, deoarece bunicul 

din partea mamei a fost profesor de istorie, mama a dorit să se facă arheolog, dar a 

ales să fie profesoară de limba franceză, dar știe multă istorie. Fratele meu, deși 

este inginer, este pasionat de istorie și de fiecare dată avem conversații interesante. 

Bunicul matern a avut rolul decisiv în ceea ce privește pasiunea pentru Istorie, 

deoarece el m-a ascultat în clasa a II-a când am învățat și recitat poezia „Preda 

Buzescu” de Dimitrie Bolintineanu. De asemenea, mi-a povestit întâmplările prin 

care a trecut în timpul celui De-al Doilea Război Mondial și în perioada comunistă. 
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4. Ce amintire deosebită aveți din perioada în care erați elevă? 

În gimnaziu am făcut practică și alături de colegii de clasă mergeam la cules 

porumb și cartofi. Erau momente extraordinare pentru noi, deoarece o săptămâna 

sau două nu făceam ore și ne distram de minune. În schimb când reveneam la 

școală aveam de recuperat nu numai lecțiile, ci și testele la toate disciplinele. 

 

5. Cum credeţi că sunt elevii din generația noastră? Care este diferenţa dintre 

generaţia noastră şi generația dumneavoastră? 

Generația voastră s-a născut într-o perioadă tehnologizată și, spre deosebire de 

generația noastră, sunteți sprijiniți să faceți ce vă doriți, aveți spirit de inițiativă, 

însă de multe ori sunteți superficiali și nu vă folosiți toate resursele pe care le 

dețineți. Noi ne petreceam altfel timpul liber și socializam mult mai mult. 

 

6. Ce părere aveţi despre clasa a X-a C? 

Elevii din clasa a X-a C sunt copii deștepți, săritori, descurcăreți, vorbăreți și cu 

idei ingenioase. 

 

7. Cum ne vedeți peste 10 ani? 

Cred că o să urmați drumul pe care vi l-ați dorit din timpul anilor de liceu și veți 

avea profesiile pe care le-ați visat. Plus câțiva copii... 

În concluzie, nu uitați că totul este posibil, chiar și imposibilul. 
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Interviu realizat de: Bogdan Andrada. 

Viorica Ciobanu , medic pediatru, specialitatea terapie intensivă.   

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, Iași.  

1. Aţi ales acestă meserie din propria iniţiativă sau 

la impulsul părinților?  

Din propria inițiativă, inițial profilul științe apoi 

facultatea de Pediatrie a Universității de Medicină.  

 

2. Medicul trebuie să fie milos sau dimpotrivă ? 

Medicul trebuie să fie in primul rând empatic şi 

echilibrat de milos şi de dur . Sa aibă pasiune, corectitudine şi rigurozitate. Aceste 

calități îl vor ajuta în luarea deciziilor  de a face bine pacientului .  

 

3. Pe parcursul job-ului dumneavoastră aţi întâmpinat răutate din partea 

pacienților sau rudelor acestora? 

Din păcate des şi din ce în ce mai mulți pacienți ajung la spital, influențați de 

mass-media,  cu idei preconcepute .  

 

4. Care e partea cea mai grea privind viața de medic ? 

Partea cea mai grea, după părerea mea, este să poți face performanţe la serviciu, 

asta presupunând mult timp alocat studiului şi multe ore petrecute la patul 

bolnavului  şi, totodată,  să-ți menții familia în armonie şi bună înțelegere . 

 

5. Cum depășiți cazurile nerezolvate în acestă meserie ? 

Greu, forte greu. Dar uneori acest tip de situații sunt invitabile. Şi aceste decizii 

fac parte din riscurile meseriei de medic. E important sa îți asumi responsabilitatea 

deciziilor şi să  nu laşi loc de trufie, orgoliu și ipocrizie . 
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6. De ce să devenim medici ? 

Conștient fiind că urmează mult mai mulți ani de studiu, meseria de medic este 

foarte grea, dar  oferă multe satisfacții. Uiți de acei ani grei cu nenumăratele 

examene, în care fiecare bănuț contează, atunci când primești un zâmbet de 

mulțumire de la un pacient satisfăcut de serviciile tale . 

 

 

Interviu realizat de: Ilie Andreea. 

Doiniţa Petrache, farmacist principal. 

Farmacia Mediget , Iaşi. 

 

1. Ce face, mai exact, un farmacist? 

Farmacistul care lucrează în Farmacia 

comunitară (farmacia de circuit deschis), 

are ca principală activitate eliberarea 

medicamentelor pe bază de prescripţie 

medicală către pacient, recomandarea de 

medicamente OTC şi suplimente, produse 

dermato-cosmetice, precum şi produse 

parafarmaceutice. Tot în atribuţiile 

farmacistului intră consilierea pacientului 

în ceea ce priveşte administrarea 

medicamentelor, prepararea de reţete 

magistrale (preparate după formule 

speciale prescrise de medic, sau elaborate  proprii fiecărei farmacii). 

 

2. Ce v-a determinat să alegeţi această meserie? 

În alegerea meseriei de farmacist a cântărit foarte mult dorinţa de a-mi ajuta 

semenii şi faptul că prima dată cand am  intrat într-o farmacie cu bunica mea, când 

eram copil, am fost fascinată de doamna farmacistă, care vorbea atât de frumos cu 

pacienţii,  încât de pe atunci am ştiut că asta doream să fac toată viaţa. 
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3. Care sunt principalele provocări cu 

care vă confruntaţi ca farmacist? 

Cea mai mare provocare, pentru mine, o 

constituie creşterea încrederii pe care o 

capătă pacientul faţă de un farmacist de-a 

lungul timpului, datorită profesionalismului 

cu care este tratat. 

 

4. Care sunt principalele calităţi pe care trebuie să le deţină cineva pentru a 

deveni un farmacist?  

Un adevărat farmacist trebuie să fie empatic cu pacientul, să aibă abilităţi de 

ascultare şi comunicare, stăpânire de sine, dar şi puterea de a fi ferm atunci când 

situaţia o cere. 

 

5. Aţi întâmpinat momente dificile în cariera dumneavoastră? Dacă da, care 

au fost acestea? 

Momentele dificile din cariera de 23 de 

ani de profesie au constat în situaţii în care, 

deşi pacientul era dispus să achiziționeze un 

medicament, să nu poţi să îl procuri, 

deoarece nu se găsea pe piață sau în faptul că 

unor pacienţi li se făcea rău în farmacie şi 

era necesar să le asiguri primul ajutor până la 

venirea echipajului de salvare. Alte situaţii 

neplăcute apar inevitabil datorită pacienţilor 

conflictuali şi chiar agresivi. Cu toate 

acestea, profesia de farmacist este una foarte 

nobilă. 
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1. Primul transplant de cap din lume- decembrie 2017 

 

Medicul care va realiza primul transplant de cap 

din istoria medicinei este Sergio Canavero, un 

neurochirurg italian poreclit „Dr. Frankenstein”. 

Tagma medicală nu privește cu ochii tocmai 

aprobatori intenția medicului, catalogând-o drept 

neetică și cu potențial extrem de periculos pentru 

sănătatea pacientului. 

Doctorul Canavero a anunțat într-o conferință 

recentă că transplantul de cap urmează să fie realizat 

la finele anului 2017. Momentan, se străduiește să 

adune fonduri pentru această procedură 

controversată, denumită de el HEAVEN (acronimul pentru Head Anastomosis 

Venture with Cord Fusion), ale cărei costuri ajung la 18 milioane de dolari. 

Intervenția va dura două zile, conform spuselor medicului, iar aceasta va consta, 

în primă fază, în răcirea creierului pacientului la -15 grade Celsius, astfel încât 

țesutul nervos să nu aibă de suferit în lipsa oxigenului. Mai apoi, pacientul și 

donatorul vor fi supuși unei proceduri de 

îndepărtare a capului, iar medicul va efectua, în 

cele din urmă, transplantul. Acesta trebuie să aibă 

în vedere fuziunea perfectă a corzilor spinale cu 

mușchii și vasele de sânge. Ulterior, pacientului îi 

va fi indusă coma pe o perioadă de 30 de zile, 

pentru a favoriza vindecarea și a preveni 

mișcările bruște, care pot compromite rezultatele 

pozitive urmărite. 

Sursa: https://ehealthromania.com/primul-transplant-de-cap-din-lume-

programat-in-2017 

Realizat de Popovici  Alina 
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2. Reproducerea organelor 3D 

Oricât ar părea de straniu acum, în 

viitorul apropiat imprimanta 3D va deveni 

instrumentul medical de bază. Aceasta va 

putea crea inimi, vase de sânge și ce alte 

organe vor mai fi necesare pentru 

repararea corpului uman. Nu spunem noi 

asta, o spun cercetătorii care deja au reușit 

să realizeze cu imprimanta 3D segmente 

de vene și artere, din materiale tolerate 

perfect de organism, pentru a fi folosite la implanturi coronare și stenduri cardiace. 

 

 “Putem folosi colagen, fibrina și alginat, toate materiale tipice organismului 

pentru a se construi structrui organice la imprimanta 3D”, a declarat Feinberg. 

“Putem construi țesuturi care au în compoziție aceste materiale, toate din categoria 

materialelor moi, a jeleului, în structuri incredibil de complexe, care se potrivesc 

perfect cu țesuturile reale și organele din corp“, a mai spus Adam Feinberg. 

 

Bioprinting-ul celulelor vii este un domeniu 

în plină dezvoltare. Cele mai multe din aceste 

modele de imprimantă 3D costă mai mult de 

100.000 $. Expertiza specialiștilor mai adaugă 

câteva sute de mii de dolari. Costurile foarte 

ridicate limitează posibilitățile de adoptare pe 

scara larga a tehnicii lui. Nouă tehnică pusă la 

punct de metodă lui Adam Feinberg și a achipei 

lui reduce costurile pentru imprimanta 3D în 

sine la 1.000 $. 

 

“Noi credem că această tehnologie trebuie să fie accesibilă oricui!“, a spus 

Feinberg. 

Sursa: https://ehealthromania.com/imprimanta-3d-face-inimi-si-alte-organe/ 

Realizat de Pascariu Iuliana  
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3. Vinul poate antrena creierul vostru, susţin oamenii de ştiinţă 

 

Un pahar de Merlot sau 

Sauvignon Blanc ar putea oferi un 

antrenament complex creierului 

vostru. 

Consumul de vin este un 

antrenament ideal pentru creierul 

vostru, implicând mai multe părţi ale 

materiei noastre gri, decât orice altă 

activitate umană, potrivit unui 

neurolog de vază. Dr Gordon 

Shepherd, de la Şcoala de Medicină 

Yale, a declarat că mirosirea şi 

analiza vinului înainte de al bea, necesită „un control rafinat al unora dintre cei mai 

importanţi muşchi din organism”. Atunci când băutorul mişcă lichidul prin gura 

lui, muşchii complecşi ai limbii sunt puşi la lucru împreună cu mii de receptori 

gustativi şi de miros. 

 

Întregul proces implică o activare mai puternică a creierul decât ca în cazul 

ascultării muzicii sau rezolvării unei probleme matematice dificile, susţine el. Dr 

Shepherd  a studiat ani la rând modul în care creierul uman procesează aroma, iar 

cercetările lui arată că, gustul este ceva mult mai subiectiv decât se credea anterior. 

„Moleculele din vin nu au gust sau aromă, aceste simţuri se formează atunci când 

ele stimulează creierul nostru, similar ca în cazul cu culoarea”, a declarat el la 

Radioul Public Naţional din SUA. 

 

Creierul construieşte o imagine de culori în minte folosind informaţiile venite 

de la ochi, ce corespunde cu modul în care lumina este absorbită de obiectele din 

jurul nostru. 

 

El a inventat termenul de „neurogastronomy” pentru a descrie modul în care 

creierul creează percepţia gustului. Profesorul susţine că gustul este doar o iluzie, 

creată în dependenţă de modul în care simţurile şi emoţiile, legate de alimente şi 
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băuturi, se combină în creier. El spune că, o mai mare atenţie trebuie de acordat 

consumatorului decât vinului, deoarece fiecare foloseşte propriul cadru de referinţă 

în procesul gustului, care „în mare măsură depinde amintirile şi emoţiile noastre 

proprii, cât şi a celora care ne însoţesc” în acel moment.  

 

De asemenea, aici sunt implicaţi şi alţi factori suplimentari, cum ar fi 

compoziţia salivei băutorului, vârsta şi sexul lui. 

 

În noua sa carte de neuronologie: „Cum creierul creează gustul vinului”, el a 

concluzionat: „Gustul nu este în vin, gustul este creat de creierul celui care îl bea”. 

El spune că mişcarea vinului prin gură şi inspirarea alcoolului din aer prin nas 

determină creierul să evoce un gust. 

 

Cea mai importantă 

parte a acestei „activări a 

creierului”, survine atunci 

când noi expirăm aerul 

penetrat de vin după ce   

l-am mirosit. Şi, în timp 

ce în cadrul sesiunilor de 

degustare de vin se 

obişnuieşte să se scuipe 

vinul într-o găleată,  Dr 

Shepherd susţine că, 

înghiţirea este o parte esenţială a procesului de degustare. Dar, el a avertizat despre 

efectele negative în cazul exagerării, spunând că, după câteva înghiţituri „oamenii 

doar scad efectele. Dacă luaţi o înghiţitură prea mare, saturaţi sistemul”. Beţi prea 

mult şi atunci creierul vostru va fi încordat într-un mod cu totul diferit – ce va 

rezulta într-o mahmureală îngorzitoare. 

 

 

Sursa: http://inbors.com/vinul-poate-antrena-creierul-vostru-sustin-oamenii-

de-stiinta/#ixzz4fZeXSo7g 

Realizat de Rusu Mădălina 
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4. Un nou tratament Alzheimer reface complet funcţionarea memoriei 

 

Cercetătorii australieni au venit cu o tehnologie ultrasunet non-invazivă care 

îndepărtează plăcile de amiloid neurotoxice ale creierului, structuri care sunt 

responsabile pentru pierderea memoriei şi scăderii funcţiei cognitive la pacienţii cu 

Alzheimer.  

Boala Alzheimer este, de obicei, rezultatul unei acumulări a două tipuri de 

leziuni, plăci de amiloid şi aglomerări neurofibrilare. Plăcile amiloid stau între 

neuroni şi se sfârşesc ca clustere dense de molecule beta-amiloid, un tip lipicios de 

proteine care se strâng împreună şi formează plăci. Încurcăturile neurofibrilare se 

găsesc în interiorul neuronilor din creier şi sunt cauzate de proteinele tau defectate, 

care se strâng împreună într-o masă insolubilă densă. Acesta face ca filamentele 

mici, numite microtubuli, să devie răsucite, tulburând astfel transportul 

materialelor esenţiale de-a lungul lor precum nutrienţii şi organitele, la fel ca atunci 

când răsuciţi tubul aspiratorului. 

 

Aşa cum nu avem nici un fel de vaccin sau măsură preventivă pentru 

Alzheimer, o boală care afectează 50 milioane de oameni în întreaga lume, aceasta 

a fost o posibilitate pentru a determina cum să o tratăm mai bine, începând cu 

căutarea modului înlăturării acumulărilor defective de beta-amiloid şi proteinelor 

tau din creierul pacientului. Acum, o echipă de la Institutul Creierului Queensland 

(QBI – Queensland Brain Institute) de la Universitatea Queensland au venit cu o 

soluţie destul de promiţătoare pentru îndepărtarea acestor acumulări. 
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Aceasta a fost publicată în 

Science Translational Medicine, 

aici echipa descrie o tehnică care 

ar utiliza un anumit tip de 

ultrasunete numite, ultrasunete 

terapeutice concentrate, care non-

invaziv radiază unde sonore în 

ţesutul creierului. Prin oscilare 

super-rapidă, aceste unde sonore 

sunt în măsură să deschidă uşor 

bariera hemato-encefalică, un strat 

ce protejează creierul împotriva bacteriilor şi stimulează activarea celulelor 

microgliale ale creierului. Celulele microgliale sunt practic celule de eliminare a 

deşeurilor, deci, acestea sunt în măsură să îndepărteze acumulările toxice de beta-

amiloid, care sunt responsabile pentru cele mai grave simptome ale bolii 

Alzheimer. Echipa raportează refacerea completă a funcţiei memoriei la 75 la sută 

din şoarecii testaţi, fără nici o leziune a ţesutului cerebral din jur. Ei au descoperit 

că şoarecii trataţi au manifestat performanţe îmbunătăţite la trei probe de memorie, 

un labirint, un test de ai impune să recunoască obiecte noi şi unul pentru ai face să 

memorizeze locurile care trebuie să le evită. 

 

„Suntem extrem de încântaţi de acestă inovaţie de a trata boala Alzheimer fără a 

utiliza terapeutica de medicamente”, a declarat într-un comunicat de presă unul 

dintre membrii echipei, Jürgen Götz. 

 

Echipa spune că planifică să înceapă testele pe animale mai mari, cum ar fi oile, 

şi speră să primească permisiunea pentru a începe testele pe oameni în 2017. 

 

 

Sursa: http://inbors.com/un-nou-tratament-alzheimer-reface-complet-

functionarea-memoriei/#ixzz4fZgExWiI 

Realizat de Coșan Ioana 
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Codul Muncii: 

 

1.   Ne naștem obosiți pentru a ne odihni. 

2.   Munca l-a creat pe om, dar nici lenea nu l-a omorât. 

3.   Dacă vezi un coleg odihnindu-se, ajutã-l.  

4.   Dacă ți se face chef să te apuci de muncă, stai jos, odihnește-te și o să-ți treacă. 

5.  Ce poți face azi nu lăsa pe mâine ci pe poimâine sau răspoimâine, că poate nu 

mai este nevoie. 

6.  Dacă un lucru nu se rezolvă de la sine în 30 de zile, nu merită să te mai ocupi de 

el. 

7.  Munca e sănătate curată, deci să o lăsăm pentru cei mai bolnavi ca noi. 

8.  Munca îl înnobilează pe om, societatea noastră nu mai are nevoie de nobili, căci 

a trecut vremea lor. 

9. Cine se scoală prea de dimineață doarme prea puțin, e obosit și cască toată ziua. 

10. Cine nu muncește nu greșește, iar cine nu greșește merită promovat. 

11. Serviciul nu e crâșmă să stai toată ziua în el, așa că du-te acasă! 

 

Rugăciunea elevului: 

 

Tatăl nostru, directorul nostru, 

Sfințească-se școala ta, 

Când văd mașina ta 

Îmi cade țigara mea. 

Și motivează-ne nouă absențele noastre, 

Precum și noi vom motiva absențele 

colegilor noștri, 

Și nu ne scoate pe noi la careu, 

Și ne ferește de cea blondă! 

Acum și în cei patru ani care vor urma. 

AMIN! 

 

Cum îți dai seama la ce oră ești: 

 

1. Dacă e verde sau se agitã, e biologie! 

2. Dacă pute, e chimie! 

3. Dacă nu funcționează, e fizică! 

4. Dacă e de neînțeles, e matematică! 

5. Dacă nu are sens, e economie sau 

psihologie! 

6. Dacă e mult și nefolositor, e limba 

română! 

7. Dacă e vechi, e istorie! 

8. Dacă ideile simple devin complicate, 

e filozofie! 
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Motive pentru care calculatoarele ar fi de sex masculin: 

 

1. Au o grămadă de date, dar totuși nici o idee. 

2. Un model mai bun este tot timpul în așteptare. 

3. Arată frumos și lucesc până le aduci acasă. 

4. Este necesar tot timpul să ai o "copie de rezervă". 

5. Fac orice dorești, dacă apeși "butoanele potrivite". 

6. Partea cea mai bună la oricare din ele sunt jocurile pe care le poți juca. 

7. Luminițele sunt aprinse dar nu-i nimeni acasă. 

 

Motive pentru care calculatoarele ar fi de sex feminin: 

 

1. Aud ce le zici dar nu înțeleg ce vrei să spui. 

2. Întrebi care e problema și îți răspund că "niciuna". 

3. Pot produce rezultate greșite cu o viteză amețitoare. 

4. Te conving să duci gunoiul. 

5. Fac același lucru de ani de zile și dintr-o dată e greșit. 

 

Perle Bac 

”Cred că am demonstrat în textul meu că, în afară de masochişti, trăim ca să fim 

fericiţi.”  

 

”După o vizită la un muzeu de artă contemporană, mi-am schimbat percepţia 

asupra vieţii pentru că am înţeles că se pot câştiga bani din orice.” 

 

”Preşedintele american s-a întâlnit cu monologul său francez, Hollande.”  

 

”Regimul de la Vichy a fost mereu bun pentru sănătate.”  

 

”Nu toate GPS-urile sunt plasate pe orbită în jurul Pământului. Multe sunt în 

maşini, ajutând oamenii să găsească drumul mai repede.”  

 

”Bombele atomice sunt inofensive atunci când sunt folosite pentru producerea 

energiei electrice.” 
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”O lumină monocromatică este o lumină cu un singur cromozom.”  

 

”Mercurul este atât de greu încât o tonă de mercur ar putea fi egală cu 100 de 

kilograme.” 

 

”Unghiul ascuţit a fost descoperit de savantul Cosinus.”  

 

”Triunghiul este un dreptunghi cu o latură în minus. ” 

 

”Autorii din Evul Mediu s-au inspirat mult din Renaştere.”  

 

”Ne întrebăm uneori dacă scriitorii înţeleg ce scriu.”  

Capitol realizat de:  

Ciobanu Mihai, Aandonesei Vasile, Stan Radu și Afteni Teodor  
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