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În zilele de 4 şi 5 aprilie 2013, la Liceul Tehnologic Al. Vlahuţă Şendri-

ceni s-a desfăşurat  proba practică a Olimpiadei Naţionale  la disciplinele din 

aria curriculară Tehnologii – domeniul Agricultură. Cu acest prilej, aici au 

venit cei mai buni elevi din ţară însoţiţi de profesorii îndrumători, precum şi 

membrii comisiei de evaluare.  

Toţi elevii şi profesorii au vizitat Liceul Tehnologic Al. Vlahuţă Şendri-

ceni, fiind impresionați de locul mirific în care este plasat, de baza materială 

și, nu în ultimul rând, de ospitalitatea de care au dat dovadă cadrele didactice 

de aici. 

Desfăşurarea olimpiadei la Şendriceni a fost o recunoaştere a meritelor 

acestei unităţi şcolare de către MEN. Este a doua oară în ultimii cinci ani 

când la LTAV Şendriceni se desfăşoară o Olimpiadă Naţională. Pregătirea 

olimpiadei s-a făcut de către tot personalul şcolii şi cred că am reuşit să asi-

gurăm cele mai bune condiţii pentru colegii şi elevii care au fost pentru două 

zile oaspeţii noştri.  

Proba practică a elevilor s-a desfăşurat la două discipline: Creşterea ani-

malelor şi Cultura plantelor. 

Au fost premiaţi următorii elevi  

Pe lângă aceste premii s-au acordat şi câte două menţiuni la fiecare sec-

ţiune de concurs. 

Premierea elevilor s-a făcut la sala teatrului în prezenţa Comisiei Naţio-

nale şi a oficialităţilor judeţului Botoşani. 

Directorul Liceului Al. Vlahuță Șendriceni: 

Ing. TudorBUNDUC  

1. Olimpiadă Naţională la Agricultură 

la Liceul Tehnologic Al. Vlahuţă Şendriceni - 2013 

Disciplina Locul Numele şi prenumele/Instituţia de învăţământ 

Cultura plantelor clasa a XI a I 
Danciu Alexandru Nicolae-Colegiul Agricol 

Gheorghe Ionescu, Siseşti, Valea Călugărescă, 

jud .Prahova 

  II 
Lup Cristian - Colegiul Agricol Valea lui Mi-

hai, jud.Bihor 

  III 
Robu Verginica Emilia – Colegiul Naţional de 

Agricultură Tecuci, jud.Galaţi 

Cultura plantelor clasa a XI a I 
Celmare Vasile- Liceul Tehnologic H.Vasiliu, 

Podu Iloaie, jud .Iaşi 

  II 
Kovacs Nicuşor - Liceul Tehnologic Mihai 

Novac, Oraviţa , jud.Caraş-Severin 

  III 
Badea Tania Gabriela- Liceul Tehnologic Urzi-

ceni, jud Ialomiţa 

Creşterea animalelor clasa a XI a I 
Helju Sebastian Ştefan- Colegiul Tehnic Agri-

col Alexandru Borza Geoagiu, jud. Hunedoara 

  II 
Tăschină Andreea - Liceul Tehnologic 

Ghenuţă Coman, Murgeni, jud. Vaslui 

  III 
Magan Florin Constantin - Liceul Tehnologic 

H.Vasiliu, Podu Iloaie , jud .Iaşi 

Creşterea animalelor clasa a XII a I 
Nagy Cosmin Ştefan –Colegiul Agricol 

T.Săvulescu, Tg.Mureş, jud.Mureş 

  II 
Moisei Dan –Colegiul Tehnic Pontica, Con-

stanţa, jud.Constanţa 

  III 
Poteleanu Dragoş George- Colegiul Naţional 

Agricol Constantin Dobrescu, Curtea de Argeş, 

jud.Argeş 

Director 

Ing.Tudor  BUNDUC  
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Duminică, 3 martie 2013, a 

avut loc OLIMPIADA NAŢIO-

NALĂ A SPORTULUI ŞCO-

LAR, FAZA JUDEŢEANĂ LA 

ŞAH LICEE. Competiţia s-a des-

făşurat la Colegiul Naţional A.T. 

Laurian Botoşani. 

La competiţie au participat un 

număr de 22 șahiști, din care 8 

fete şi 14 băieți. Competiţia s-a 

desfăşurat conform regulamentu-

lui Federaţiei Române de Şah, 

timpul de joc fiind de 30 de minu-

te/jucător. Fetele au jucat în Sis-

tem Elveţian 5 runde, iar băieţii în 

Sistem Elveţian 7 runde. 

Organizatorul acestei competi-

ţii a fost domnul inspector şcolar 

profesor Hîrtie Gabriel. 

Arbitrajul a fost asigurat de 

doamna profesoară Diaconu Sil-

via-Carmen de la Palatul Copiilor 

Botoşani, doamna profesoară 

Alecsa Elena de la Colegiul Nati-

onal A.T. Laurian Botoşani şi 

domnul profesor Nistor Marius de 

la Liceul Tehnologic Al. Vlahuţă 

Şendriceni. 

Şcoala noastră a fost reprezen-

tată de către elevii: Andreea-Lisa 

STAN din clasa a IX-a K şi Ovi-

diu UNGUREANU din clasa a X-

a F. Ambii sunt membri ai Cercu-

lui de Şah Caissa şi au avut o 

evoluţie bună la acest turneu, de-

păşind concurenţii consacraţi. În 

urma rezultatelor obţinute Ovidiu 

s-a clasat pe locul al V-lea, obţi-

nând menţiunea a II-a cu 4 puncte 

din 7, la egalitate cu concurentul 

de pe locul 4, pe care, de altfel, l-

a învins în meci direct. Diferenţa 

s-a făcut la coeficienţii de depar-

tajare. Andreea s-a clasat pe locul 

2. Concursuri școlare 

Odiseea continuă 

Andreea-Lisa STAN 

Ovidiu UNGUREANU 
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Fair-play şi competitivitate 

An de an, olimpiadele şcolare 

oferă participanţilor, profesori şi 

elevi deopotrivă, noi şi noi provo-

cări. Locurilor cu profundă rezo-

nanţă istorică şi culturală, care au 

găzduit ediţiile de până acum a 

olimpiadei, li se adaugă încă unul 

– Bacăul - spaţiu al confluenţelor 

culturale, punct-cheie al itinerari-

ului cultural românesc, unde ne-

am întâlnit în acelaşi timp cu 

elevi şi profesori care au ales să 

facă performanţă în domeniul in-

dustriei alimentare. 

Am avut prilejul de a ne con-

frunta şi de a ne descoperi propria 

identitate. Olimpiada şcolară este 

concursul valorilor, care aduce 

drept mărturie frumuseţea şi bo-

găţia minţilor, exemplul talentului 

cultivat prin îndelungate perioade 

de efort, concentrare şi antrena-

ment. Olimpiada este, aşadar, mo-

mentul de confruntare, dar şi de 

glorie, al elevi-

lor şi profesori-

lor, de bucurie 

al părinţilor şi a 

comunităţilor 

de care aparţin. 

De-a lun-

gul timpului, 

industria ali-

mentară a evo-

luat concomi-

tent cu progre-

sul general al 

omenirii, dato-

rită eforturilor 

spec ial iş t i lor 

care trebuie să-

şi perfecţioneze 

mereu cunoş-

tinţele. 

al IV-lea, obţinând menţiunea I, 

cu 3 puncte din 5. 

Pentru ei, dar şi pentru Cercul 

de Şah Caissa, este o realizare 

remarcabilă în contextul în care 

ceilalţi concurenţi fruntaşi sunt 

jucători legitimaţi şi au o experi-

enţa competiţională superioară. 

Responsabilul  

Cercului de Şah CAISSA 

Prof. Marius NISTOR 

Prof. Mihaela ŢUCA 
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Tamara-Roxana DAMIAN 

Nu este boxul un sport prea 

greu pentru o fată? Aceasta este 

întrebarea care îmi este adresată 

mereu. Categoric nu! 

De mic copil am fost 

mai băieţoasă…

Practic acest sport de 

şase ani, mă antrenez 

la Botoşani la C.S. 

Botoşani, avându-l ca 

antrenor pe domnul 

profesor Victor Ape-

trei. Dacă cunoşti tac-

ticile şi te antrenezi 

după un program ri-

guros (zilnic câte 

cinci ore), chiar o fată 

poate obţine rezultate 

remarcabile! 

Anul trecut am obţi-

nut locul al II-lea la 

Campionatul Naţional 

de Box Feminin, care s-a desfăşu-

rat la Buzău. Anul acesta, în fe-

bruarie-martie 2013, la Tulcea a 

avut loc Cupa României-tineret la 

box, competiţie aflată sub egida 

Federaţiei Române de Box, con-

dusă de Leonard Doroftei. La ca-

tegoria 57 de kilograme fete am 

devenit vicecampioană. În Tul-

cea, un oraş foarte frumos şi cu-

rat, am fost cazaţi la hotelul Mari-

narul. Deoarece la această com-

petiţie au fost participanţi din toa-

tă ţara, m-am antrenat foarte mult 

cu fetele din judeţul nostru. Mi-a 

părut rău că nu am putut fi mai 

bine pregătită din cauza unor pro-

bleme de sănătate şi că cineva a 

fost mai bun decât mine… 

Pe viitor îmi doresc să evolu-

ez din punct de vedere profesio-

nal, şi anume să obţin centura la 

seniori! 

 

DAMIAN Roxana-Tamara 

Clasa a XI-a I 

Pe culmile succesului 

Olimpicii sunt suflete mereu 

tinere şi neliniştite, aflate în cău-

tarea de soluţii, de adevăruri mai 

bune, mai actuale, mai în acord cu 

spiritul vremii. Nu trebuie să câş-

tigi tot timpul pentru a fi declarat 

învingător. Învingătoare este şi 

eleva Căruntu Viorica –Doiniţa, 

din clasa a XI-a I,profil industrie 

alimentară, calificată la faza jude-

ţeană, pe locul I, oferindu-i opor-

tunitatea de a participa la Faza 

Naţională a Olimpiadei de Indus-

trie Alimentară. Eleva s-a clasat 

pe locul al IX-lea şi a fost pregăti-

tă şi însoţită la Bacău de prof. Mi-

haela Ţuca. 

Învăţământul tehnic româ-

nesc califică tineri în industrie 

alimentară şi are o misiune socia-

lă clară: de a oferi elevilor şi, de 

ce nu, viitorilor studenţi, o educa-

ţie de calitate. 

 

Prof. ing. Mihaela ŢUCA  
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3. Din activitățile extracurriculare ale școlii 

Tradiţii de Dragobete 

La 24 februarie tradiția popu-

lară menționează sărbătoarea 

Dragobetelui. Numit și Cap de 

primăvară, el marchează, simbo-

lic, trecerea dintre anotimpuri: 

dintre frig și cald, întuneric și lu-

mină. Iar cum orice început este 

plin de speranță, Dragobetele face 

inimile tinere (sau mai trecute 

prin viață) să tresară. Cunoscut 

drep t  p r o tec to r u l  i ub i r i i 

(echivalent astfel cu Eros sau Cu-

pidon), el este fiul Babei Dochia. 

Dragobetele este un simplu 

păstor care o însoțește pe Dochia 

în călătoria ei pe munte. Nu de 

puține ori Dragobetele este întâl-

nit și în chip de Năvalnic, un fe-

cior frumos ca soarele de pe cer, 

care sucește mințile atât fetelor 

tinere, cât și celor așezate la case-

le lor. Pentru a-l pedepsi şi readu-

ce astfel viața la cursul firesc, Ma-

ica Domnului l-a transformat într-

o floare de dragoste. Fetele o pur-

tau în sân ca pețitorii să le treacă 

pragul casei. 

Întotdeauna Dragobetele mar-

chează un timp de petrecere. Este 

bine ca toată lumea să se bucure și 

să petreacă, ca să aibă parte de 

iubire tot anul. Iar dacă vreo fată 

este pe placul unui flăcău, așa va 

fi multă vreme de acum în colo. 

Nu degeaba se spune că 

Dragobetele sărută fetele. 

Dis-de-dimineață, fetele ies 

afară și strâng zăpadă neatinsă cu 

care se spală pe față ca să aibă te-

nul luminos și să fie drăgăstoase. 

Înainte de amiază se strâng cetele 

de tineri și pornesc a urca cu toții 

către pădure, unde, în jurul focu-

lui, se vor spune povești și se va 

cânta. Fetele adună flori de primă-

vară, mai ales viorele și tămâioasă, 

pe care le așează la loc de cinste la 

icoana Maicii Domnului, unele 

dintre ele urmând a fi folosite pen-

tru îndeplinirea unor ritualuri ce le 

va aduce drăguțul aproape. Către 

seară, fetele și flăcăii coboară în 

goană către sat, iar dacă un fecior 

mai iute de picior reușește să prin-

dă o sărutare de la draga lui, atunci 

cei doi se logodesc simbolic, pre-

cum păsările din cer. Nu de puține 

ori se întâmplă ca logodna de 

Dragobete să fie urmată de o lo-

godnă adevărată, consimțită de pă-

rinții celor doi. 

În alte zone, tinerii se întâl-

nesc la hora din sat, unde fiecare, 

gătit care mai de care, își caută 

perechea. Și cine mai știe câte 

lacrimi au curs, câte inimi au fost 

furate şi câte jurăminte s-au fă-

cut? Alteori, tinerii se adună în 

casa unuia dintre ei, unde se în-

cinge o petrecere în toată regula, 

cu bucate alese și cu vin din acela 

rece din pivniță. 

Pentru a fi sigure că unul din-

tre tineri este sortitul, fetele pun 

la cale un ritual ce le va arăta cur-

sul vieții. Ele culeg din locuri 

înalte florile de dragoste. Aleg 

două fire, cele mai frumoase din-

Cosmin CIOBANU  
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O activitate la care am partici-

pat cu mult interes a fost Parada 

personajelor literare, scopul fiind 

trezirea interesului pentru lectură. 

Fiecare elev a jucat rolul unui per-

sonaj dintr-o carte citită. Au defi-

lat pe scena personajelor literare: 

țigăncile din opera Două loturi de 

I.L. Caragiale; 

urâtul, Goe și cele 

trei cucoane din 

opera D-l Goe... 

de I.L. Caragiale; 

Nică și mătușa 

Măr ioa ra  d in 

Amintiri din copi-

lărie de Ion 

Ceangă. 

Eu m-am costumat 

în ţigancă, repre-

zentând-o pe Țâca din Două lo-

turi. Mi-a plăcut foarte mult acest 

rol. Am aflat limbajul ţigăncilor, 

de unde provin ei de fapt și cum 

este să fii ţigancă. Trei colege au 

reprezentat pe ce trei dame ce-i 

acceptau lui Goe toate năzbâtiile. 

Erau îmbrăcate în rochii lungi, 

rochii de epocă. Foarte interesant 

a fost costumul popular al mătușii 

Măriuca care și acum parcă l-ar 

fugări pe Nică din cireșul celebru. 

După reprezentarea scenică a 

acestor personaje, am făcut o 

scurtă discuție privind costumația 

acestor personaje. Astfel am sub-

liniat faptul că frumosul costum 

popular românesc era atunci o 

costumație zilnică în mediul rural. 

Trecând la cucoanele din D-l 

Goe, am evidențiat o mică istorie 

a modei, a rochiilor de epocă care 

dădeau un aer aristocrat purtătoa-

rei. 

Dintr-o dată mii de întrebări au 

început să curgă din partea noas-

tră pentru doamna dirigintă 

Grădinariu Violeta, bineînțeles 

legate de alte personaje memora-

bile. Aș vrea să redau vorbele 

dumneaei: Fiecare carte citită vă 

oferă tot atâtea perspective asu-

Parada personajelor literare  

tre ele, unul întruchipând fata și 

celălalt băiatul, le plantează în lo-

curi ferite, departe de privirile is-

coditoare ale străinilor. După o 

vreme, le cercetează cu atenție să 

vadă dacă cele două plante se 

aproprie una de alta. Aceasta este 

un semn că soarta i-a adus să fie 

împreună toată viața. 

De pe 24 februarie cloștile se 

întorc la cuib, încep a cloci, iar vi-

tele se întorc la iesle, nu mai mă-

nâncă așa mult. Asemenea și copi-

ii se întorc de la mâncare și oame-

nii mai umblă pe afară, nu mai 

mănâncă așa de mult ca iarna. Era 

interzisă tăierea unei orătănii, ast-

fel încât la 24 februarie nu sunt 

îngăduite mâncărurile pe bază de 

carne. Nu trebuie să lipsească 

copturile și dulciurile de tot felul, 

pregătite cu miere, cu scorțișoară 

și cu fructe. 

 

Cosmin CIOBANU 

Clasa a X-a K 

Diana 

 BĂLINIŞTEANU 
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Campania Globală pentru 

Educație este o inițiativă a socie-

tății civile, începută în anul 1999, 

care are ca scop combaterea crizei 

globale din domeniul educației. 

Dreptul la educație este un drept 

fundamental al omului, iar noi 

trebuie să ne asigurăm că autori-

tățile iau măsuri pentru a respecta 

dreptul fiecărei persoane la o edu-

cație publică gratuită și de calita-

te. 

În acest an sloganul Campa-

niei este Fiecare copil are nevoie 

de un profesor. Profesori bine 

pregătiți pentru toți copiii.  

În Săptămâna Globală de Ac-

țiune (22 - 28 aprilie 2013), elevii 

Liceului Tehnologic Alexandru 

Vlahuţă din Şendriceni au partici-

pat la diverse activităţi în cadrul 

cărora li s-au prezentat informaţii 

cu privire la situaţia lipsei cadre-

lor didactice şi importanţa profe-

sorilor calificaţi şi bine pregătiţi. 

Fiecare copil din lume are 

dreptul la o educație de calitate, 

dar niciun copil nu se poate bucu-

ra de acest drept în absența unor 

cadre didactice calificate. Și, to-

tuși, deși se înregistrează progrese 

către aducerea la școală a fiecărui 

copil, persistă o lipsă majoră de 

cadre didactice bine pregătite și 

corespunzător sprijinite în derula-

rea activităţii lor. Acest fenomen 

reprezintă o barieră în respectarea 

dreptului la edu-

cație, nu numai 

pentru cele 132 

de milioane de 

copii din întreaga 

lume care nu 

merg la școală 

(dintre care 61 

de milioane ar 

trebui să frecven-

teze învățămân-

tul primar și 71 

de milioane în-

v ă ț ă m â n t u l 

gimnazial), dar 

și pentru multe-

le milioane de 

copii care merg 

la școală, dar 

care sunt înghe-

suiţi în clase 

a g l o m e r a t e , 

având alături 

profesori nepregătiți, prost plătiți 

și supra-încărcați.  
 

Ionela IGNAT  

clasa a VIII-a 

Campania Globală pentru Educaţie la Liceul 

Tehnologic Al. Vlahuţă Şendriceni 

pra vieții. Prin intermediul cărți-

lor, puteți intra în pielea oricărui 

personaj, puteți trăi în diverse 

epoci și astfel sufletul vostru poa-

te deveni un izvor nesfârșit de fru-

musețe. 

Numai citind putem într-adevăr 

adăuga spirit spiritului. 

 

Diana BĂLINIȘTEANU 

clasa a VII-a A 

Ionela IGNAT 
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Cod nedescifrabil 

Am participat în săptămâna Să 

știi mai multe să fii mai bun la o 

activitatea ce ne testa puterea de 

concentrare (un joc puzzle), o sur-

priză atent pregătită de doamna 

dirigintă Dohotariu Nicoleta care 

mi-a schimbat părerea pentru tot-

deauna în privinţa pieselor acelo-

ra mici, inteligent îmbinate şi care 

te scot din minţi. Chiar şi natura 

şi-a arătat interesul pentru con-

centrare prin faptul că îşi arăta pe 

bolta senină astrul testelor în ciu-

da ploioaselor şi mohorâtelor zile 

anterioare. Sosi timpul marii dez-

văluiri şi, îndreptându-mă spre 

camera pericolului iminent 

(laboratorul de informatică), min-

tea îmi săgetă, declanșând furtuna 

de idei. Ochii fulgeraţi priveau în 

văzduhul emoţiilor, iar inima ca o 

nebună se bâlbâi, scoţând urlete 

îngrozitoare,bătând accelerat. În 

fața jocului puzzle, ochii încetau 

să mai mi-

şune între 

ţărmuri le 

obraji lor, 

inima mi 

se opri că 

un tsunami 

secat de 

apă şi stră-

fundul fior 

al cunoaş-

terii nu 

încetă să 

apară în 

mintea-mi înceţoşată. Brusc, în 

faţa ochilor piesele se îmbrăţişau, 

semn că puieţii concentrării au 

ieşit din găoace şi ciripeau în în-

tunericul necunoscutului. Mâinile

-mi păreau a fi înzestrate cu puteri 

miraculoase, mişunând printre 

firele de nisipuri nesfârşite. 

Pocaluri de linişte erau suflate 

în camera, iar noi ne aruncăm pri-

viri duşmănoase de la o grupă la 

altă, semn că tusea războiului 

apăru şi fiecare strategie a atacu-

lui urmărea câştigarea războiului, 

a puzzle-ului pictat cu sânge şi 

vorbe ocărâtoare. Fulgere de 

aventură străpungeau văzduhul 

copleşit de radiaţiile concentrări-

lor şi a privirilor însufleţite de ri-

valitate şi ură, însă liniştea le as-

cundea pe toate ca stelele ce stau 

ascunse în întunericul universului. 

Piesă cu piesă, puzzle-ul căpăta 

formă, dezvăluind clar imaginea 

artistică. În tot acest timp, soarele 

se înstrăină de ochiul ferestrei, 

sugerând clar scurgerea timpului 

în ţărână. Sufletul oftează… frun-

ţile-s înecate de sudoare şi flacăra 

războiului s-a stins. Acum nu mai 

este linişte, e tulburare, se simte 

sentimentul de dezamăgire. Nu 

mai e încrederea de altădată, zâm-

betele de altădată, aerul pare us-

cat, iar afară umbrele de nori 

plâng cum n-au mai plâns de 

mult. 

Dar toate se risipiră, fugiră de 

îndată în întunericul orizontului. 

Mi-am dezmierdat mintea puter-

Silviu IONICĂ 
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Dansuri populare românești 

O activitatea care a bucurat 

elevii a fost cea propusă de doam-

nele profesoare Grădinariu Viole-

ta şi Saucă Luminiţa şi anume 

Dansuri populare româneşti. Fi-

nalitatea acestei activităţi a fost 

descoperirea elevilor talentați la 

dans popular şi înfiinţarea trupei 

de dans popular a Şcolii Gimnazi-

ale Alecu Ivan Ghilia.  

Elevii interesați au trecut ur-

mătoarele probe de dans: horă, 

sârbă şi bătută moldovenească. 

După şase ore de dans au fost se-

lectate viitoarele perechi de dan-

satori: 

Am fost introduşi într-o atmo-

sferă de sărbătoare. Am întâlnit o 

mare bogăţie de ritmuri şi mişcări 

elegante ale braţelor. Am citit într

-o zi această maximă despre dans: 

Dansul este un poem în care fie-

care mişcare este un cuvânt. 

(Mata Hari); abia acum îi înţeleg 

sensul. 

A doua zi, trupa a învăţat paşii 

pentru trei dansuri (o horă, o sâr-

bă şi o bătută). Cu aceste trei dan-

suri şi încă alte două vom face 

prima reprezentaţie a trupei noas-

tre de dans la serbarea de final de 

an şcolar.  

D o a m n e l e 

profesoare ne-au 

vorbit despre 

orele de dans pe 

care le vom face 

de-a lungul anu-

lui şcolar, despre 

efortul ce trebuie 

depus, dar mai 

ales despre voin-

ţă, o condiţie 

esenţială pentru 

ca un lucru să fie 

bine făcut. 

Ne place mu-

zica populară, ne 

place că am for-

mat o echipă şi 

vrem să demon-

străm că suntem 

adevăraţi păstră-

tori ai dansului 

popular moldo-

venesc. 

Dansul este o 

adevărată artă, este o modalitate 

de a-ți exprima bucuria.  

 

Maria MIHĂESCU  

clasa a VII-a A  

nic solicitată şi paşii mi să îndrep-

tau spre casă. Aş putea spune că 

această activitate şi-a îndeplinit 

scopul, acela de a ne dobândi mai 

multă încredere în noi, de a ne 

concentra mai mult şi a ne dez-

volta mai mult spiritul de obser-

vaţie. 

 

Silviu IONICĂ 

clasa a VIII-a 

Maria MIHĂESCU 
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Activităţile sportive atrag în-

totdeauna elevii. În săptămâna Să 

știi mai multe, să fii mai bun am 

organizat un meci de fotbal, la 

care au participat băieţii 

şi unul de handbal, pro-

tagoniste fiind aici fete-

le. Ce ne-a încântat a 

fost jocul degajat al fie-

căruia. Mingea nu mai 

era furioasă, ci se plim-

ba de la unul la altul 

zâmbindu-ne.  

Am dat dovadă de 

fair play, aşa cum am 

fost învăţaţi la cursuri. 

După cele două meciuri 

am jucat tenis, 

am jucat șah, am 

făcut alergări şi 

mici jocuri cu 

mingea la poar-

tă, unul dintre 

ele fiind Pas în 

trei cu schimb 

de locuri. 

Oamenii de ști-

ință au descope-

rit că exerciţiile 

fizice îmbunătă-

ţesc memoria co-

p i i l o r .  

Ei au mai desco-

perit că tinerii ca-

re fac exerciţii 

fizice au o parte a 

creierului cu 12% 

mai dezvoltat. De 

asemenea, aceşti copii au avut re-

zultate mai bune la testele de me-

morie. 

Sportul preferat al băieţilor 

de la şcoala noastră este fotbalul. 

Dacă ar fi fost după ei săptămâna 

Să știi mai multe, să fii mai bun ar 

fi însemnat fotbal fără pauză. 

Am stat de vorbă cu câţiva 

dintre ei: 

Ce mi-a plăcut cel mai mult a 

fost faptul nu am fost constrânşi 

de trecerea timpului. Am jucat 

fotbal până am obosit. Am luat 

pauză când am considerat noi. 

(Șvaițer Gabriel) 

Nouă ne place sportul şi sun-

tem mulţumiţi că am beneficiat 

din plin de el în această săptămâ-

nă. (Ostafe Andrei) 

 

Iuliana COJOCARU 

clasa a VII-a A 

Mens sana in corpore sano  

Iuliana COJOCARU 
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În fiecare an așteptăm cu sufle-

tul la gură ziua de 15 ianuarie. În 

această zi serbăm nașterea lucea-

fărului poeziei românești, Mihai 

Eminescu. Orele de limba română 

stau în această zi sub aureola ver-

sului eminescian. Acest mare poet 

a transformat limba noastră în 

metaforă. Este drept fără Emines-

cu am fi fost altfel și mai săraci. 

Un grup de elevi îndrumați de 

doamnele profesoare Grădinariu 

Violeta și Dăscălescu Dorica au 

prezentat un program artistic în-

chinat poetului. Poezia eminescia-

nă farmecă inimile noastre și as-

cultând-o te pătrunzi de seva figu-

rilor de stil. 

Eminescu este un mare poet al 

iubirii. De la Dorința, Lacul, 

Sara pe deal, Floare albas-

tră și până la De câte ori, 

iubito sau Pe lângă plopii 

fără soț..., poezia lui îi înalță 

iubirii un templu strălucitor 

și fascinant, în care bucuria 

și suferința, voluptatea și du-

rerea, visul și dorul de dra-

goste, iradiază 

întregul univers 

al imaginarului 

eminescian. 

Geniul poetic 

eminescian se află 

acum la zenit. Și aici 

în înălțimea aceasta 

astral pură și glacial-

incandescentă el s-a 

întâlnit cu un anume 

tip de strofă, aceea a 

Luceafărului de care nu s-a mai 

putut desprinde. 
 

Diana BĂLINIȘTEANU 

clasa a VII-a A 

Mihai Eminescu, ultimul mare romantic  

Ce poate fi mai frumos decât o 

vacanță care începe cu o excursie? 

Și anul acesta am plecat într-o mi-

nunată excursie, de data aceasta în 

orașul Iași împreună cu doamnele 

profesoare Dohotariu Nicoleta și 

Grădinariu Violeta. 

Primul obiectiv vizitat a fost 

Grădina Botanică unde am admi-

rat sutele de specii de plante: me-

diteraneene, tropica-

le ,  subtropicale 

(cactuși, palmieri, 

bananieri etc.), nu-

meroase flori orna-

mentale și o secție de 

cicadaceae (fosile 

vii). Aici se află 800 

de specii de tranda-

firi. Grădina Botani-

Pași pe plaiuri românești  

Diana 

BĂLINIŞTEANU 
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că se întinde pe o suprafață de 105 

hectare. 

Apoi ne-am îndreptat pașii 

spre Parcul Copou, alt loc de pro-

menadă ce găzduiește cel mai 

vechi monument din România, 

Monumentul Legilor Constituțio-

nale, cunoscut Obeliscul cu lei. 

Cei patru lei simbolizează cele pa-

tru puteri europene care au recu-

noscut independența Țărilor Ro-

mâne. Tot aici se găsește teiul lui 

Eminescu, bustul 

său și al altor per-

sonalități ale cul-

turii române. 

Am ajuns la Uni-

versitatea A.I. Cu-

za, cea mai veche 

universitate din 

România. Clădire 

monumentală care 

impresionează și 

prin Sala Pașilor 

Pierduți decorată 

cu picturi realizate 

de Sabin Balașa. 

Sigur că mulți din-

tre noi vom deveni 

s tudenț i  a ici ,  

pierzându-ne în 

studiu profund și 

în cercetări deose-

bite. 

Am admirat apoi 

Biblioteca Univer-

sitară, una din cele 

patru biblioteci cen-

trale din România 

care deține una din-

tre cele mai impre-

sionante colecții de 

cărți vechi.   

Alt obiectiv interesant a fost 

Piața Voievozilor. Statuile lui Ște-

fan cel Mare, Petru Rareș, Ioan 

Vodă cel Mare, Mihai Viteazul ne 

priveau, aducând în prezent trecu-

tul. Ce oameni de cinste ai țării! 

Câte pilde de vitejie au dat urmași-

lor! 

Ne-am îndreptat pașii spre 

Muzeul de Istorie Naturală. Chiar 

de la înființare a jucat un rol im-

portant, deoarece colecțiile sale 

erau folosite ca material didactic la 

lecțiile de istorie naturală de la 

Academia Mihăileană. 

O clădire impunătoare a cărei 

arhitectură  te face să te simți aris-

tocrat este Palatul Culturii inaugu-

rat în anul 1926 de către Ferdinand 

de Hohenzollern.   

Alături de palatul culturii am 

vizitat Biserica Sf. Nicolae Dom-

nesc, construită de Ștefan cel Ma-

re. Este cel mai vechi edificiu reli-

gios din Iași. A aflat că aici au fost 

unși cu sfântul mir domnitorii 

Moldovei de la Despot-Vodă până 

la Alexandru Ioan Cuza. În apropi-

erea acestei biserici se află Casa 

Dosoftei unde se poate vedea cel 

mai vechi manuscris conținând Le-

topisețul atribuit lui Grigore Ure-

che. 

Am poposit apoi la Mănăstirea 

Sf. Trei Ierarhi, ctitorie a domnito-

rului Moldovei Vasile Lupu. Aici 

sunt înhumate mai multe persona-

lități de rang domnesc, printre care 

Dimitrie Cantemir și Alexandru 

Ioan Cuza. De la această mănăstire 

am mers la Mitropolia Moldovei și 

Ionela IGNAT 
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Prietenul meu, polițistul 

 

Vineri, 5 aprilie 2013, în ulti-

ma zi a săptămânii Să știi mai 

multe, să fii mai bun, am partici-

pat la activitatea Prietenul meu, 

polițistul. Noi, preşcolarii şi elevii 

de la Grădiniţa şi Şcoala Ștefan 

Airinei Horlăceni am reuşit să ne 

distrăm împreună, dar şi să învă-

ţăm lucruri noi. La activitatea 

noastră a fost invitat domnul Gor-

gan Daniel, șeful de post de la Po-

liția Șendriceni. Acesta ne-a vor-

bit despre meseria sa și despre 

bucuriile, dar și greutățile pe care 

aceasta le presupune. Apoi ne-a 

prezentat câteva filmulețe din ca-

re am învățat cum să ne compor-

tăm pe stradă, dar și cum să ne 

ferim de anumite pericole. 

Dar cel mai mult ne-a plăcut 

concursul Micul pieton, deoarece, 

astfel, am putut demonstra cât de 

mult ne place spiritul de competi-

ţie şi de cooperare. La concurs s-

au înscris atât 

preşcolari, cât şi 

elevi, ce au for-

mat echipe mix-

te. Ei au demon-

strat că știu sem-

nele de circulație 

și reușesc să le 

respecte când le 

întâlnesc pe stra-

dă. 

Sperăm ca 

astfel de activi-

tăţi să mai fie 

organizate în 

şcoala noastră, 

deoarece ele ne 

dezvoltă spiritul 

de echipă, de co-

laborare şi com-

p e t i ţ i e , 

îmbogățindu-ne în același timp 

cunoștințele. 
 

Adelin ZUB 

clasa a III-a 

Bucovinei unde se află racla cu 

moaștele Cuvioasei Paraschiva, 

ocrotitoarea Moldovei.  

Alt obiectiv turistic vizitat a 

fost Teatrul Național Vasile Alec-

sandri. Planul clădirii aparține 

unor arhitecți vienezi ce au pro-

iectat construcții similare în Vie-

na, Praga, Odessa și Zurich. 

Un alt locaș religios din Iași 

vizitat de noi a fost Catedrala ro-

mano-catolică Sfânta Fecioară 

Maria, Regină. Are o formă cir-

culară, cu 24 de ogive și cu o cru-

ce înaltă de 10 m în vârf, în partea 

centrală a cupolei. 

Alături de toate aceste obiecti-

ve, mărturii peste timp ale culturii 

noastre își întinde mrejele o con-

strucție imensă, un ansamblu urba-

nistic numit Palas. Este un adevă-

rat oraș în inima orașului.  

Vechi și nou, Iașul este un lea-

găn al culturii noastre, un minunat 

loc care pare mereu tânăr. 
 

Ionela IGNAT 

clasa a VIII-a  

Adelin ZUB 
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Deşi vremea nu a ţinut cu noi 

în această săptămână, m-am por-

nit cu nerăbdare spre şcoală pen-

tru a vedea ce surprize ne-au pre-

gătit doamna educatoare şi doam-

na învăţătoare în această zi de 

miercuri. Mereu doamna învăţă-

toare ne-a spus că pentru a avea 

un corp sănătos 

trebuie să res-

pectăm reguli 

de igienă, de 

odihnă şi de re-

creere. 

Activitatea O 

minte sănătoasă 

într-un corp să-

nătos a debutat 

cu explicarea 

cuvântului igie-

nă. Am aflat 

despre igiena 

pielii, picioare-

lor, mâinilor, 

părului, urechi-

lor, ochilor, na-

sului şi dinţilor. 

S-a discutat 

apoi despre igi-

ena hainelor şi a 

ghiozdanului, 

igiena camerei, 

a clasei şi a şco-

lii.  

În a doua activi-

tate, Fructele, 

am vizionat pre-

zentări Power 

Point despre livadă, părţile com-

ponente ale unui pom fructifer, 

importanţa fructelor şi cum trebu-

ie consumate acestea. Ne-am 

completat cunoştinţele învăţate în 

orele de ştiinţe ale naturii. Am 

completat fişe cu următoarea sar-

cină didactică: Denumeşte fructe-

le şi colorează-le! Apoi, a urmat 

momentul mult aşteptat al zilei, 

prepararea salatei de fructe. Fiind 

realizată de noi, am mâncat-o cu 

mare plăcere.  

A treia activitate a constat într-

un concurs de şah. Pentru înce-

put, doamna învăţătoarea Cri-

han Daniela ne-a vorbit despre 

acest minunat sport al minţii, 

jocul de şah. Am aflat că despre 

apariţia şahului s-au formulat 

mai multe variante. Conform 

acestora, ţara de origine a jocu-

lui de şah este considerată fie 

India, fie Persia sau China. Cea 

mai cunoscută legendă ne relatea-

ză despre un înţelept indian care a 

inventat jocul de şah pentru a da o 

lecţie regelui Indiei. Se spune că 

acesta era un om foarte nedrept cu 

poporul său şi mult prea orgolios. 

Din acest motiv, bătrânul înţelept 

a decis să construiască un joc cât 

mai interesant care să-l înveţe pe 

rege despre rolul fiecărui membru 

de la curtea regală. A vrut să-l fa-

că să realizeze prin intermediul 

şahului că regele, piesa principală 

a jocului, este un element fragil, 

O minte sănătoasă într-un corp sănătos  

Ştefănel-Gabriel 

MIHĂESCU 

http://www.studentie.ro/campus/info-studentie/Stiri-Sport/ct-72-p-1
http://www.studentie.ro/campus/INDIA/c-135-a-15533
http://www.studentie.ro/campus/china_si_hong_kong/c-135-a-15528
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acoperi nici ju-

mătate de tablă! 

Legenda este 

una cu tâlc care 

ne spune multe 

despre fascinan-

tul joc de şah.   

După ce ni s-

a istorisit aceas-

tă legendă, cole-

gii noştri de la 

grădiniţă îndru-

mați de doamna 

educatoare Mân-

dru Valerica au jucat fuga pionu-

lui. Noi, elevii, am jucat şah. Câş-

tigătorii au fost răsplătiţi cu apla-

uze şi cu admiraţia tuturor. 

Toţi copiii ne-am manifestat 

dorinţa de a realiza activităţi ase-

mănătoare pe 1Iunie. 

 

Ştefănel-Gabriel MIHĂESCU 

Clasa a III-a 

având în permanenţă nevoie de 

sprijinul slujitorilor pentru a fi 

apărat. Rajahul (denumire a regi-

lor în India) a fost extrem de în-

cântat de frumuseţea jocului şi a 

vrut numaidecât să-l răsplătească 

pe înţelept pentru aşa o invenţie. 

Înţeleptul la început a refuzat, dar 

până la urmă, la insistenţele rege-

lui, a fost de acord să primească o 

recompensă. Dorinţa înţeleptului 

de a-şi primi răsplata în boabe de 

grâu a stârnit uimirea regelui. Dar 

inventatorul frumosului joc de şah 

a ştiut ce cere. A vrut să i se ofere 

un bob de grâu pentru prima pă-

trăţică de pe tabla de şah, două 

pentru a doua, patru pentru a tre-

ia, opt pentru a patra şi tot aşa 

mai departe până la ultima pătră-

ţică. După ce s-a efectuat calcu-

lul, s-a descoperit că este vorba 

de o cantitate de grâu imensă şi că 

rezervele de grâu ale Indiei nu ar 

Era a doua zi din săptămâna Să 

ştii mai multe, să fii mai bun. Am 

pornit cu nerăbdare spre şcoală.  

Razele aurii ale soarelui străbă-

teau crengile înmugurite. După o 

iarnă grea, cu ger năprasnic, cu 

multă zăpadă şi drumuri troienite, 

bucuria reînvierii naturii este ne-

mărginită. Copacii erau inundaţi 

de larma veselă a păsărilor călă-

toare şi de foşnetul aripilor. Aces-

te mici vietăţi îşi construiau cui-

burile din paie şi crenguţe. O cio-

cănitoare curăţa 

cu spor, de in-

secte, trunchiul 

unui bătrân co-

pac.   

Am ajuns la 

şcoală. Preşcola-

rii şi elevii de la 

Şcoala Primară 

Victor Isăceanu 

Pădureni erau 

deja în sala de 

clasă, în faţa 

Pe aripi de poveste  

http://www.studentie.ro/campus/INDIA/c-135-a-15533
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calculatorului. Prima ac-

tivitate din acea zi era 

Şezătoarea literară . 

Doamna învăţătoare ex-

plica că lumea minunată 

a poveştilor sădeşte în 

sufletul fertil al unui co-

pil acea sămânţă care să 

dea rodul respectului 

pentru natură, indiferent 

de anotimp, pentru isto-

rie, religie şi ne ajută să 

diferenţiem binele de rău, 

oferindu-ne drept modele perso-

naje pozitive. Totodată poveştile 

ne ajută să criticăm greşelile şi 

năravurile per-

sonajelor nega-

tive. Pentru în-

ceput, am vizi-

onat prezentări 

Power Point cu 

poveşti: Capra 

cu trei iezi, Po-

vestea fulgului 

de zăpadă, Mo-

tanul încălţat, 

C i u b o ţ e l e l e 

ogarului. Am 

răspuns la în-

trebări pe baza 

celor vizionate, 

am recitat poe-

zii despre pri-

măvară şi Sfin-

tele sărbători de 

Paşti de Otilia 

Cazimir, Elena 

Farago, George 

Coşbuc, Vasile 

Alecsandri, Mihai Eminescu, am 

spus ghicitori, proverbe şi am in-

terpretat vocal cântece.   

În a doua parte a activităţii, s-a 

organizat concursul Recunoaşte 

povestea/ Recunoaşte autorul!/ 

Recunoaşte personajul! Noi, ele-

vii clasei a III-a, am citit frag-

mente din poveşti, iar preşcolarii 

şi elevii clasei I au recunoscut po-

vestea din care face parte frag-

mentul, autorul poveştii sau per-

sonajul. S-au făcut dramatizări. 

Ne-am imaginat că suntem perso-

naje din poveştile lui Ion Crean-

gă, Hans Christian Andersen, Fra-

ţii Grimm. Câştigătorul concursu-

lui a primit un puzzle.  

A treia activitate, Carnavalul 

primăverii, a debutat cu prezenta-

rea costumaților şi măştilor repre-

zentând personaje din poveşti. 

Toţi am dansat şi am cântat.  

Aceste activităţi ne-au încântat, 

ne-au trezit interesul pentru lectu-

ră, pentru a fi mai buni cu cei din 

jurul nostru. Îmi voi aduce aminte 

cu plăcere de această zi. 

 

Lorena-Gabriela ENACHE 

clasa a III-a 

Lorena-Gabriela  

ENACHE 
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roase din acei ani, o aruncare pes-

te Dunăre a ultimei verigi a suze-

ranităţii otomane. În acea zi me-

morabilă, Mihail Kogalniceanu, 

declara în Parlamentul ţării: Sun-

tem independenţi, suntem naţiune 

de sine stătătoare. Independenţa 

astfel proclamată trebuia consfin-

ţită şi apărată pe câmpul de luptă 

spre a putea fi impusă forţelor mi-

litare turceşti şi recunoscută apoi 

de puterile europene. 

A doua 

semnif icaţie 

este Victoria 

Coaliţiei Naţi-

unilor Unite în 

cel de-al Doi-

lea Război 

Mondial, la 9 

mai 1945. Es-

te ziua în care 

Aliaţii din cel 

de-al Doilea 

Război Mon-

dial au obţinut 

victoria împo-

triva Germaniei 

naziste, punând 

astfel capăt ce-

lei mai pustii-

toare conflagra-

ţii din istoria 

continentului 

european. 

Cea de a 

treia semnifica-

ţie este Ziua Europei. După înche-

ierea celui de-al Doilea Război 

Tripla semnificaţie a zilei de 9 Mai  

În evoluţia multimilenară a 

poporului român, evenimentele de 

la 9 mai 1877 şi 9 mai 1945, pre-

cum şi Ziua Europei se înscriu ca 

momente glorioase ale luptei ro-

mânilor pentru libertate, unitate şi 

independenţă. Sărbătorirea zilei 

de 9 mai este pentru noi o ocazie 

de îndreptare a recunoştinţei 

noastre către generaţiile de luptă-

tori şi de eroi pentru dreptate so-

cială, libertate, unitate şi indepen-

denţă. 

Elevii Liceului Tehnologic Al. 

Vlahuţă Şendriceni au participat 

la activităţile coordonate de dom-

nul director, ing. Bunduc Tudor şi 

domnul profesor de istorie, 

Grădinariu George-Marian. Au 

fost prezentate referate despre 

semnificaţia acestei zile. În pre-

zentarea şi dezbaterea care a ur-

mat s-a vorbit despre cele trei mo-

mente istorice 1877, 1945, 1950 

şi despre semnificaţia acestei zile 

în memoria colectivă a românilor, 

dar deopotrivă şi a europenilor. 

După dezbatere, elevii au vizionat 

filmul Pentru patrie, în regia re-

gretatului regizor Sergiu Nicola-

escu. 

Ziua Europei, în conştiinţa 

românilor, are de fapt o triplă 

semnificaţie. 

Prima semnificaţie este Pro-

clamarea Independenţei Statale a 

României la 9 mai 1877, care nu a 

fost un act spontan, ci o încunu-

nare a strădaniilor tot mai nume-

Cosmin CIOBANU  
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Mondial, o seamă de personalităţi 

ale vieţii politice europene au fost 

preocupate de crearea unor insti-

tuţii pentru apărarea păcii şi pre-

venirea unor noi războaie. În anul 

1950, din iniţiativa lui Jean 

Monett şi a lui Robert Schuman, 

ministrul afacerilor externe al 

Franţei, s-au pus bazele colaboră-

rii cu cancelarul Germaniei, Kon-

rad Adenauer, în spiritul înţelege-

rii şi al bunei colaborări între 

Franţa şi Germania şi cu celelalte 

popoare europene. Anul 1957 a 

constituit alt punct de referinţă 

pentru colaborarea politică, eco-

nomică şi culturală între Franţa, 

Germania, Italia, Belgia şi Lu-

xemburg, în baza înţelegerii de la 

Bruxelles. În anul 1968, numărul 

statelor membre ale Uniunii Euro-

pene a crescut la 15, iar în anul 

2004 la 25 de state, conform sum-

mit-ului de la Mastrich. România 

a aderat la principiile Uniunii Eu-

ropene în anul 1995, iar la 25 

aprilie 2005 statele membre i-au 

confirmat adeziunea, fiind primi-

tă, împreună cu Bulgaria, în ianu-

arie 2007, în Uniunea Europeană, 

numărul statelor Uniunii Europe-

ne crescând la 27. 
 

Cosmin CIOBANU 

Clasa a X-a K 

În săptămână Să știi mai multe, 

să fii mai bun am organizat o ex-

cursie pe traseul Dorohoi-Ipotesti

-Botosani prin care am vizat ur-

mătoarele obi-

ective: să 

i d e n t i f i c ă m 

pr incipa le le 

elemente fizi-

co-geografice 

ale zonei, să 

observăm obi-

ective istorice, 

e c o n o m i -

ce ,culturale, 

să le descriem 

şi să argumentăm importantă lor, 

să reactualizăm lecturi geografice, 

istorice,literare despre elemente 

observate şi identificate, să apre-

ciem şi să ocrotim frumuseţea lo-

curilor vizitate! 

La întoarcerea în clasă cu prile-

jul evaluării excursiei, am fost 

împărţiţi pe grupe şi am realizat 

următoarele sarcini: crearea de 

texte nonliterare (afişe, reclame, 

postere, scrisori în care să facem 

cunoscută altor copii personalita-

tea poetului Mihai Eminescu), 

compoziții literare, realizarea 

unor desene care să sugereze ce 

ne-a plăcut mai mult în excursie, 

localizarea pe o hartă confecţio-

nată de noi traseul parcurs.  

Activităţile extraşcolare şi mai 

ales excursiile cu caracter tematic 

constituie o modalitate de integra-

re a cunoştinţelor, de eliminare a 

barierelor rigide dintre discipline. 

Pentru a nu fi primită că o aventu-

ră, obiectivul principal al cercetă-

Excursia, un alt mod de a învăța  

Eliseea 

TĂRNĂUCEANU 
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4.Viitorul meu 

Mă tot întreb ce meserie voi 

avea când voi deveni adult. Deci-

zia este foarte grea. Trebuie să ne 

descoperim talentele. Atâta timp 

cât nu încetezi să uric, treptele nu 

se vor termina. Sub pașii noștri 

care urcă ele se vor înmulți la ne-

sfârșit, așa sunt și alegerile noas-

tre. 

E bine să te consideri stăpânul 

destinului, nu o victimă a lui. Da-

că nu ai vise, trebuie să ne impu-

nem să le avem, trebuie să le cău-

tăm, să alergăm spre ele cu spe-

ranța că se vor împlini. 

De obicei întunericul ne învață 

să prețuim lumina. Brațele viito-

rului ne vor cuprinde cu tot pre-

zentul și trecutul nostru. Dacă ci-

neva m-ar întreba: Cine ești tu? i-

aș răspunde simplu că eu sunt câ-

te puțin din tot ce-am întâlnit. 

Când aud cuvântul vii-

tor mă gândesc la o no-

uă viaţă. Cu timpul, pâ-

nă a creste mai mari tre-

cem prin multe experi-

enţe. Viitorul unui om şi 

al unei lumi se constru-

ieşte, nu se visează… 

pentru că viitorul ni-l 

putem modela cum 

vrem şi pentru că viaţa 

este ca un lut căruia vo-

inţa îi dă formă. Mulţi 

c r e d 

c ă 

tot ce învăţă 

acum se va 

ruina, dacă nu 

există dăruire 

şi visare. Eu 

cred că voi 

reuşi în tot ce-

ea ce voi în-

cerca. Pot visa 

la un viitor 

mai bun, dar 

nu trebuie să 

rămân la nivel 

de vis, ci va trebui să trec la fapte, 

să mă implic şi să creez. 

 

Simona-Mihaela OSTAFE  

Clasa a VIII-a 

rii de acest gen trebuie să fie for-

marea în cadrul şcolii a unei stări 

de spirit favorabile abordării in-

terdisciplinare, adică o atitudine 

de deschidere, de curiozitate, ma-

nifestarea dorinţei de a dialoga, 

de a asimila și de a sintetiza din 

domenii diferite, în funcție de alte 

criterii decât cele obișnuite. 
 

Eliseea TĂRNĂUCEANU 

Clasa a III-a 

Simona-Mihaela 

OSTAFE 
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Una din întrebările care ne fră-

mântă deja este ce liceu vom ur-

ma. Suntem în clasa a VII-a și ne 

preocupă mult viitorul nostru. Oa-

re cum va fi acest viitor? 

Analizându-ne dorințele, 

măsurându-ne capacități-

le, am reușit în cadrul ac-

tivității Ce liceu aleg? să 

ne facem auzite opțiunile. 

Înainte de a le exprima, 

d o a m n a  d i r i g i n t ă 

Grădinariu Violeta ne-a 

vorbit despre diverse me-

serii căutate pe piața 

muncii, a trecut în revistă 

l i c e e l e 

din județ și pro-

filele acestora.  

Ne-am propus să 

cunoaștem pro-

priile interese și 

aspirații, să iden-

tificăm abilitățile 

personale, să co-

relăm abilitățile 

cu aspirațiile și 

cu cerințele me-

seriei preferate. 

Am realizat un 

clasament al me-

seriilor în funcție 

de numărul de 

opțiuni al elevi-

lor. Meseria cea 

mai căutată este 

cea de ospătar-

bucătar. Pentru a

-și dovedi talentul de bucătar fete-

le au pregătit o salată de fructe. 

Ne-am pregătit pentru aceasta cu 

o zi înainte, făcând rost de cele 

necesare: portocale, banane, me-

re, kiwi, ananas şi frişcă. Ne-am 

strâns toate fetele şi am început a 

găti salată de fructe. Unele tăiau 

fructele, altele le decojeau şi uite 

aşa fără certuri am creat produsul 

final. Băieții au fost cei care ne-

au dat nota zece. 

Fiindcă am considerat activita-

tea altfel decât la ora de dirigenție 

am făcut o masă rotundă și am 

vorbit despre traseul nostru edu-

cațional. Doamna dirigintă ne-a 

prezentat drumul, educațional fi-

rește, al unui medic.  

Dăruință, seriozitate, mult stu-

diu, voință sunt ingredientele pen-

tru un viitor frumos. 

 

COJOCARIU Iuliana 

clasa a VII-a A 

Ce liceu aleg?  

Iuliana COJOCARIU 
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Alina BRÂNZEI 

Iniţial, profilul ales de mine a 

fost Industrie alimentară. După 

un an, în care am învăţat multe 

lucruri noi, am descoperit că acest 

profil nu mi se potriveşte atât de 

mult cum am crezut eu. De aceea, 

cerând sfatul părinţilor şi a priete-

nilor, am decis să mă transfer la 

profilul Turism şi alimentaţie pu-

blică. Simţeam că am atins un 

nou ideal, era ceva nou pentru mi-

ne, ceva care îmi dădea o stare de 

indignare, punându-mi mereu în-

trebarea dacă este alegerea corec-

tă.  

Apoi, după un timp, mi-am dat 

seama că am ales acest profil de-

oarece îmi place foarte mult să 

discut cu oamenii, să îi servesc, să 

alcătuiesc meniuri, să organizez 

mese festive şi evenimente, să cu-

nosc locuri şi oameni noi. 

Profilul Turism şi alimentaţie 

publică îmi oferă şansa de a face 

posibile aceste lucruri şi nu nu-

mai. Înainte de a lua hotărârea de 

a mă înscrie la această şcoală, am 

căutat cât mai multe informaţii, 

care m-au ajutat să iau decizii bu-

ne. Am aflat lucruri interesante, 

printre care faptul că şcoala noas-

tră, Liceul Tehnologic Al. Vlahuţă 

Şendriceni, dispune de laboratoa-

re bine amenajate, cu aparatură 

performantă şi modernă, atât pen-

tru profilul Turism şi alimentaţie 

publică, cât şi pentru celelalte 

profile din cadrul şcolii, unde ele-

vii pot pune în practică, în cadrul 

stagiilor de pregătire profesională 

sau în timpul orelor de aplicaţii, 

cunoştinţele acumulate la orele de 

teorie. De asemenea, un lucru la 

fel de important este faptul că la 

noi în liceu am avut parte şi încă 

mai am, de un colectiv de profe-

sori şi de maiştri foarte bine pre-

gătiţi şi răbdători, gata oricând să 

ne ajute şi să ne îndrume pe dru-

mul cel bun.  

După ce am terminat clasele a 

IX-a şi a X-a, m-am înscris la sta-

giul de pregătire profesională, da-

torită căruia am obţinut califica-

rea de Chelner, ospătar, vânzător 

în unităţi de ali-

mentaţie publică, 

nivel II. Acum, 

continui să învăţ, 

pentru ca atunci 

când voi termina 

clasa a XII-a, să pot 

obţine calificarea 

de Tehnician în 

gastronomie şi, de 

asemenea, diploma 

de bacalaureat. 

Consider că este 

un avantaj să obţin 

această calificare 

fără a urma o şcoa-

lă postliceală sau 

studii superioare. 

Mă bucur că am 

ales această şcoală, 

în primul rând şi 

mai apoi domeniul 

către care m-am 

Alegerea corectă 
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5. Imnul absolvenţilor  

S-au terminat cei doisprezece ani de şcoală… 

De câte ori nu ne-am dorit să fie aşa, 

Deşi ştiam că nostalgia nu-i o boală, 

Acum ne-a prins şi nu putem scăpa de ea. 
 

Refren: 

La revedere, dragi colegi de liceu, 

Iubiţi profesori, noi plecăm departe, 

Ne-aţi învăţat tot ce-i bun şi rău din orice carte 

Veţi fi cu noi la fiecare jubileu! 
 

Adio spunem anilor ce au trecut 

Cu mici necazuri, bucurii şi emoţii, 

Vom fi pătrunşi de amintirea lor cu toţii 

Căci ei ne vor fi mereu un mare început. 
 

Noi, care ieri ne mai zâmbeam cu inocenţă, 

Când auzeam un gaudeamus igitur, 

Azi înţelegem grandioasa lui esenţă 

Şi îl cântăm să ne admire cei din jur! 
 

Refren: 

La revedere, dragi colegi de liceu, 

Iubiţi profesori, noi plecăm departe, 

Ne-aţi învăţat tot ce-i bun şi rău din orice carte 

Veţi fi cu noi la fiecare jubileu! 
 

Adio spunem anilor ce au trecut 

Cu mici necazuri, bucurii şi emoţii, 

Vom fi pătrunşi de amintirea lor cu toţii 

Căci ei ne vor fi mereu un mare început. 
 

IONESCU Anamaria 

Clasa a XIII-a K 

îndreptat . 

Îi sfătuiesc pe toţi viitorii lice-

eni să opteze cu încredere şi cu 

drag pentru această opţiune, deoa-

rece îţi oferă tot ce ai nevoie pen-

tru a dobândi cunoştinţele şi com-

petenţele necesare în domeniul 

alimentaţiei publice. Din punctul 

meu de vedere, această meserie 

este din ce în ce mai solicitată şi 

oricine o poate practica, trebuie 

doar să ai voinţă şi să îţi placă cu 

adevărat ceea ce faci, să asculţi şi 

să înveţi, şi astfel îţi vei crea un 

viitor mai bun! 

 

Alina BRÂNZEI 

Clasa a XI-a J 

Anamaria IONESCU 
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Corina-Roxana ANIŢEI 

6. Să râdem puţin! 

Toţi elevii scriu cu asiduitate la lucrarea Ce aş face dacă aş fi 

patron? Unul singur stă cu mâinile la piept şi meditează. 

 Marinescule, tu nu scrii? 

 Nu, domnule profesor, aştept să-mi vină secretara! 

 

 Popescule, dacă te rătăceşti ziua în pădure şi nu ai busola la 

tine, cum afli unde e nordul? 

 Foarte simplu, domnule profesor. Mă duc acasă şi-o iau! 

 

Iţic şi cu Ştrul mai aveau două zile până la bacalaureat şi, la un 

suc în oraş, Ştrul îl avertizează pe prietenul lui Iţic să nu copieze de 

la el totul (cuvânt cu cuvânt) la Limba şi literatura română, că riscă 

să pice amândoi dacă îţi va da seama comisia că sunt două lucrări 

identice. 

Vine ziua bacalaureatului, cei doi prieteni stau unul lângă altul: 

Caracterizarea personajului principal, din romanul Ion de Liviu Re-

breanu. Şi începe să scrie Ştrul, Iţic nu învăţase aproape nimic, dar 

copiază de la Ştrul.  

Când să predea lucrările, Ştrul se face alb ca varul, nervos pe 

Iţic că avea scris mai mult ca el. 

 Măi, măi, dar ţi-am zis să nu copiezi cuvânt cu cuvânt, 

acum o să ne pice pe amândoi… 

La care Iţic, râzând, răspunde: 

 Nu-ţi fie teamă, măi Ştrul, am copiat tot de la tine, dar unde 

ai scris tu Ion (personajul principal care se repeta de foarte 

multe ori) să ştii că eu am scris Gheorghe, de aceea am avut 

scris mai mult ca tine… 

 

Regulile elevilor 

 

 Elevul nu copiază, el se documentează. 

 Elevul nu citeşte bilete, se informează. 

 Elevul nu este neatent la ore, ci studiază mediul înconjurător. 

 Elevul nu greşeşte, el îţi pune la încercare profesorul. 

 Elevul nu chiuleşte, e nevoie de el în altă parte. 

 Elevul nu fumează, el îşi căleşte plămânii. 

 Elevul nu doarme, ci reflectează. 

 Elevul nu vorbeşte, el gândeşte cu voce tare. 
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 Elevul nu mestecă guma, el îşi întăreşte dantura. 

 Elevul nu înjură, se descarcă. 

 Elevul iubeşte şcoala, dar în timpul vacanţei. 

 

Definiţiile elevilor 

 

 Fiţuica – Te uiţi şi câştigi. 

 Catalogul – Adevărul gol-goluţ. 

 Încheierea mediilor – Memorialul durerii. 

 Chiulul de la ore – Sport la minut. 

 Şedinţa cu părinţii – Întâlnire de gradul III 

 Elevul chiulangiu – Tânăr şi neliniştit. 

 Cancelaria – Cafeneaua groazei. 

 

Culese de Corina-Roxana ANIŢEI  

Clasa a XIII-a K 

A devenit o tradiţie, 

începută din clasa a 

II-a pentru elevii 

clasei noastre parti-

ciparea la concur-

suri de limba roma-

nă şi matematică. 

Aşteptam cu emoţie 

şi nerăbdare ca 

doamna învăţătoare 

să ne anunţe la ce 

concurs vom mai 

participa şi la care 

şcoală din oraşul 

Dorohoi. Concursu-

rile la care am par-

ticipat au fost: Eu-

clid, Fii inteligent 

la matematică și 

Smart.  

De la toate concur-

surile am venit cu premii (al II-

lea, al III-lea), menţiuni şi puncta-

je cu care am adus cinste şcolii şi 

doamnei învăţătoare. Elevii care 

au participat la concursuri au fost: 

Dohotariu Alexandru Iulian, Ignat 

Amalia Elena, Ostafe Amalia 

Francesca, Tărnauceanu Eliseea, 

Leonte Alesia, Dascălu Cosmin, 

Teliban Florina Mădălina, Cical 

Adelina, Hapeci Adriana, Ignat 

Florin, Costea Ovidiu. 

Aşteptam cu nerăbdare clasa 

a IV-a pentru a participa cu mai 

multă încredere şi mai bine pregă-

tiţi la concursuri. 

 

Alexandru-Iulian 

DOHOTARIU  

Clasa a III-a 

7. Epilog 

Singurii învinşi sunt cei care nu mai vor să încerce!  

Alexandru-Iulian 

DOHOTARIU 
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