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Proiectul Junior Press
V
ineri, 23 noiembrie

2007, redacţia revistei
liceului nostru a participat
la o întunire organizată
în sala de marmură a
Târgului de carte
“Gaudeamus”. Cu
această ocazie, Centrul
de Tineret al Bibliotecii
Metropolitane Bucureşti,
în colaborare cu

Primaria Municipiului
Bucureşti au anunţat
că vor edita o
publicaţie adresată
liceenilor din capitală.
Ea se va numi “Junior
Press” şi va fi
realizată cu sprijinul
membrilor redacţiilor
revistelor de liceu,
printre care sperăm
să ne numărăm şi noi.

Pentru selectarea
celor mai talentaţi
elevi, organizatorii au
lansat un concurs
online de creaţie
jurnalistică, o
competiţie ce se va
desfăşura pe secţiuni.
Pentru fiecare
secţiune, se propune
câte o temă de
concurs:

Sectiuni concurs:
Secţiunea EDUCAŢIE
TEMA: propuneri pentru
includerea unor noi
discipline în prograna
şcolară;
Secţiunea CULTURĂ
TEMA: opinii despre filmul
românesc contemporan;
Secţiunea ŞTIINŢĂTEHNICĂ
TEMA: noutăţi în tehnologia
digitală;

Secţiunea POLEMICI
TEMA: la alegere;
Secţiunea MONDEN
TEMA: vedete muzicale;
Secţiunea VIAŢA STRĂZII
TEMA: graffiti;
Secţiunea
FOTOREPORTAJE
TEMA: instantanee din
liceu.

Provocări
N

e putem înscrie la

una sau mai multe
secţiuni cu texte care să
nu depăşească o pagină
A4, scrise cu font Times
New Roman, mărime
caracter 12, spaţiere la
1,5 rânduri. La secţiunea
fotoreportaje se primesc
maximum două imagini
foto.

Întâlnirea a fost foarte
interesantă pentru că neau vorbit oameni de
presă, reprezentativi
pentru fiecare domeniu
mass-media: un om de
radio, o realizatoare de
emisiuni TV, un profesor
de jurnalism, doi redactori
la reviste pentru
adolescenţi şi

redactorul şef al revistei
lansate în cadrul întâlnirii:
“Revista de scos cu
degetul”- pe care am
primit-o într-o sticlă de
plastic. A fost întradevăr o provocare să o
putem citi. Ni s-au lansat
şi o serie de alte
provocări, cărora sperăm
să le putem răspunde.

Vă aşteptăm
cu sugestii
despre
temele
propuse
pentru Junior
Press.

Prof.
Florentina
Cristea
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ALCHIMIŞTII

http://www.nenitescu.lx.ro

Am câştigat
SUPERBALUL!

Acesta a fost
mesajul pe care
l-am primit de la
echipa CocaCola şi Kiss Fm
săptămâna
trecută. Desigur,
până acum aţi
aflat şi voi că
proiectul nostru
pentru un
Superbal a
câştigat premiul
I pe ţară.
CRISTAL

Life is good at 40
Titlul PROIECTULUI :
LIFE IS GOOD AT 40
Descrierea PROIECTULUI: Life
is good, young and changeble at
40! Facem afirmaţia deoarece, în
acest an şcolar, sărbătorim 40 de
ani de când liceul nostru a fost
înfiinţat. Iar noi, ALCHIMIŞTII,
ne-am propus să demonstrăm că
am găsit "elixirul tinereţii
veşnice”, că putem transforma în
aur tradiţia liceului, printr-o
petrecere de neuitat. Ne-am
gândit să organizăm pentru
colegii noştri un bal cum nu am
mai avut, cu probe originale şi
concursuri tentante pentru toţi
participanţii la eveniment.
Astfel, pentru concursul de Miss/
Mister ne dorim ca la prima
probă, cea de prezentare, să

vedem concurenţii îmbrăcaţi în
uniforma actuală a liceului pentru
a ne demonstra că şi unifoma
poate fi trendy. În pauza dintre
probe, vom anunţa organizarea
unei tombole în urma căreia
participanţii la eveniment să
primească nişte cadouri haioase,
care să le amintească de
Superbalul Costin Neniţescu
2007. Suntem hotărăţi ca
prezentarea concurenţilor la Miss
şi Mister să nu mai fie o
banalitate şi să le dăm şi lor
şansa de fi creativi. Ei pot
întruchipa cupluri celebre, de la
Romeo şi Julieta până la
autohtonii Andreea Marin şi
Ştefan Bănică. Astfel, la a doua
probă, fiecare cuplu de
concurenţi va purta un costum
adecvat şi va susţine un scurt

vom anunţa pe căştigătorii fiecărei probe, dar
mai ales pe MISS/MISTER BOBOCNENIŢESCU 2007.
Pentru ca petrecerea să fie completă, ne-ar
plăcea ca show-ul să fie încheiat de una
dintre formaţiile noastre preferate- SIMPLU.
Având în vedere că este pentru noi un an atât
de important şi o petrecere care sperăm să fie
de neuitat, ne-ar face mare plăcere dacă am
avea alături de noi măcar câţiva dintre
absolvenţii celebrii ai liceului: regizorul Cristi
Puiu, actriţa Gina Patrichi, preşedinta Loteriei

moment artistic care să-i ilustrezepot cânta, dansa, recita, parodia, în
funcţie de tema de cuplu pe care şiau ales-o. Inspiraţi de concurenţi,
vom invita şi câteva "cupluri
celebre" din liceu să-şi declare
iubirea într-un mod cât mai original,
punând în joc un premiu stimulant.
O a treia probă, ar fi cea de dans,
la care concurenţii îşi vor
demonstra abilităţile de dansatori
de muzică modernă, dar şi
populară. Pentru că ne dorim ca
măcar anul acesta, nu numai
concurenţii să fie în centrul atenţiei,
îi vom provoca şi pe cei din public
la un concurs de street dance şi
breakdance, după care să-i
premiem pe cei mai buni. În final,
concurenţii îşi vor face aparţia în
ţinută de seară şi

Naţionale-Liliana Ghervasuc, Mihai
Gruia –Akcent, Oana Georgescuziarist, dr. Mirela Miertoiu- M.Estetic,
Mircea Ciopraga- vicepreşedinte
Camera de Comerţ şi Industrie şi mulţi
alţii. Aici am avea nevoie de ajutorul
sponsorilor, care ne pot ajuta să
contactăm cel puţin una dintre
personalităţile cu care ne mândrim,
pentru a fi un membru de onoare în
juriul concursului nostru.

Felicitări
Ai fost desemnat câştigătorul
unui SUPER BAL ! Ştim că ţiai dorit dintotdeauna un bal
trăsnit pentru liceul tău, iar noi,
Coca-Cola şi Kiss FM, te
ajutăm să-ţi îndeplineşti visul!
Am apreciat creativitatea,
ingeniozitatea şi simţul
umorului pe care le-ai pus la
bătaie în proiect!
Te-au votat, ţi-au dat chiar
note, colegii tăi de clasă şi cei
de la clasa vecină, profesorii,
prietenii din bloc şi cei virtuali!
La începutul săptămânii
viitoare,

te vom contacta şi vom stabili
împreună când ne întâlnim să
te cunoastem pe tine, pe
colegii tăi şi pe profesorii
implicaţi în organizarea Balului
din liceul tău.
Până ne întâlnim, pune-ţi în
ordine ideile de petrecere şi
toate detaliile de bal pe care
le-aţi stabilit până acum. Noi
avem încredere că vom face
împreună o super echipă de
Bal.
Aşteptăm cu nerăbdare să ne
cunoaştem şi să scriem
povestea balului liceului tău!

Echipa

Sperăm ca împreună să facem
din petrecerea de anul acesta
un Superbal de neuitat!

Pe curând …
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Echipa Coca Cola
E

chipa Coca Cola a venit în liceul nostru şi am aflat,

astfel, ce ne aşteaptă:
- O intrare ca a vedetelor- pe covorul roşu;
- Întămpinarea de două hostess- care vă vor oferi un
cadou surpriză - ce vă va aminti de Superbalul “Costin
Neniţescu” 2007;
- O sală amenajată superb- cu multe baloane, confetti,
artificii;
- Premii tombolă;
- Premii miss/mister;
- Un MC profesionist;
- Formaţie muzicală (pe care o vom anunţa ulterior);
- Un tort imens pentru toţi participanţii la eveniment.

Probleme organizatorice
S

untem siguri ca în acest fel vom avea, desigur, o petrecere de neuitat. Vă aşteptăm cu drag. Biletele se

pot procura numai de la profesorii diriginţi şi doar în cazuri excepţionale de la prof. organizatori: Florentina
Cristea şi Buta Otilia. Din motive de securitate şi întrucăt balul va beneficia de publicitate pe Kiss Fm şi Kiss
Tv nu se vor vinde sub nicio formă bilete în ziua evenimentului. Accesul în sală va fi limitat. Aşa că, grăbiţivă să vă asiguraţi intrarea la un superbal.

Componentii echipei:
E
levii claselor a XII-a:

Atomini Alexandra,
Huţanu Adrian,
Vuab Alice,
Dragoş Alina,
Petre Olguţa,
Iliescu Raluca,
Ignat Alina,
Popescu Anca,
Nicolae Cristina,
Doicu Adrian,
Ion Mihaela,
Drăguţ Loredana,
Lăzărescu Andrei,

Vencu Mihaela,
Culea Violeta,
Mihai Cristina,
Dragomir Iulian.
Profesori coordonatori:
Florentina Cristea,
Otila Buta
Dir. adjunct Felicia Huides
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Proiect
multilateral

Proiect
finantat de
Comisia
Europeana

Proiect Comenius
D

upă cum ştiţi din

numărul anterior al revistei
noastre, şcoala noastră este
parteneră în Proiectul
Multilateral, din cadrul
Programului Sectorial
Comenius, proiect cu TEMA
“COMPUTER SUPPORTED
TEACHING AND
LEARNING IN THE
CURRICULUM”.
Comisia Europeană prin
Agenţia Naţională pentru
Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale
http://www.anpcdefp.ro/

a finanţat cel de-al treilea an
de proiect. Şcolile partenere
în acest proiect sunt: “SintLudgardisschool” - Antwerpen
– Belgia, “Technical School of
Paphos” – Paphos – Cipru,
“Max-Von-Laue Gymnasium” Koblenz – Germania, “Otley
Prince Henry’s Grammar
School” - Leeds – Marea
Britanie, “Haapsalu
Täiskasvanute Gümnaasium”
- Haapsalu – Estonia şi “Grup
Scolar de Costin Neniţescu”–
Bucureşti – România
În perioada 7-11 Noiembrie
şcoala noastră a fost gazda
acestui proiect.

Profesori din şcolile
enumerate mai sus au vizitat
şcoala noastră, au asistat la
căteva ore desfăşurate în
laboratorul de fizică,
laboratorul de analize fizicochimice, laboratorul de chimie
anorganică şi cabinetele de
informatică.
De asemenea cei 14
profesori au luat lecţii de AeL
îndrumaţi fiind de un expert al
firmei SIVECO S.A. şi de
doamna profesor Contesina
Rusu.
Cu toţii au fost încântaţi de
şcoala noastră, de ţinuta
elevilor (n.r. le-au plăcut
foarte mult cravatele) şi de
ceea ce au văzut.

Ecouri din Belgia
H

ello Felicia, Contesina,

Adriana, Adina and all your
colleagues!
The Belgian team got home
safely after a sleepy trip!
Once again the both of us want
to thank you for your hospitality
and your concern to make our
stay so pleasant. We have
appreciated all the activities: the
tour in the school, the lessons,
the presentation of the AeL
platform, the visit of the beautiful
castles in the Carpathian
mountains and the impressive
visit of the Parliament House. We
also enjoyed the typical meals.

CRISTAL

The meetings -even if they were
in an unconventional room- were
very productive, hence we made
good appointments to reach our
goals and to get our final
products.
We hope we'll all keep in touch
with each other so we can finalize
this school development project
which gives us the opportunity to
share our ideas, experience and
good practice so we can further
develop in a good way.
Thanks and looking forward to
meeting you all again in Estonia.
Kind regards
Hans, Christine and the Belgian
team.
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Ecouri din Cipru

D

ear Felicia, Contesina, Adriana, Adina and

the rest of the Romanian team,
THANKS for the wonderful time we had in
Romania. It was great in all aspects.
Me and Nikos had returned home safely and we
already had our first day back to school.
I believe that the results of the meeting will help all of us to start thinking about
using ICT in a better and more effective way in the class. I also believe that the
final products will help other teachers to use IT in their teaching.
THANKS again,
Cyprus

Ecouri din Germania

D

ear Felicia, Contesina, Adriana, Adina and all your colleagues!

Thanks again for the wonderful visit in your beautiful country. The German team had a
great time and we learned a lot about Romania. We have also come back full of ideas
and new goals to inspire us in our future work with the project.
Johannes and the German team

Ecouri din Marea Britanie

Ecouri din Estonia

D

H

ear Felicia, Contesina, Adina, Adriana , and everyone

on the Romanian Team
Catherine and I arrived home safely last night !!!!
We had such a wonderful time during our visit . Thank you
so much for all the effort you put into making our time in
Romania so memorable. I have spent most of every lesson
today telling my students about my adventures and all
about
Romania !
I am inspired and enthused about IT all
over again ! I agree with the others
that our discussions were very useful .
I had my morning coffee in my lovely
new mug and as I sipped the coffee
I thought of you all.
Best regards
Sian
United Kingdom

ello Romania,

The Estonian team returned home safely
yesterday late afternoon. Thanks again to the
Romanian team for the organization. Due to our
late arrival to Romania, we have unfortunately
taken part almost exclusively in
the sightseeing part of the meeting.
However, the trip to Bran through
the Carpathian Mountains was
really wonderful as was the day in
Bucharest with the visit of the
Palace of the Parliament.
All the best,
Knud and the Estonian team
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Si la noi in
scoala am
serbat
HALLOWEEN

Halloween la Neniţescu

H

alloween este o

sarbatoare celebrata in
noaptea de 31 Octombrie in
special in Statele Unite,
Canada, Marea Britanie si
Irlanda, insa in ultimul timp
are multa trecere si in
Romania. In ultimii ani, sarbatoarea de Halloween a
capatat multi adepti si la noi in
tara. Deghizarea in costume
macabre si tradi-tia dovlecilor
sculptati in forma de felinar,
precum si dulciurile impartite
copiilor au transformat-o pe
aceasta intr-un eveni-ment
drag atat celor

mici, cat si celor mai in
varsta.Un loc bantuit este cel
in care se crede ca este un
loc de intalnire al aparitiilor
supranaturale sau al
fenomenelor paranormale.
Un loc bantuit adaposteste
fantome, vampiri si alte
spirite rele. Locurile bantuite
adapostesc de cele mai
multe ori spiritele celor morti,
care sunt obisnuiti de-ai
locurilor respective.
Prezenta acestor fenomene
paranormale este de cele
mai multe ori asociata cu
evenimente tragice si
violente care s-au petrecut in
acele locuri, evenimente
precum moartea, accidente

fatale, suicid.
In multe culturi inca mai exista
aceasta credinta: ca sufletul
celor morti continua sa ramana
in locurile in care au trait pentru
o perioada de timp. Spiritele
celor care au murit au au trecut
in partea intunecata a existentei
si au ramas blocate pe locurile
in care memoria si energia
acestora este foarte puternica.
Spiritele despre care se spune
ca bantuie anumite locuri, sunt
de cele mai multe ori
galagioase, apar frecvent in
fata anumitor persoane, muta
sau arunca cu obiecte fizice
dintr-o incapere.

Ecouri din Belgia

Dovleci,
figurine,
vampiri

Ne-am
distrat de
minune
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Sfantul Andrei
S
ărbătoarea de Halloween a

tecut. Urmează sfântul Andrei. LA 30
NOIEMBRIE, Biserica Ortodoxă
sărbătoreşte pe Sfântul Andrei,
ocrotitorul României. De numele
său, Andrea aşa cum era numit de
mitropolitul Dosoftei, se leagă
numele popular al lunii decembrie,
UNDREA.
În această zi, dis de dimineaţă,
mamele se duc în grădină sau în
curte şi, cu cuget curat, rup smicele
de la fiecare arbor roditor (mai cu
seamă din meri, peri, trandafiri, iar în
lipsa lor din vişini, gutui etc.), apoi,
legând la un loc trei ramuri diferite,
destină câte

B

atrânii povestesc că de

Sântandrei cerul se deschide, iar
cei curaţi şi drepţi pot vedea
aceasta. Lor li se arată semne, o
pată roşie pe cer, o dungă roşie, o
rază de soare căzând oblic pe
pământ. Cerul se deschide ca o
baltă de lumină sau ca un pervaz şi
dincolo se văd sfinţii care şed la
masă cu bunul Dumnezeu. Atunci,
omul trebuie să-şi pună repede o
dorinţă care i se va îndeplini pe loc.
In noaptea Sfântului Andrei strigoii

un mănunchi din acestea fiecăruia
dintre membrii familiei. Apa trebuie
schimbată în fiecare dimineaţă.
Încetul cu încetul ramurile
înmuguresc şi chiar înfloresc. Acela
va fi mai norocos, ale cărui ramuri
vor înflori până în ajunul Anului
Nou. Florile se pun la sorcove iar în
alte părţi se seamana grau intr-o
strachina cu pamant. Cel al carui
grau creste mult si frumos va fi
sanatos si norocos. Sfântul Andrei
este considerat patronul lupilor,
care în această noapte au voie să
dea iama în turmele oamenilor. Să
fie doar o coincidenţă că noi,
urmaşii lupilor dacici, am ales
tocmai pe cel considerat în tradiţia

bântuie după propriul capriciu pe
la casele oamenilor, spre a-i
necăji. Pentru a se apăra,
oamenii ung toa- te intrările cu
usturoi şi întorc toate vasele cu
gura în jos. În tradiţia noastră,
strigoii sunt oameni cărora la
miezul nopţii, la primul cântat de
cocoşi, le iese sufletul. Sufletul
lor colindă lumea ca o umbră
călare pe un toiag sau pe o
pasăre măiastră furând mana
vitelor, a recoltelor, pedepsinduşi duşmanii etc.

noastră patronullupilor drept
ocrotitorul ţării? Acum, dobitoacele
prind glas şi-şi spun necazurile şi
păsurile, dar oamenii nu au voie
să le asculte. „Cerul se desface o
dată pe an, în toată lumina lui, în
noaptea de Sântandrei. Şi atunci
dobitoacele capătă har şi grai
omenesc şi-şi spun toate
necazurile şi păsurile”.
I se mai spune şi Moş Andrei,
întrucât în această perioada
Soarele nu are putere, e batrân şi
ostenit. La fel avem Moş Nicolae,
Moş Crăciun, Moş Vasile. După
cum e vremea în ziua Sfântului
Andrei se poate prevesti şi dacă
vom avea o iarnă grea.

La al treilea cântat de cocoşi,
sufletul se întoarce în corpul
care doarme buştean. Într-a altă
ipostază, omul-strigoi se dă de
trei ori peste cap la miezul
nopţii, la o răspântie de drumuri
şi se preface în om-lup. Herodot,
referindu-se le neuri, o populaţie
de pe teritoriul vechii Dacii scria:
“o dată pe an, fiecare dintre
neuri se schimbă în lup, pentru
puţine zile, pe urmă îşi recapătă
forma umană”.

Elevele clasei a XI-a F
Vasilăţeanu Geanina clasa a XIII-a I
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Pelerinaj
D

omnul profesor de

Religie Mihai Oprisa ,
impreuna cu elevii clasei a
IX-a D, la care este
diriginte , a efectuat un
pelerinaj la manastirile din
Bucuresti . Au fost vizitate
Manastirea Radu Voda,
Catedrala Patriarhala si
Manastirea Antim.
Manastirea Radu Voda a
fost ctitorita de voievodul
Alexandru al II- lea Mircea
(1568-1577) si Doamna sa
Ecaterina, pentru a-I
multumi lui Dumnezeu ca
i-a daruit victoria in lupta.

Pelerinaj
Manastirea
ANTIM
Manastirea
RADU VODA
Catedrala
PATRIARHALA

CRISTAL

Dupa distrugerea totala din
anul 1595 facuta de Sinan
Pasa , voievodul Radu
Mihnea a reconstruit-o in
anul 1614, pastrand
planurile si elevatia
edificiului de origine.
La miaza noapte de
biserica se pastreaza turnul
– clopotnita , ultimul
vestigiu al puternicei incinte
manastiresti de altadata.
La sud de biserica sunt
cladirile Seminarului
Teologic din Bucuresti.
Asezata pe o colina
dominanta din inima de
astazi a Bucurestiului,

Catedrala Patriarhala se
inscrie in randul celor mai
de seama monumente
arhitecturale romanesti.
Prezenta de inalta
expresivitate si de unica
semnificatie , acest
important asezamant si-a
aflat inceputurile de pe la
mijlocul secolului al XVIIlea , cand pe tronul Tarii
Romanesti s-a aflat
Constantin Serban
Basarab Voievod (16541658).

La manastirile din Bucuresti
D
e-a lungul timpului

biserica a suferit multe
modificari , iar in anul 1925,
odata cu ridicarea Bisericii
Ortodoxe Romane la rang de
Patriarhie, a devenit
Catedrala Patriarhala. Aici
au slujit cei sase patriarhi ai
Bisericii Ortodoxe Romane :
Miron Cristea (1925-1939),
Nicodim Munteanu (19391948), Justinian Marina
(1948-1977), Justin Moisescu
(1977-1986) si Teoctist
Arapasu (1986-2007).

Manastirea Antim din
centrul capitalei, l-a avut ca
ctitor pe Sfantul Ierarh Martir
Antim Ivireanul (pomenit de
Biserica pe 27 Septembrie)
si a fost zidita intre anii
1713-1715.
Din punct de vedere
arhitectonic biserica
apartine stilului
brancovenesc.
Reprezentative pentru acest
asezamant monahal sunt
iconostasul, unic in arta

noastra, care este din
piatra sculptata si usa
bisericii, bogat
impodobita atribuite
chiar ctitorului. In urma
pelerinajului elevii s-au
aratat placut impresionati
de obiectivele vizitate, de
pictura bisericeasca si
mai ales ca la Catedrala
Patriarhala s-au inchinat
la moastele Cuviosului
Dimitrie Basarabov.
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Evadare …la munte
P
lictisiţi şi obosiţi de aglomeraţia

şi monotonia capitalei ne-am gândit
să evadăm...Ne-am făcut bagajele,
ne-am luat diriginţii de mână şi pe
data de 20 octombrie am fugit la
munte.
Ne-am trezit in zorii zilei pentru că:
''Cine se scoală de dimineaţă,
departe ajunge''. Şi vă spunem şi
unde...la Predeal.
Nici nu ne-am dat seama când am
ajuns, deoarece autocarul a fost plin
de chicoteli si voie bună. Am coborât
plini de entuziasm in gara din
Predeal şi am pornit voioşi spre
telecabină. Ajunşi la telecabină am
constatat că aceasta nu
funcţiona...era în revizie anuală.

T

ot ce vă pot spune e că aveau

o gradină impresionantă, plină cu
flori. Din păcate nu am putut sta
prea mult deoarece preotul oficia o
nuntă. În Buşteni, pentru că nu
există excursie fără suveniruri am
dat o raită pe la cumpărături. De
exemplu eu mi-am cumpărat un
fluier.

Noi, oameni optimişti nu ne-am
supărat, ci am făcut haz de necaz
împreună cu „profele”.
În drumul spre telecabină l-am
cunoscut pe ''Zdreanţă''(aşa l-am
botezat eu). Era un pui de
ciobănesc de câteva luni, alb, pufos
şi Zdrenţăros(de unde şi numele) cu
ajutorul căruia am mai golit
rucsacurile de sandwich -urile
pregătite de mămicile noastre.
Ne-am întors la gară unde ne
aştepta autocarul şi am pornit spre
Cabana ''Trei Brazi''. Pe drum, neam gândit să alungăm dezamăgirea
provocată de incidentul cu
telecabina, cântând renumitele

Obosiţi şi flămânzi ne-am întors
acasă unde am ''devorat''
frigiderele.
Excursia a meritat din plin
efortul, mai ales că vremea a
ţinut cu noi. Peisajele au fost
sublime şi ne-au ajutat să
strângem un impresionant album
cu fotografii.

melodii din topul „cântece de
drumeţie”. Doamna profesoară de
fizică, Rusu Coutesina, ne-a
acompaniat cu succes. Nu am
apucat sa epuizăm melodiile din
repertoriu că am şi ajuns la Cabana
''Trei Brazi''.
De aici am făcut o plimbare pe un
drum forestier până la Cabana
''Poiana Secuilor'' unde ne-am
odihnit, am mâncat, am stat de
vorba şi ne-am mai plimbat puţin
prin împrejurimi. Recăpătându-ne
forţele ne-am întors la Cabana ''Trei
Brazi'' de unde am plecat în Buşteni
la Mânăstirea Caraiman.

Fotografii realizate de
Turculet Robert
Clasa a X-a A
Acum fredonez o melodie la
“fluierul amintire” şi selectez
pentru voi cele mai frumoase
fotografii din albumul nostru.
Şi …aştept cu nerăbdare
următoarea excursie.
Brad Ana-Maria
Clasa a X-a A
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Sibiu
Î

ntr-o zi de toamnă, când

frunzele prind culoarea
aurului şi pomii se scutură,
am pornit spre Sibiu. Pe
drum, am rămas înmărmuriţi
de peisajele mirifice, care
erau pline de dealuri, ce se
ascundeau unul după
celălalt, ca într-un joc de-a
v-aţi ascunselea, de copaci
care stăteau pe propriul lor
covor de frunze, ce deja
prindeau culoare pământie.
Am ajuns la Sibiu, unde am
fost întâmpinaţi de zidurile

vechi ale cetăţii, care
vegheau parcă liniştea
oraşului şi separau într-un
fel lumea Sibiului de lumea
reală. Şi, într-adevăr, odată
intraţi aici, am păşit parcă
într-o altă ţară, unde era
linişte, curăţenie şi oameni
civilizaţi.Oraşul a fost numit
pe drept cuvânt Capitală
Culturală Europeană,
întrucât, la tot pasul,
întâlneşti clădiri vechi, din
alte secole, bisericimonumente istorice, palate
şi turnuri din care poţi
admira întreg burgul.

Am ajuns în Piaţa Mare şi am
intrat în celebrul Palat
Brukenthal, unde am văzut
fragmente din testamentul
baronului (sec.XVII) şi mai
ales multe tablouri superbe,
care ne-au impresionat.
Biblioteca lui Samuel Von
Brukenthal cuprinde1600 de
volume din secolele XV-XVIII,
cărţi rare şi extrem de
valoroase, medalii emise în
decursul secolului al- XVIII- lea
(numit şi “Secolul luminilor”) în
onoarea celor mai importante
personalităţi politice şi
culturale ale vremii.

SIBIU
CAPITALA
EUROPEANA

Capitala culturala europeana
N

CRISTAL

e-am plimbat prin

piaţa plină de porumbei şi
ne-am întors cu tristeţe
spre autocar. Deşi obosiţi,
ni se părea că nu am
descoperit tot ce avea
oraşul să ne ofere…
Am pornit spre Râul
Sadului, un sat la vreo 30
km de Sibiu,

unde, în momentul în care
păşeşti, totul se rezumă la
munţi, păduri, şi, după cum îi
spune numele, la un râu, al
cărui murmur nu se opreşte
niciodată…Am fost cazaţi
într-o vilă de 100 de locuri, în
nişte condiţii neaşteptat de
bune. Aici a fost, desigur,
distracţia cea mai mare, dar
nu pot intra în detalii. S-au
reînnodat relaţii, s-au legat
prietenii, ne-am cunoscut
altfel între noi şi cu

doamna profesoară pentru că,
până la urmă, în asta constă
frumuseţea unei excursii: te
ajută să cunoşti locuri noi, dar
mai ales oameni noi, chiar
dacă poate aceştia ţi-au stat
de mult timp alături…O
călătorie îţi poate revela lucruri
neaşteptate despre ei, dar şi
despre tine…Aşa că, nu ezitaţi
să porniţi la drum şi să
descoperiţi frumuseţile propriei
ţări şi ale oamenilor ei!…
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