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Mai este timp. . . ?!
Adolescenta – o tornada a simturilor si a trairilor, activa si 

distructiva. Societatea asista la un show live in care 
adolescentii ataca?! Am auzit o vorba scuipata cu multa ironie 
la adresa celor mai tineri decat noi, “tineretul revolutionar”, 
care m-a suprpins si aprins. Ironia fina isi are miezul in 
inteligenta, ironia gratuita doar in prostie sau in cel mai fericit
caz, in rautate. Nu stiu daca imi place modelul adolescentului
contemporan, dar cu siguranta ca acesta este taiat dupa un 
tipar adaptat profilului psihologic propriu societatii in care 
traim. Iar noi, toti ceilalti, adversarii maturi, suntem parte din
aceasta societate.

Nu cred ca am iubit scoala, dar a fost o provocare. Nu imi
place intunericul, dar sunt fotofoba si atunci trebuie sa-l
accept ca solutie posibila. Nu-mi place fotbalul, dar am devenit
suportera, pentru ca voiam sa tin pasul cu fratii mei. Nu-mi
place batranetea, pentru ca e inspaimantatoare, dar
imbatranesc in clipa aceasta. 

Cuvantul de ordine al adolescentei este/ar trebui sa fie provocarea. Manusa odata
aruncata, intri in spectacol. Iti poti permite luxul de-a trisa, cat timp ramai in picioare. 
Numai ca euforia varstei este o betie mult prea seducatoare si deseori incalci limita 
permisa. 
Excesul de adrenalina iti da iluzia puterii. Forta egoului in afirmare, te ridica pe un 
varf de nas de unde lumea pare prea mica si prea umila , iar vreo asemanare cu tine 
pare jignitoare. Nimic nu atrage, pentru ca dintotdeauna ceea ce s-a impus a 
indispus. Nimic nu motiveaza pentru ca motivatiile sunt personale, iar recunoasterile
arbitrare. Modelele dispar pentru ca valorile apar nu din exigentele supravietuirii in 
timp, ci din nevoia prinderii unui timp. Si vrei aplauze. Si multe pauze, pentru ca esti
stresat, obosit, lezat, si mai ales emancipat. Nu te condamn. Si nu iti ofer nici vot de 
blam. Mai stiu ca nu-ti plac metaforele siropoase, nici frazele belicoase, nici spuma
vorbirii, nici umbra privirii. Iti doresc sa nu te doara prea tare cand noaptea isi va 
aduna drojdiile de pe cristalele zorilor de ziua. Vei fi matur atunci. Poate nostalgic. Iar
cel mai de pret premiu ar trebui sa-ti ofere dimineata-n oglinda o alta imagine decat
cea a mascotei mature care-ti stirbeste din stralucire astazi. Dar nu vei sti cat de mult
vei fi tu cel de acum sau dimpotriva, copie a celor pe care-i pui la zid, decat peste un 
numar de ani. Timpul va fi judecator. 

Daca cei mari sunt opaci si nu surprind jocul din lumini si umbre din care este 
construita lumea ta, riscul contaminarii exista, deoarece nu este indicata niciunde o 
zona de carantina. Ca sa nu ajungi ca noi, dialogheaza cu noi, construieste alaturi de 
noi, daca nu vise, macar nori, cateva picaturi de ploaie pot salva semintele aruncate
chiar si pe un pamant sterp.
Cristalul ofera infinite expresii ale aceluiasi chip. 
Succes !

Prof. Marin Camelia
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NESTEMATA VIETII ESTE IUBIREA
Sentimentul ce se naste dintr-o singura privire se numeste
fericire
Ceea ce se naste dintr-o singura atingere se numeste
daruire
Cuvintele « TE IUBESC » izvorasc din convietuire
Si cuvantul « ADIO » din nefericire
Tot ce iti doresti este un pic de armonie si de pretuire
Pentru ca atunci cand pretuiesti cu adevarat
Stii ca ai iubit si supravietuit !

AS DORI 
As dori sa fiu asternutul cu care te-nvelesti
As dori sa fiu atingerea pe care o doresti
As dori sa fiu sarutul dupa care tanjesti
As dori sa fiu femeia pe care o iubesti !

DRUMUL SPRE IAD ESTE PAVAT CU MATASE
Drumul spre iad este pavat cu matase
Intunericul se lasa si te atrage in plase
Demonii pasiunii te prind si te mistuie
Mustiind de dorinte si vise interzise
Amintirea in noapte de focuri vii si soapte
Te fac vinovata de iubiri pana la moarte
Dar in final tot ce-ti vei amintii
Va fi o noapte adanca de reci sclipiri si suflete pustii
Daca iubirea pana la moarte
Va fi ca o ploaie in noapte
Iar daca nu,atunci vei trai
« DRUMUL SPRE IAD » in fiecare zi
Unde toate sentimentele interzise
Vor fi imbracate in matase si permise

CHIAR SI LUMINILE SE INDRAGOSTESC
A rasarit prima stea

Si LUCEAFARUL se numea ea
Asa cum diamantul impodobeste catifeaua
Asa si el impodobeste bolta
Langa steaua singuratica
Mai apare una moarta,
Moarta pentru ca iubitul
A plecat definitiv cu TIMPUL
Ce credeti ca s-a intamplat
Cu luminile,de fapt?
Impreuna s-au aflat
Si s-au cununat
Si,desi au fost ranite
S-au iubit la nesfarsite
Si asa s-a terminat

NU MAI POT IUBI
Au trecut doua zile de cand tu ai plecat
Sufletul mi-e pustiu si inghetat
Ma pierd in abisul intunecat
Si de singuratate incarcat
Iubire nu mai am de dat
Si,chiar si lacrimile mi-au secat

Au trecut doua zile de cand tu ai plecat
Sufletul mi-e pustiu si inghetat
Soarele,razele si le-a schimbat
In reci sclipiri unite prin pacat
Si chiar si noaptea este mai intunecata
Rapindu-mi sansa de a mai putea iubi vreodata !

Zbarlea
C

ristina clasa
a XII-a B
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A citi - citire
Ducem dorul raspunsurilor care cheama intrebari nerostite pe care oricat le-am cerceta nu le-am epuiza, 

cedand de multe ori ispitei unor noi nedumeriri, potentarea curiozitatii siesi revelatorii, din aproape in mai aproapele
gand, precum taina care se descopera sufletului, pentru a se razbuna pe sceptica ratiune rece si sterila.
Cu riscul de-a muri cate putin pana se prind amandoua in regula aceluiasi joc. Pana cand raspunsul si intrebarea

sunt una. Surprinzandu-se si cuprinzandu-se. Uimindu-se. Pana la o noua neliniste. Si atunci cum se poate
intelege?! Un glas izbavit din farame de jurnal ionescian striga ca nu se poate, pentru ca intotdeauna va aparea un 
simplu, un nou „de ce”, care va urni din loc, care poate descremeni ceea ce e incremenit in iluzorie certitudine. Ar mai
ramane, parca, o asteptare. O vaga amintire ca odata, demult, sufletul omului si-a ascuns goliciunea in aburul
pandoricei sperante. Cu timpul, speranta a deprins un limbaj care a plinit-o. S-a numit chiar altfel. S-a numit credinta. 
Credinta a mantuit amintirea omului din grota de puterea intunericului. Si l-a facut puternic. In lumina. Omul traieste
deopotriva in singularitate si in pluralitate. 

Daca literatura nu se inspira din realitate, ci din carti, inseamna ca omul este el insusi o nesfarsita Carte care 
vorbeste despre cum se scriu cartile, o opera deschisa. Graind, se deconstruieste, iese din inefabil si cade in 
imaginea traita a cartii, caci „adevaratul Cuvant trebuie regasit intr-o carte.”

Curaj!

Vasile Ilie

Anotimp
Trecut-au anii cand fiecare dintre noi se regasea pe sine ca tip
de sensibilitate
si de emotie traita in masura unui vers, in atmosfera unei armonii cantabile, 
in gratia unei miscari de dans sau in surpriza unei pete de culoare. Astazi
suntem
mai putin atenti la tot si toate. Defilam cu trairile noastre dintr-un snobism
ajustat
culturii fast-foodiene sau pur si simplu pentru ca in aglomeratia vietii, 

transpirand
pentru un loc in fata, devenim niste hot-dog-rogi de consum. Cert este ca toti
gasesc
un mod prin care sa-si exteriorizeze lumea launtrica, iar ca ecou al trairilor, 

raman
materializarile in formele de comunicare ale artei. Arta naiva, regresiva, 
liberala,
exhibitionista, ambientala, naturista, 

futurista. Lista este deschisa.
Artistii comunica intre ei prin empatie si ceea ce-i uneste sunt afinitatile

elective. 
Superlativele absolute ar trebui evitate. Un ideal merge intotdeauna spre o 
verticalitate spirituala care se pierde in infinit. De netagaduit ramane esenta, 
adica trairea.

Viata in sens biologic inseamna nastere si moarte. Intre cele doua, ceea
ce se consuma, se numeste emotie. Adica restul. Un rest fara de care viata si 
moartea nu s-ar justifica. Restul acesta presupune si cuvant, si sunet, si 
culoare, este si plans si ras deopotriva, mizerie, sublim si grotesc. De 
exemplu : privelistea splendida a unei cascade si frumusetea prostiei in toata
goliciunea ei.

Exista in viata niste intalniri mai speciale, intalnirile cu noi insine. Iar
prezenti la aceste intalniri, sunt, chiar fara sa constientizam, multi din cei care 
au lasat urme in novela noastra cotidiana; poate parintii, poate prietenii, 
poate un strain oarecare din multime, poate ei, artistii. In memoria noastra
afectiva, o poezie, foamea isterica dupa o zi-luna de post, o sonata, un 
ragge, piercing-ul care da noblete nasului si suspans cicatricii ombilicale, un 
pas de dans, un zambet dintr-un tablou sau sarutul unei coloane, racolarea
de paduchi cand eram mici, toate raman stocate la nivel de senzatii. Ca si 
golul din stomac, care anticipeaza stergerea prafului de pe amintiri prin jocul
intimplarii intre inima si minte patronat de memoria involuntara. 

Pentru ca nu pot sa torn oceanul intr-un pahar de apa, prefer sa m-
arunc in oceanul vietii si sa ma imbat incet, dar sigur, in perspectiva unui
viitor nesigur. 

Floricescu Georgiana

INTREBARI

Ce simti cand el iti spune
ca te iubeste ?
Tu crezi ca e adevarat,insa
el te minciuneste
Cand tu ii spui ca il 
iubesti,e adevarat
Dar el nu apreciaza si te 
transforma in ratat
Daca ai afla intr-o zi ca tot
ce ai trait
De fapt nu a existat ?
Ai fi in stare sa-l ierti si ai 
uita totul indat ?
Sau te-ai razvrati si l-ai
parasi ?
Intrebarea asta sa ti-o pui
atunci cand
Iti spune ca te iubeste
Si nu cand ti-o dovedeste !

Filosofie
Te poti afla inconjurat de o mare de persoane
Si tot te poti simtii singur
Poti purta o conversatie cu o persoana
Si totodata te poti afla la mii de kilometri
distanta
Poti sa te afli la o petrecere
Si totusi,parca ai lua parte la o inmormantare
Oare exista cineva care sa te scoata din starea
asta ?
Te intrebi mereu,iar raspunsul nu vine 
niciodata
Atunci te intrebi pentru ce mai traiesti ?
Si atunci afli ca o faci pentru tine
Iubeste-ti dragostea
Iubeste viata,
Dar in special,iubeste-te pe tine !

Intrebari fafa raspuns
Cateodata ma simt ca o marioneta
Care joaca dupa cantecul destinului
Altadata ma simt ca si cum lumea si viata
mea
Sunt o gluma proasta
Oare noi existam cu adevarat ?
Sau suntem produsul
Imaginatiei unei minti bolnave ?
Raspunsul il vom afla dupa moarte
Sau poate ca nici atunci nu vom stii cu
adevarat !

Zbarlea Cristina clasa a XII-a B

Intrebari fara raspuns
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Discurs despre frumusete

Frumusetea ?!
Mi-e frica sa vorbesc despre ea. 
Am descoperit-o odata in oameni, in foame, in curaj si in lasitate, 

in durere, in toropeala si lene fizica, dar si intelectuala, 
in carti, in sonuri si tonuri, in oboseala drumului prea
lung.

Frumusetea?!
Cunosc un punct din care am intrezarit cateva parelnice

crampeie, dar... de unde si pana cand ?! “
Sunt ca orice om
Iertare”

Apocalipsa florilor

Risc?! 
Nu concep o apocalipsa a florilor decat in tonuri de scaieti violeti, 

lacramioare-n sarbatoare, nebunatece lalele si
misteriosi maci. 

Rochii pastelate, machiaje electrizante, siluete incitante in 
imagini percutante...

Mirate gesturi spontane?!
Traiti?!
Cade cortina. 
Bate?!... e moartea, sublima!

Vasile Ilie

Festivalul filmului francez
Bucuresti. O zi oarecare. Fara culoare. Rutina. Ceata. Plictiseala. O zi in care iti

amintesti, refuzi, invii, pieri si poate, iubesti.
Ruleaza Pamant si cenusa la Sarbatoarea filmului francez. Un fim documentar

despre Afganistan. Un punct de pe mapamond. Fierbinte. Si anonim. O farama
din durerea muta a lumii noastre contemporane, o lume pe care nu-mi permit 
s-o caracterizez pentru ca sunt parte din ea. 

Au fost putine replici. Cu minimum de efort le puteai memora chiar. Tema?! 
Acceptarea mortii ca pe o intamplare oarecare intrata in obisnuinta
vietii cotidiene. Pana la seductia simturilor. Un joc inceput in copilarie, 
„de-a v-ati ascunselea”?! Oamenii se ascund in pamant pentru ca au 
amutit. Doar vocile le-au ramas prizoniere in tancuri. Sau in ei insisi, 
ori in indiferenta celorlalti. De aceea cuvintele si necuvintele agonizeaza
si mor. De multe ori viata nu este updatata la joc .

Versurile bocetului din coloana sonora spun ca si strainul si prietenul te
ranesc. Cand o face strainul nu-l intrebi de ce, dar cand te raneste
prietenul, paralizezi.

Desert. Nori de praf. Soare torid. Mine. Explozii. Saracie. Mizerie. Si infinita
suferinta. Chipuri arse, impietrite, chinuite. Au coborat dintr-un 
camion un batran cu o boccea rosie si un copil. Intalnesc un soi de 
dugheana la umbra careia isi leneveste plictiseala un negustor. 
Batranul saluta si vrea sa stie incotro este mina. Afla ca trebuie sa
astepte un camion, (trece doar unul pe zi), care sa-l poarte prin desert. 
La mina lucreaza fiul.

Maracini pustnici. Batranul isi odihneste oasele. Pare absent si totodata prezent altundeva. Aude vocile
mortilor dragi. Copilul este captivat de insolita aparitie a unei oi, dupa care incearca sa alerge prin
pustiul la fel de mut ca si bunicul. O explozie coloreaza viu matul nisipului nepunticios. Batranul
tresare. Nu pare ingrozit. Poate doar suparat. Enervat pe copilul blocat de spaima(?!) si izolat intr-o lume
straina fara speranta. Nepotul retraieste cealalta explozie. Cand a pierdut vocile. Cand satul a fost
bombardat. Cand nu le-a mai ramas decat disperarea locului in care s-au nascut. Acum, doar oaia a fost
in pierdere pentru ca ea a calcat pe mina. 

Intre timp, camionul trecu. L-au pierdut. Trebuie sa astepte pe prispa desertului, in vecinatatea vantului, 
pana a doua zi. Negustorul le da apa.

Se indreapta spre cea mai apropiata asezare. Asezare in Afganistan?! 5 – 6 cocioabe in ruina, umile, 
cutremurator de primitive. Semne rau- prevestitoare. Intalnesc grupuri razlete de pribegi. Au lasat in 
urma moartea. Peste noapte, cei doi parteneri de tacere vegheaza in cimitirul resemnat.

O noua zi. Inca o incercare. Indolenta paznicului, indiferenta camionagiilor, care aduna hoiturile animalelor
ucise de mine pentru a le manca. Merg spre oaza binefacatoare a negustorului. Copilul primeste ceva de 
rontait, iar batranul tutun si o felie de pepene. Cauta sfat. Un om aproape sfarsit. Dar nu in sens
papinian, ci la modul umanului firesc, simplu. I se intinde o mana de ajutor; copilul va ramane in grija
negustorului, iar el va merge singur sa-si caute baiatul. Camionul mult asteptat goneste in pustiu. Jocul
mintii ii trimite avertismente. 

Ajunge in sfarsit la destinatia ravnita. O barba alba si speriata pierduta printre chipuri innegrite de praful din 
mina. Sovaielnic, nimereste niste birouri. Are inima-ndoita. Intreaba de Mourad, fiul lui Dagstir. 
Liniste. „A, baiatul?! Este in mina. O sa iasa pe la 6. E adevarat, primise niste vesti proaste si de aceea
nu s-a simtit bine in ultimele zile, dar au fost infirmate ulterior.” „Nu! se revolta batranul. Vestile erau
adevarate. I-au murit sotia, mama si unchiul. Socul exploziei i-a rapit copilului auzul...” Se pierde. Nu
mai aude. Functionarii se pierd si ei intr-un inutil pustiu de vorbe. „Daca stia, de ce n-a venit acasa?!” se 
intreaba si intreaba batranul. Nu mai poate astepta. Se ridica brusc, grabit din nu se stie ce motive. 
Saluta. Pleaca. Unul din functionari il ajunge din urma. Incearca un cuvant de imposibila
consolare. Tabachera primita candva in dar de la fiu devine gaj al revederii. Functionarul o prinde in 
palma, iar batranul se asaza in asteptare. Realitatea se atomizeaza. „Daca vine isi spune batranul, voi
mai avea un fiu”. Insa?! Mersul incoerent, indecis si obosit masoara pustia. Il ajunge din urma doar
bocetul. Atat. Mutenia bocetului. Atat de ireala. Doar putini (ori multi?!) o pot auzi.

Tragedia batranului?! Pierdut in sine, trupul ii devine un atelaj prea greu, prea diform si mai ales inutil. Nu-si
mai este de folos siesi. Un mort viu. In cel mai prozaic sens. Dar si cel mai dureros. Tragedia copilului?! 
In lumea in care s-a trezit dupa bombardament, crede ca e singurul care vorbeste. Ceilalti sunt muti. 
Intra in tanc si loveste cu disperare peretii acestuia pentru a elibera vocile furate ale oamenilor. 

Ce au in comun?! Durerea surda, mortificata in trasaturile fetelor. Un cimitir deschis, ramas pe locul
caricaturalelor asezari. Cimitirul nu-l mai afli in pamant, ci deasupra. 

Viata?! O sala de asteptare. Intr-a societate cu anotimpuri existentiale relativ normale iti permiti sa te lasi vrajit
de numele unor destinatii precum: Copilarie, Adolescenta, Prietenie, Dragoste, Familie, Maturitate. Daca
ajungi sa obosesti, optezi pentru Nostalgie. Ramai cu amintirile ca suveniruri ale drumurilor parcurse. 
Pretioase. Pentru ca ecoul il descoperi in emotiile traite. Cu timpul, le poti deprinde si sonurile. Si
regandi. Dar daca nu esti atat de norocos?!

Priviti chipurile din jur. Cand le veti descoperi si vocile, faceti strigare (vezi strigatul lui Munch)! Cat mai aveti
timp!

Se intampla aievea! Si poate, nu doar in Afganistan, ci oriunde in jurul tau! 

Floricescu Amalia si Vasile Ilie
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Voi si noi, gusturi
doar...

Isprava toamnei

Toamna, fata deocheata....       
Biata fata!...
Deocheata, dar frumoasa
Si cocheta,
Mi-a intrat odata-n casa,
Indiscreta,
Sa ma-ntrebe ce mai fac...
Ce problema viitoare
Ma mai doare...
Cu tigari de foi ma otravesc
Cand vorbesc...
Si ce fel de coniac
Beau cand tac ...
(Ion Minulescu, un poet care nu s-
a sfiit sa ramana
corigent la limba romana, si a 
facut haz de necaz
spovedindu-se intr-un roman !)

Kill me    
I begged and love said no   
Leave me  fall   
For dead and left me go     
Kill me
I cried and love said no       
Kill me...  
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MN@R
Muzeul National de Arta al Romaniei

8 octombrie 2006….O zi mohorata si o vizita la Muzeul National de 
Arta al Romaniei.

Ce ne-o fi venit? (mie si elevilor mei!) Nu puteam sa stam bine mersi
acasa? Si totusi ajungem in fata muzeului. Este amplasat in cladirea
fostului palat regal, un edificiu semnificativ pentru arhitectura
bucuresteana a secolelor XIX-XX. Are ceva din aerul Luvrului (pe
care ,din fericire, eu am avut ocazia sa-l vad pe viu) dar la o scara
mai mica...

Cautam galeria din corpul Kretzulescu unde o sa vedem o expozitie
temporara, asta inseamna ca este deschisa pina pe 29. octombrie, 
deci cum spuneam o sa vedem o expozitie intitulata “ O suta de 
antichitati si flori din cele patru anotimpuri”, o expozitie de arta
chineza moderna in stil traditional. Ne facem curaj si intram pe usile
mari si dintr-o data lasam in urma zgomotul orasului si ne invaluie o 
muzica linistitoare si da, acolo sub ochii nostri incep sa se dezvaluie
minunile. Cum as putea sa va descriu in cuvinte finetea, gingasia si
realismul pieselor prezentate? 

Trebuie sa vedeti si voi ca sa intelegeti arta chineza. Pentru chinezi, 
decorul a reprezentat dintotdeauna o componenta fundamentala a 
valorii finale o obiectului. Piesele prezentate ilustreaza teme majore, 
scene cu tematica religioasa si divinitati din panteonul buddhist, figuri
mitologice sau scene cu personaje si arhitecturi, peisaje si compozitii
de tip narativ. Decorul include o multitudine de specii florale, intre
care populare sint florile celor 12 luni ale anului sau cele denumite
poetic “ flori din cele 4 anotimpuri”, in selectii variabile, fructe, pasari, 
insecte, animale reale sau creaturi imaginare, indelung exersate in 
timp.

Extrem de pretuite sint aranjamentele de tipul celor “o suta de 
antichitati”, embleme de bun augur, singure sau in multiple 
combinatii, desene geometrice inspirate din arta textilelor si hieroglife
stilizate care intregesc acest vast univers de ”semne“ vizuale, 
definitorii pentru arta si spiritualitatea chineza.

Am reusit sa va trezim interesul? V-ar placea sa stiti mai multe despre
arta, despre pictura ?

Ati dori sa vedeti si voi mn@r-ul? Nimic mai simplu. Exista un program 
special pentru cei interesati, program ce face ca arta sa devina mai
accesibila. Puteti face o vizita tematica intr-una din galeriile muzeului
de arta si apoi in cadrul atelierului de creatie, puteti pune in practica
diverse tehnici de desen. Daca doriti sa stiti mai multe, cautati-ma. 
Pina atunci va aratam in poze ce am facut noi. 

Va asteptam si pe voi.

prof. Nectara Mircioaga

Mitologia – sursa de inspiratie pentru toti artistii Renasterii, dar si pentru romantici.
Homer – rapsod orb, aed; a cantat in versuri transmise oral vechea Elada.
Eroi: Ahile, Ulise, Hector, Agamemnon, Ajax, Menelau, Penelope, Elena.
Platon – filosoful care a educat Elada.
Troia (Micene, insula Creta) - cetate asediata la inceputul sec. al XII-lea i.e.n.
Haosul : - Geea , pamantul
- Tartar, noaptea vesnica
- Eros, dragostea
- Erebos + Nyx (intunericul vesnic + noaptea neagra) /lumina vesnica –

Eter ,+ ziua luminoasa – Hemera
Pamantul a dat nastere Cerului – Uranos.
Geea nascu Cerul, Muntii si Marea.
Uranos + Geea = 6 fii + 6 fiice: 
Titanul Okeanos + sotia Thetis au adus pe lume raurile si pe zeitele marii.
Titanul Hyperion + Thea i-au adus pe lume pe Helios, Selene si Eos(Aurora).
Astreos + Eos = stelele + vanturile ; 

Boreas, vantul furtunos de miazanoapte. 
Euros, vantul de rasarit; 
Notos, vantul umed de miazazi; 
Zefyros, vantul de apus. Pamantul a mai zamislit 3 ciclopi si 3 Hecatonheirii.
Cronos se razvrati si rasturna pe Uranos, luandu-i puterea. Ca sa-l pedepseasca pe

Cronos, Nyx zamisli o ceata de zeitati infricosatoare:
Thanatos – moartea,
Eris – discordia,
Apate – inselaciunea,
Ker – nimicirea, 
Hypnos – somnul, 
Nemesis – neindurarea.

Zeus lupta contra lui Cronos, tatal care-si inghitise primii 5 fii. 
Geea se uni cu Tartar si-l nascu pe Typhon, monstrul care lupta cu Zeus. Typhon a 

fost omorat si aruncat in Tartar de unde inca mai dezlantuie furtuni si face sa erupa vulcanii. 
Impreuna cu Echidna, femeie jumatate sarpe, aduc pe lume pe Orthos, dulaul fioros cu 2 capete si 
pe Cerber, cainele iadului, pe Hidra din Lerna si pe Chimeror.

Zeus este stapanul tunetelor (cerul), Poseidon stapaneste marea, iar Hades,
imparatia sufletelor celor morti.

Zeus + Hera = Apollon, Artemis(Diana), Afrodita(Venus) si Athena(Minerva).
Olimpul este strajuit de 3 zeite frumoase, Horele. Zeus mai are un fiu, pe Hefaistos.
Eirene – zeita pacii, 
Nike – zeita victoriei, 
Hera – ocrotitoarea casniciei, 
Iris - zeita curcubeului,
Moirele sau Parcele- zeitele destinului, 
Tyhe (Fortuna) zeita belsugului.
Un delfin i-a dezvaluit lui Poseidon unde se ascunde Amfitrite, frumoasa fiica a lui 

Nereus, iar Poseidon il trecu in randul constelatiilor de pe cer.
Nereus pastreza tainele viitorului, iar cele 50 de nereide ii calatoresc pe marinari pe

mare. 
Glaucos – ocrotitorul marinarilor ; 
Styx, raul sacru ;
Charon, luntrasul sufletelor celor morti ; 
Thanatos – zeul mortii ; 
Hecate – zeita vrajitoriei, rataceste printre morminte ; 
Calliope, muza poeziei epice ; 
Melpomena – muza tragediei ; 
Eutherpe, muza muzicii si a poeziei lirice ; 
Clio, zeita istoriei ; 
Erato, zeita elegiei ; 
Thalia, zeita comediei ; 
Terpsihore, zeita dansului ; 
Urania, zeita astronomiei, 
Polymnia, zeita imnurilor sfinte.

Floricescu
Amalia

5

MITOLOGIA de buzunar … fara gauri

mailto:MN@R


Subiectul zilei este fara doar si poate integrarea in marea familie 
europeana, fiind prezent fara exceptie pe toate canalele de televiziune, in 
toate ziarele si in toate discursurile oamenilor politici de azi fara exceptie.

Si totusi ce este Uniunea Europeana?- se intreaba cetateanul simplu de 
pe strada.

Nu exista o definitie stabilita dar putem porni in acest demers de la 
formula considerata de multi drept certificatul de nastere al uniunii, respectiv 
formula folosita de marele om politic Winston Churchill in 1946, cand afirma 
,,…trebuie sa construim un fel de State Unite ale Europei...ca un grup 
european capabil sa dea un sentiment de patriotism extins si de cetatenie 
comuna popoarelor inspaimantate ale acestui continent turbulent si puternic”.

Simultan cu ideea unificarii europenilor a aparut „teama” confiscarii sau 
pierderii propriei suveranitati si identitati nationale, pentru care mosii si 
stramosii lor au luptat milenii sau secole. 

Reactia a fost prevazuta de generalul francez Charles de Gaulle ce 
afirma public ,,...nu trebuie ca Europa sa omogenizeze popoarele intr-un 
piure de castane…ci popoarele batranului continent trebuie lasate sa ramana 
ceea ce sunt cu identitea lor si mai presus de orice fiecare cu sufletul lui…”.

Simultan cu ideea unificarii europenilor a aparut „teama” confiscarii sau 
pierderii propriei suveranitati si identitati nationale, pentru care mosii si 
stramosii lor au luptat milenii sau secole. 

Reactia a fost prevazuta de generalul francez Charles de Gaulle ce 
afirma public ,,...nu trebuie ca Europa sa omogenizeze popoarele intr-un 
piure de castane…ci popoarele batranului continent trebuie lasate sa ramana 
ceea ce sunt cu identitea lor si mai presus de orice fiecare cu sufletul lui…”.

Termenul de cooperare devine cuvantul cheie al acestui organism 
continental, ce-ar putea avea drept motto ,,toti pentru unul si unul pentru toti”. 
De aceea originalitatea acestei constructii rezida in existenta unei federatii 
de natiuni care din proprie initiativa pun in comun o parte din suveranitatea 
lor in comun, pentru a se apara mai bine, a fi ascultate cu mai mult interes si 
a se dezvolta mai repede in raport cu celelalte puteri ale lumii contemporane.

Ideea in sine, de Europa unita, a existat inca din perioada lui Napoleon 
Bonaparte si preluata de Adolf Hitler, care vedeau insa aceasta constructie 
ca un mare „Imperiu European”, creat in beneficiul propriei natiuni, pe cand 
acum axa centrala a acestui edificiu economico-politic este aderarea si 
conlucrarea de bunavoie in folosul tuturor (cel putin la nivel teoretic).

O alta formula prost inteleasa este aceea de „intrare in Europa”, ori nu 
exista nimic mai fals pentru ca toti suntem europeni. Ne integram doar intr-o 
Europa politica de model nou.

Inainte de a fi romani, francezi, italieni, spanioli ..., suntem o mare 
familie cu aceeasi origine si istorie ce are ca A.D.N. umanismul si cultura 
religioasa ce ne diferentiaza clar de celelalte continente.

Si totusi ne va fi mai bine in Uniunea Europeana?
Acest raspuns nu-l stie nimeni dar cu certitudine acest lucru depinde de 

viitorii cetateni romano-europeni, sa ne pastram si afirmam identitatea 
proprie astfel incat sa putem spune oriunde si oricand cu glas tare ,,Sunt 
roman in marea familie europeana ! ”.

Autor: profesor de istorie IULIA BULACU

Istoria la zi

TURNUL EIFFEL
Putini sint cei care stiu ca simbolul Parisului, celebrul Turn Eiffel, a fost realizat

dupa o tehnologie descoperita in Romania de proiectantul si constructorul Gustave Eiffel. 
Dupa ce a absolvit cursurile Politehnicii din Zürich, inginerul Gheorghe 

Panculescu ajunge sa lucreze in cadrul companiei Eiffel, la recomandarea marelui scriitor
Vasile Alecsandri.

In 1878, Panculescu revine in tara pentru a construi calea ferata Bucuresti-
Predeal. In acea perioada, inginerul inventeaza un sistem de imbinare a traverselor de cale
ferata, care avea sa revolutioneze constructiile metalice. Astfel, datorita metodei de montare a 
sinei pe traverse in afara spatiului caii ferate, Panculescu a reusit sa termine lucrarea
concesionata in mai putin de un an, desi termenul era de aproape cinci ani. 

Impresionat de proiectul inginerului roman, Gustave Eiffel se deplaseaza special 
la Valenii de Munte pentru a-l intilni pe Panculescu, cel care avea sa devina inspector general 
al Cailor Ferate Romane. Eiffel a vrut sa vada tehnologia folosita de acesta la montarea caii
ferate.

In 1879, in casa unde se afla acum Muzeul "Nicolae Iorga", francezul a fost
gazduit de Panculescu si a fost impresionat de geniul romanului. Aici, Gustave Eiffel, care 
avea sa devina celebru, i-a vorbit gazdei despre proiectul sau, inaltarea unui turn iesit din 
comun, la Paris, pentru Expozitia universala din 1889. Impreuna au discutat despre adaptarea
tehnicii inventate de Panculescu la constructia turnului, folosind subansamble metalice
confectionate la sol si asamblate dupa aceea, pe masura ce se inalta lucrarea. 

Cunoscut in Franta, anonim in Romania 
In documentele acelor vremuri s-a gasit un studiu intitulat "Communication sur

les travaux de la tour de 300 m", datat 1887, in care celebrul inginer Alexandre Gustave Eiffel 
precizeaza ca turnul care ii poarta numele nu s-ar fi putut construi daca nu ar fi aflat de 
tehnica inovatoare folosita de inginerul roman Gheorghe Panculescu. 

Din pacate, numele romanului este mult mai cunoscut in Franta decit in tara
unde s-a nascut. Si totusi o scoala generala din Valenii de Munte poarta numele inginerului
Panculescu. 

Profesor Mirciaga NectaraWinston Churchill Charles de Gaulle
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Telefoanele mobile celulare - o problemă ecologică
Grupul Şcolar de Chimie “Costin Neniţescu” Bucureşti

Grosu  Alexandru 
Dungă Vlad 
Sava Alexandru
Clasa a XII-a B

Profesori coordonatori: 
Felicia Huideş
Contesina Rusu 
Mihaela Eftimie

 

Telefonia mobilă este sau nu 
o mare problemă a societăţii 
în care trăim? Răspunsul este afirmativ

Poluează mediul prin:

A. Bateriile telefoanelor ieşite din uz

B. Câmpul electromagnetic emis de antenele 
terminalelor mobile şi de staţiile de bază de emisie-

recepţie
La fabricarea terminalelor mobile 

sunt folosite foarte multe 

substanţe chimice periculoase
Cât timp celularele sunt în uz,

 nu e nici o problemă.  

În schimb, acestea se transformă 

într-o bombă ecologică în momentul în 
care încetează durata lor de viaţă.

Cele un miliard de celulare folosite în 
prezent în întreaga lume pot pune în 
primejdie sănătatea oamenilor şi mediul 
înconjurător dacă sunt aruncate împreună 
cu gunoiul menajer.

Problema ţărilor în curs de dezvoltare ca INDIA, 
PAKISTAN, COLUMBIA, UGANDA, KENIA, 
BOTSWANA sau Nigeria,  este aceea că sunt 
socotite la nivel global “gropi de gunoi“ pentru
aparatele scoase din uz provenite din ţările 
dezvoltate.

În Europa sunt aruncate 
la gunoi  într-un an 105 
milioane de telefoane 
mobile ieşite din uz

În SUA sunt aruncate 
la gunoi într-un an 130  
milioane de telefoane  
mobile ieşite din uz

La sfârşitul duratei de viaţă, majoritatea terminalelor sunt 
exportate în ţări în curs de dezvoltare ca India, Pakistan sau China 
unde sunt dezmembrate în scopul reciclării în condiţii rudimentare 
ameninţând sănătatea  comunităţilor de  muncitori.

Munţi de telefoane

Telefonul mobil - un pericol planetar?

Cadmiul – dintr-o singur ă 
baterie de la un telefon vechi ar 
putea contamina grav 600.000 de 
litri de apă, suficient pentru a umple 
o treime dintr-un bazin de înot de 
dimensiuni olimpice.

Retardanţii de flacăra, pe bază de
Brom, folosiţi la bobinarea 
casetelor de plastic, au fost 
asociaţi cu bolile cancerigene, cu 
afecţiuni ale ficatului şi probleme 
în sistemul neurologic, imunitar şi 
endocrin.

Dacă telefoanele sunt incinerate în 
fabrici de reciclare atunci 
Beriliul, folosit la contacte şi 
arcuri,  emite dioxine extrem de 
toxice care pot provoca grave leziuni 
ale plămânilor.

Plumbul -  folosit pentru 
lipirea componentelor pe plăcile 
imprimate - afecteaz ă sistemul 
imunitar, endocrin şi nervos 
central - afecteaz ă grav creierul 
copiilor

România reciclează
România "importă" celulare uzate din Anglia.
Dezmembrarea acestora se face ecologic.

În cadrul programului Fonebak ,  în România au  
fost reciclate peste 3,5 milioane de telefoane mobile.

Nichelul recuperat din baterii este reutilizat la 
cratiţe, fiare de călcat sau baterii noi.

Cantităţi mici de platină, aur, argint şi cupru 
sunt recuperate pentru bijuterii şi ţevi.

Plasticul este trimis in Suedia, unde este incinerat 
iar energia rezultată este utilizată la încălzirea 
centrală a unei mici regiuni rurale.

Suntem înconjuraţi în permanenţă de antene şi nici
măcar nu bănuim cât sunt de periculoase

Efectele radiaţiilor RF
asupra organismului uman

* Efecte termice datorate acumulării de 
energie în ţesuturi

* Efecte netermice

- afectarea funcţiei cognitive
- deficit de memorie
- modificări ale activităţii electrice a creierului 
- modificarea structurii ADN
- aberaţii cromozomiale
- malformaţii fetale
- permeabilitate mărită a barierei hemato -cerebrale

- modificarea fluxului de calciu celular
- formarea micronucleelor
- creşterea permeabilităţii hematoencefalice 
- modificarea fluxului de calciu la nivel de celulă  
- modificări ale procesului de diviziune celulară

Efectele cunoscute ale radiaţiei de RF

China a limitat radiaţia de la telefoanele mobile la mai 
puţin de jumătate din nivelurile admise la nivel 
internaţional.
Rusia a interzis utilizarea telefoanelor mobile de către 
copiii sub 16 ani.

Franţa, Italia, Austria, Spania şi Australia au mărit 
distanţa la care staţiile pot fi montate în zonele 
rezidenţiale.

Reacţii pe plan mondial

“Oamenii pur şi simplu nu mai pot trăi fără 
telefoanele lor mobile"

Şi totuşi . . . 

7 din 10 utilizatori de telefoane având vârste între 
16 şi 34 ani sunt dependenţi de telefonia mobilă

Riscurile pentru sănătate asociate cu 
telefoanele mobile şi antenele reţelelor sunt 

potenţial atât de grave încât fac fumatul pasiv 
să pară ca ceva ce împrospătează aerul.

Lăsând la o parte problemele şi obstacolele 

este important

să privim optimişti viitorul….

Viitorul sunt ei ! ! !
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Dialoguri nocturne c-un calculator

Salve, 
De unde vin ?

Eu vin din lumea creata dincolo de zare -
Din lumea-n care n-a fost nimeni din voi,
Eu vin din lumea-n care
Nu-i ceru-albastru,
Si copacii nu-s verzi, asa cum sunt la voi...
...am incercat sa raspund si eu in acelasi mod in care 

ai abordat si tu intrebarea..., 
care tu ?! 
Ma cam lasa inspiratia,gandurile imi sunt

confuze...prea multe am in cap...poate si din cauza
betiei sau asteniei autumnale, scolare... mai ales ca
semestrul asta este impuscat inca de la inceput...

Stai sa-mi fac un pic de ordine in 
cap... aa.aaa.aa.aaaa... pppffff.. a.a.a ....... "two
cats"... :-) incet imi revin si eu.... delirez, nu?

Am vazut pe pagina ta niste poze facute in 
strainatate, parca in Lisabona (ehhh.. patria celor
de la Moonspell si Heavenwood - Legends of
Lusitanian pride). Stii cumva sa vorbesti si 
portugheza? hehe..."Trebraruna filha da Dor
Guerreira sagrada, Deusa do Amor..." este nu? - un 
mic citat.

Chiar am "lipsus-uri"...ma cam lasa ideile....da stai sa 
vezi ca mailu' asta, astazi,il scriu deja a treia
oara...(for the very first time nu pe calcu' meu, ci pe
al unui coleg...si...dupa ce a fost gata (un roman 
intreg am scris - cred ca te-ai fi bucurat citindu-l...) 
numai ecrane albastre am vazut, erori peste erori... 
irecuperabil... si... it's gone... and for the second 
time am fost curtat de alt... no, nu ast-am vrut sa
spun, ooops! (nu am avut un pic de "intimitate" ca
sa-mi pot "depana" linistit gandurile...si asa mult
prea incalcite...mama ce mult a fost !) !

Asta a fost mica istorie a mail-lului de azi...si iata-ma
scriindu-l acuma for the third time...asta e...sper sa
iasa la fel de lung ca primul :-) ...

Acum ascult Therion (noul album - Deggial). L-ai
ascultat?...daca nu, sa nu ratezi ocazia...sper sa te 
inspire si ... noapte buna, internautilor ! Poate dati
in vis de lana de aur a nes... nes... nesuferitei
calatorii prin scoala, pe langa
scoalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ... Stop.

15 Noiembrie 2006 
Invitat domnul
scriitor DAN APOSTOL
Actiune organizata in cadrul
Proiectului de
PROMOVARE A CARTII DE 
STIINTA SI CULTURA
Proiect initiat de Editura Cartea
de Buzunar in parteneriat cu 
unitatile de invatamant
preuniversitar din Romania

Cartea de buzunar este o enciclopedie practica, stiintifica si literara, 
care nu pune probleme, ci, dimpotriva, le rezolva.
Primul val de aparitii OZN din epoca moderna a avut loc in Al Doilea
Razboi Mondial. Apoi, de-a lungul a cinci decenii, Vestul si Estul s-au 
infruntat intr-un "Razboi Rece" care putea deveni oricand
Armaggedon - si navele straine au pandit mereu din umbra, asteptand
un moment prielnic. Pentru a se interpune intre beligeranti ori ca sa
invadeze o planeta secatuita de cursa inarmarilor si o omenire
bolnava de paranoia? Dovezile prezentate in acest volum sunt
cutremuratoare, nelasand urma de dubiu: suntem supravegheati din 
propriul nostru cer, ne ducem viata sub privirea scrutatoare a Altora. 

Care ne va fi soarta in Mileniul Trei? Ramane ca urmasii nostri - sau
Ceilalti - sa o decida...
Consilier al Comisiei Europene de Studii asupra Fenomenelor
Neelucidate, Dan Apostol este unul dintre cei mai bine documentati
exploratori ai frontierelor cunoasterii umane. Iar cartile sale raman -
dincolo de calitatea informatiei si fascinanta alternare a suspansului cu 
analiza lucida - avertismente pentru o lume primejdios de grabita.

Atlantida - imperiul pierdut
Misterul cetatilor aurului: ascensiunea si
decaderea civilizatiilor egeene
Extraterestri in preistorie
Supravietuitorii Cuaternarului
Dinosaurii - o realitate in istoria ultimelor milenii
Supravietuitorii Cuaternarului
Din tainele naturii - Editura Sport-Turism – 1987
Dintr-o lume disparuta - Editura Baricada – 1993

Vasile
Ilie
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http://www.raft.ro/detaliu.asp?IDCarte=13955&IdDomeniu=0704
http://www.raft.ro/detaliu.asp?IDCarte=13955&IdDomeniu=0704
http://www.raft.ro/detaliu.asp?IDCarte=13941&IdDomeniu=0222
http://www.raft.ro/detaliu.asp?IDCarte=13939&IdDomeniu=0504
http://www.raft.ro/detaliu.asp?IDCarte=13939&IdDomeniu=0504
http://www.raft.ro/detaliu.asp?IDCarte=13948&IdDomeniu=0504
http://www.anticar.ro/R/P-carte_anticariat/carte_id-1941/sess_id-83adf97f8814904a6e5732f6e25b1977/t-Dintr-o-lume-disparuta
http://www.dol.ro/pagina_imagine.php?poza=poze/carte/poze_mari/ycb00170.jpg


"LICEENII" premiati la ....
Festivalul de Folclor "FLORI DE MAI" -

Cluj 2006
si Locul "I" la Festivalul de muzica folk 

"Toamna baladelor" - faza pe sector 
- 27 octombrie 2006
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SPORT SI 
SANATATE

STEAUA BUCURESTI la 

NENITESCU

MOROIU FLORIN
A LIDIA

Eleva din clasa a XII-a C practica sariturile in apa de la 
varsta de 7 ani.
Sportiva de inalta performanta, legitimata la C.S.S. 
Triumf Bucuresti, a obtinut in anul 2006 rezultate
valoroase la Campionatele Nationale categoria 16 ani:
Locul I la trambulina de 1 m
Locul I la trambulina de 3 m
Locul II la platforma de 10 m
Lidia imbina armonios activitatea sportiva cu cea
scolara, rezultatele la invatatura fiind dintre cele mai
bune. 
Cultivarea expresivitatii si sensibilitatii, in scopul implinirii
personale si a promovarii unei vieti de calitate cat si
valorizarea propriilor experiente sunt finalitati la care ar
trebui sa aspire fiecare din elevii liceului nostru.

Olympique OLi - Real Salajan

IDEILE GAZETEI

CAMPANIA “GAZETA şi PEPSI îţi aduc vedete în liceu” a adus Sărbătorile mai
devreme la Grupul Şcolar de Chimie "Costin Neniţescu". 

Cosmin Olăroiu, MM Stoica şi Marius Ianuli au venit să salute galeria liceului nostru.

11 Decembrie 2006
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fizica si sport



Fun & Games
Quizzes Paun Raluca & Foaltin Andreea & Grigorescu 
Georgiana
ROOM RAIDERS
What Does Your Bedroom Say About You?

You're buried in homework and you can't catch up!
Your friends ditchin' you has got you fired up!

Breathe In. Breathe Out. Gooood. Take our quiz to find out if you need a stress- busting, self- indulging day to yourself! Relax, go to it!

1. You have a huge paper due. How long do you leave it before you start?
A. You make a start just after the teacher assigns it. 

B. A few days after you get it. There are a couple of weeks to do it, after all. 
C. You’ve had so much on your mind you forget about it until your friend reminds you…the night before it’s due.
2. You’re three-quarters of the way through a school assignment and your computer crashes. How much of a disaster is it?
A. It’s not a disaster at all. You save your work religiously. 
B. Not as bad as it could be. You save but not as often as you should. 
C. Complete disaster. You were working so frantically that you forgot to save it.
3. Your mom has called a family meeting and she tells you that you have to be there. What do you do?
A. Mosey on down to the kitchen. It’s probably just your brother getting in trouble again. 
B. Wonder if it’s anything you’ve done. 
C. Panic. She’s probably found the evidence from an unfortunate hair-dye disaster.
4. Your parents announce that due to some money problems, they have to cut your allowance for a while. It’s only temporary but how do you react?
A. Tell them you understand. 
B. Say nothing but think to yourself how lucky it was you saved some money. 
C. Worry about how you’re going to survive.
5. Your dad decides it’s the perfect time to ask you what you’re going to do at college. What do you say?
A. “Don’t worry, Dad. I’m pretty sure I know exactly what I’m going to do.” 
B. “Isn’t it a bit early to be thinking about that?” 
C. “College? I don’t even know what I’m doing next year!”
6. Your boyfriend hasn’t texted you for a while. What do you think?
A. He’s obviously been busy so you’re not worried. You know he adores you. 
B. You send him a text so he knows you’re thinking of him. 
C. Freak out. He’s got to be up to something dodgy.
7. Your friend calls and suddenly cancels your plans for Friday night. What do tell her?
A. Say it’s okay and mean it. 
B. Understand but are slightly annoyed. 
C. Automatically assume she’s found something better to do.
8. What’s the best way to live life?
A. Have as much fun as humanly possible! 
B. Work hard, play harder. 
C. Well, fun’s great but there’s always something else that needs to be done…

SCORE !
Think your the queen of calm? Or do you think you need a chill pill? If you answered....
Mostly A’s – You’re the Calm Queen
You’re one laidback girl and it takes a lot for you to get stressed. You don’t put a lot of effort into worrying about when things are due or what people think of you and 
usually this means that you’re pretty happy. Whatever happens, you take it in your stride. Pressure is a dirty word to you, but sometimes pressure is a good thing – it 
helps us to perform better. There’s no need to get stressed over the little things and you know that but next time a paper is due, try not to leave it ‘til the night before to 
get it done!
Mostly B’s – Perfectly Balanced
You’re not super laidback but you’re not a stress-head either. You worry about the important things in life – your grades, whether you’re doing ok at your after-school job 
etc but the small stuff escapes your radar. After all, who really cares about all that petty gossip? When you’ve got something that has to be done, you’ll work it out so 
that it’s done in plenty of time so that you don’t end up rushing it or pulling an all-nighter. After you’re done, you’ll reward yourself with something you 
love. Congratulations, you’ve found the perfect balance!
Mostly C’s – Chillax you Stress Diva!
You don’t like doing anything by halves and you even manage to stress out more than most other people can. A natural perfectionist streak means that you want 
everything to turn out perfectly and this can see you tearing your hair out over the smallest thing. You even worry about things that are way off in the future. Don’t take 
life so seriously though, you’ll make yourself sick if you keep stressing out so much. Is it really necessary to stress about what will happen when you finally leave 
college? Take a little time to yourself. Forget about everything that has to be done and just chillax for a while. You’ll feel so much better and it will show.

FUN

11

http://www.girlslife.com/index.php?id=187##


B-dul Theodor Pallady nr. 26, sector 3, Bucuresti
Telefon secretariat – 345.09.20

12



Colectivul de redactie

Diaconu Madalin - clasa a XII-a H
Dunga Vlad - clasa a XII-a B
Floricescu Amalia - clasa a XII-a H
Foaltin Andreea - clasa a XII-a I
Grigorescu Georgiana - clasa a XII-a 
Grosu Alexandru - calsa a XII-a B
Paun Raluca - clasa a XII-a I
Sava Alexandru - cl sa a XII-a B
Vasile Ilie - clasa a XII-a H
Zbarlea Cristina - cl sa a XII-a B

prof. Buzu Ioana
prof. Calinescu Oana
prof. Gaspar Adriana
prof. Marin Camelia
prof. Mircioaga Nectara
prof. Predoi Catalina
prof. Rinescu Catalina

redactor sef: prof. Felicia Huides

felicia.huides@gmail.com
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