
1 



2 

Coordonator: 

Prof. Suciu Florina Mihaela 

 

Redactori: 

Prof. Mirela Moldovan 

Prof. Sanda Burţă 

Prof. Adriana Cordoș 

Prof. Irimie Petronela 

Prof. Cristina Câmpean 

Prof. Ovidiu Ivancu 

Colaboratori: 

Prof. Petru Vasile 

prof. Mirela Danciu 

Prof.  Alina Jumolea 

Înv. Sinea Aurica 

Înv. Cornel Meteș 

Prof. Adam Constantin 

 Prof. Dana Broscățan 

Foto și desen: Cristi Muncileanu, clasa a X-a I 

       Roman Alessandra, clasa a IX-a C 

Tehnoredactare: prof. Maria Gatea 

ADOLESCENŢII MILENIULUI III 

Claudia Cristea, clasa pregătitoare A 

Vîrțan Denisa, clasa pregătitoare A 

Andreea - Roxana Petresc, clasa a IX-a B 

Luminița Trifan, clasa a IX-a H 

Maria Prisecaru, clasa a X-a A 

Mihaela Ștefan, clasa a X-a C 

Ana Vlad, clasa a XI-a A 

Maria Neamtiu, clasa a XI-a A 

Denisa Ispas, clasa a XI-a A 

Talida Medrea, clasa a XI-a A 

Mădălina Ghib, clasa a XI-a A 

Daniel Cibu, clasa a XI-a C 

Erik Drăguşin, clasa a XI-a C 

Maria Ghib, clasa a XI-a I 

ISSN 1843 - 0325 

Adresa redacţiei:  
Str. Dorin Pavel, Nr. 2, Sebeş, 515800, jud. Alba, Tel. 0258731010  
e-mail: revadolescentiimileniuluitrei@yahoo.ro  

 

w
w

w.liceultehnologicsebes.ro  

DECEMBRIE 2013 

https://www.facebook.com/cristi.muncileanu?hc_location=timeline


3 

                           Ana Vlad, clasa a XI-a A 

 

    Fulgii de nea s-au topit la cumpăna 
dintre ani, precum timpul ce aleargă şi ne 
creşte aripi să ne înălțăm visurile în sărutul 
blând al soarelui… 

 Cu nostalgia copilăriei de care, trep-
tat, ne îndepărtăm, pornim într-o nouă pri-
măvară cu speranțe, dorințe, uneori stân-
gaci, ezitând în fața necunoscutului, alteori, 
prea încrezători, zborul topindu-se în reali-
tate… 

 Important e să păstrăm în suflet acea 
lume a copilăriei, senină, lipsită de norii 
negri şi apăsători ai răutății, ai ranchiunii 
sau ai urii, unde orice iarnă, fie ea cât de 
aspră, nu are sorți de izbândă, topindu-se 
instantaneu în căldura zâmbetului de co-
pil… 

 Să creştem doar pentru a deveni mai 
buni, mai înțelepți, mai toleranți, învățând 
adevăratul respect şi, mai întâi, respectul 
de sine, căci respectându-te pe tine însuţi, 
impui respectul celorlalţi. 
 

 

 

ADOLESCENŢII MILENIULUI III 

DECEMBRIE 2013 



4 

 Vineri, 8 noiembrie 2013, Liceul Tehnolo-
gic Sebeș a organizat Balul Bobocilor, găzduit de 
Centrul Cultural Lucian Blaga din Sebeș. Ca și în 
anii trecuți, organizatorii au fost elevii clasei a 
XII-a, coordonatori fiind diriginții. Prezentatorii 
au fost Dobra Daniela și Aurel Lupu, iar juriul a 
fost format din: domnii profesori Mihaela Suciu, 
Mihaela Dumitrescu, Ovidiu Peppel, Ovidiu 
Ivancu și elevii Laura Anghel, Iulian Nistor, An-
dreea Petrișor, Cristina Mirca  și Alexandru Voi-
șan. Ei au fost cei care au decis câștigătorii. 

 Dintre concurenți, am fost aleasa și eu. Până la de-
semnarea câștigătorilor, am avut de trecut mai multe pro-
be: prezentarea, dans, cultura generală și proba de aptitu-
dini. După susținerea tuturor probelor, juriul s-a retras 
pentru deliberare. Deși probele nu au fost așa grele, am 
avut emoții, la fel ca ceilalți boboci. Fără să mă gandesc 
vreodată că aș putea fi pe primul loc, am fost desemnată 
Miss Boboc, alături de Mister Boboc, Adrian Bodea. Miss 
Popularitate a fost Lazăr Roxana, iar Mister Popularitate, 
Cristian Greuruș.  

  

 

 

 

 

  

 A fost o experiență de NEUITAT, care mi-a arătat că e 
greu să te înalți, dar mult mai greu e să te menții... ! 
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 Miercuri, 20 noiembrie 2013, în clădirea B a Liceului Tehnologic din Sebeş a avut loc 
manifestarea „Identitate Locală – Identitate Națională – Identitate Europeană”Festivalului 
Naţional al Şanselor Tale. 
 Activitatea a fost organizată de Liceul Teh-
nologic Sebeș, în parteneriat cu: 
 Primăria Comunei Doștat,  
 Căminul Cultural al Comunei Daia Română, 
 Muzeul Etnografic al Comunei Daia Română,  
 Centrul Cultural „Lucian Blaga”,  
 

 

 

 

 

 Organizația TREBUIE pentru Copii și Adulți 
cu Nevoi Speciale – Sebeș,  

 Clubul Rotary Sebeş. 
 Coordonatorii proiectului fiind: dir. ing. Ana 
Filip, dir. adj. ing. Dorina Budoiu, prof. Ovidiu 
Ivancu, prof. Mirela Moldovan, prof. Sanda Bur-
ță, prof. Mihaela Suciu, prof. Cristina Câmpean, 
prof. Mirela Danciu, prof. Dana Broscăţan. 
 În cadrul acestei activități, elevii și profesorii 
au fost implicaţi în următoarele activităţi: prezentare de 
carte – Ovidiu Ivancu: Identitate Culturală și Mental Co-
lectiv Românesc În Postcomunism (1990-2007). Mituri. 
Imagini. Percepții. Repoziționări; film de prezentare pen-
tru orașul Sebeș, material realizat de Clubul Rotary Sebeș; 
prezentarea „Comunității romilor din Sebeș” realizată de 
doamna Margareta Iancu, de la Organizația TREBUIE 
pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale, moment artistic 
„Dansuri țigănești”(coordonator – prof. Lidia Ursu, Liceul 
Cu Program Sportiv). 

ADOLESCENŢII MILENIULUI III 

DECEMBRIE 2013 



6 

 Prezentarea “Butea Junilor de la 
Cunța” şi interpretarea unor colinde de 
la Cunța de către eleva Laura Anghel, 
clasa a XII-a A; prezentarea 
„Comunității sașilor din satul Boz și 
Bătutul Gâștii” realizată de elevul 
Ovidiu Goageș, clasa a XI-a A; mo-
ment artistic de dans săsesc și prezen-
tarea „Ansamblului de dansuri săsești” 
de către elevele Scheau Delia și Klett 
Anamaria; prezentarea „Statu´ la vase, 
obicei de pe Valea Sebeșului” realiza-
tă de eleva Tatiana Dănilă, clasa a XI-
a A (coordonator – prof. Mihaela Suciu); film despre obiceiurile și tradițiile comunității sașilor din 

Sebeș, material realizat cu ajutorul preotului paroh Al-
fred Dahinten, de la Biserica Evanghelică din Sebeș 
(coordonator – prof Sanda Burță); prezentarea „Tradiții 
de pe Valea Sebeșului”, realizată de elevii Andreea An-
drei și Răzvan Mareș, din clasa a XI-a C; film despre 
meșteșugurile, tradițiile și obiceiurile din Daia Română 
și prezentarea ”Butea Junilor de la Daia”, material reali-
zat de Denisa Ispas, Ioana Bumbu, Dan Bumbu, Sergiu 
Bumbu, Hăprian Andreea, din clasele a XI-a A, a XI-a B 
și a XI-a C; moment artistic susținut de elevii Lazăr Pe-
tronela și Bodea Adrian, clasa a IX-a C și cântec popular 
de la Vingard, în interpretarea elevei Alina Circu, clasa 
a X-a I (coordonator - prof. Mirela Moldovan).  
 Aceste materiale şi momentele artistice au fost 
prezentate de elevii şi profesorii liceului. În program au 
intervenit, cu comunicări interesante, şi doi dintre invi-

taţii speciali – doamna primar al comunei Doștat, Emilia Cîndea, cu o scurtă prezentare despre defini-
rea identității locale „Butea Junilor de la Doștat, cântece de cătănie și jocul de bâtă”, şi doamna Erika 
Guță, de la Centrul Cultural „Lucian 
Blaga” Sebeș, cu prezentarea activității 
comunității sașilor din Sebeș din acest 
an. A doua activitate din cadrul Festiva-
lului Național al Șanselor Tale s-a desfă-
șurat  joi, 21 noiembrie 2013, în clădirea 
A a liceului, sub genericul  Identitate Ro-
mânească – Identitate Europeană, fiind 
coordonată de domnul profesor Ovidiu 
Ivancu. În cadrul acesteia au participat 
cadrele didactice și elevii claselor a XI-a 
F, a IX-a B și a IX-a C. 

ADOLESCENŢII MILENIULUI III 
w

w
w.liceultehnologicsebes.ro  

DECEMBRIE 2013 



7 

În cadrul activităţi dedicate aniversării poetului naţional Mihai Eminescu, elevii au pregătit un program 
special cu poezii şi cântec eminescian şi au realizat un panou expoziţonal cu desene inspirate din versurile 
eminseciene, fiind totodată amintite aspecte ale vieţii şi operei literare a lui Mihai Eminescu şi prezentate 
traduceri ale unor poezii eminesciene în limbile engleză şi franceză.  
1. Elevi ai claselor a V-a, Sorin Argatu, Andrei Colcer, Karina Alexandroaie, Alexia Mărginean, Paula 
Moldovan și a VII-a, Ioana Zerni, 
Adrian Argatu, Alexandra Pașca 
și Andrea Țîmpea, de la Școala 
Generală ”Silviu Cărpinișianu”, 
coordonați de doamna profesoară 
Adriana Cordoș, au recitat din 
Eminescu și …despre Eminescu. 
2. Domnul profesor dr. Ovidiu 
Ivancu a vorbit despre viața și 
opera marelui poet. 
3. Elevele Nicoleta Maniu și De-
nisa Mercurean din clasa a X-a A, 
coordonate de doamna profesoară 
Mirela Moldova, au realizat o alt-
fel de prezentare a vieții și operei 
lui Eminescu. 
4. Elevele Ioana Ispas, Anca Ne-
meș din clasa a X-a A, Larisa 
Borzea, Maria Lazăr, Mihaela Ștefan, din clasa a X-a C, au realizat sub coordonarea doamnei profeoare 
Mirela Moldovan prezentări powerpoint pe teme și motive eminesciene. 
5. Moment artistic – Dor de Eminescu -  vers și muzică, moment prezentat de elevi coordonați de doam-
nele profesoare Dana Mihălțan și Mihaela Suciu. Elevele Andreea Mihu, clasa a XII-a A și Daniela Dobra, 
clasa a XII-a C, au interpretat poeziile Lui Eminescu, de Alexandru Vlahuță și Trebuiau să poarte un nume, 
de Marin Sorescu. 
6. Un grup de eleve din clasa a XI-a A, solistă, Ana Vlad, au interpretat cântece pe versuri eminesciene. 
7. Sub genericul Universalitatea lui Eminescu, elevii Radu Vârvoreanu, clasa a X-a E, Petronela Aloman, 
clasa a X-a A, Maria Neamțiu, Denisa Ispas, Ana Vlad, Lidia Stan și Mădălina Ghibu din clasa a XI-a A, 
coordonați de doamnele profesoare Nicoleta Cibu, Lucia Modoeanu și Cristina Mihețiu, au prezentat tradu-
ceri ale unor poezii eminescie-
ne în limbile engleză și france-
ză. 
 Pe lângă clasicele recita-
luri de poezii și cântece, elevii 
clasei a IX-a A, sub coordona-
rea domnișoarei profesoare 
Sanda Burță, au prezentat o 
altă manieră de receptare a 
textului eminescian, printr-un 
moment artistic intitulat „Cum 
mi l-am împrietenit pe Emi-
nescu”. 
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 Demult, mileniul trecut, pe 
când eram elev de şcoală genera-
lă şi, mai apoi, de liceu, obişnu-
iam să mă gândesc la profesorii 
mei ca la oameni care nu aveau 
nimic în comun cu lumea din care 
veneam eu însumi. Printr-o bizară 
deficienţă de imaginaţie, nu mi i-
am putut imagina niciodată în 
posturi casnice, făcând mâncare 
în bucătărie, curăţând praful de 
pe mobilă sau certându-se cu 
instalatorii şi vecinii.  
 Mai târziu, am realizat că 
nu eram singurul… foarte mulţi 
dintre congenerii mei aveau 
cam aceleaşi sentimente. Erau 
anii ultimi ai comunismului şi, 
apoi, primii ani ai postcomunis-
mului românesc. Astăzi, constat 
cu oarecare surprindere că exis-
tă o nostalgie a acelor vremuri 
în care statutul profesorului era 
altul, în care şcoala era pentru 
cei mai mulţi (excepţie făcând 
copiii de nomenclaturişti şi elitele 
locale) o instituţie aproape milita-
rizată. 
  Înţeleg nostalgiile… m-aş 
simţi câteodată eu însumi foarte 
bine ştiindu-mă  intangibil, sepa-
rat de propriii mei elevi şi stu-
denţi de un halou care să-mi as-

cundă imperfecţiunile şi să-mi 
suprime inerentele slăbiciuni 
umane. Întrebarea e, însă, cât de 
sănătos este un asemenea climat? 
 Mi se pare important să dis-
cutăm despre asta azi pentru că 
problemele sistemului românesc 
de învăţământ vin şi de aici. Pro-

fesorul tânăr trebuie să se redefi-
nească şi nu ştie cum. Singurele 
modele pe care le are, singurele 
modele pe care le avem, sunt ace-
lea ale propriilor noştri profesori, 
ipostaze pământene ale lui Zeus. 
 Profesorul este încă, din 
păcate, pentru generaţii întregi de 
oameni ajunşi acum la maturitate, 

un depozitar universal de infor-
maţii. Or, astăzi, mi se pare că nu 
informaţia în sine generează pute-
re, ci capacitatea de a o selecta şi 
folosi.  
 Informaţia e azi accesibilă 
oricărui ţânc ce descoperă inter-
netul şi motoarele de căutare. S-a 

schimbat, deci, din temelii, para-
digma societăţii româneşti. Profe-
sorul nu mai e membrul unei cas-
te exclusiviste, el nu mai are aură 
mitică, e o fiinţă umană pe care o 
întâlneşti seara în cluburi, care îşi 
bea cafeaua dimineaţa, care stă la 
coadă pentru a-şi plăti impozitele 
ş.a.m.d. 

Prof. dr. Ovidiu Ivancu 
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 Se spune în zilele noastre 
frecvent că ceea ce a dispărut în 
relaţia profesor-elev e respectul. 
Fac din nou apel la primele mele 
amintiri despre şcoală. Eram pro-
fund convins de două adevăruri 
universale: a. profesorii mei ştiu 
absolut totul despre materia pe 
care o predau şi b. profesorii mei 
au întotdeauna dreptate.  
 Mi-au trebuit ani de zile ca 
să înţeleg că ambele premize sunt 
eminamente false. Aproape până 
în momentul în care am intrat în 
clasă pentru prima mea oră (într-
o şcoală mică, de ţară, din munţii 
Apuseni), mi s-a părut că nu pot 
fi niciodată profesor. Mă cuprin-
dea o panică teribilă de fiecare 
dată când mă gândeam că predau 
literatură şi sunt atâtea cărţi pe 
care nu le-am citit, sunt atâţia au-
tori despre care nu ştiu nimic, 
sunt atâtea lucruri care ţin de lim-
ba română, limba mea natală, pe 
care nu le stăpânesc suficient de 
bine.  
 Ani de zile, bibliotecile mi 
s-au părut a fi locuri în care siste-
matic îmi dovedeam ignoranţa. 
 Rafturile întregi cu cărţi şi 

autori, sute de mii de pagini pe 
care nici măcar nu voi avea timp 
să le răsfoiesc, darămite să le si 
citesc riguros. De unde venea 
această fobie? Acum ştiu… ea 
descindea direct din ideile pre-
concepute pe care le aveam des-
pre şcoală şi profesorii mei. 
Aceasta era natura respectului pe 
care ne plângem că l-am pierdut 
astăzi. Era teama faţă de un sis-
tem care ni se livra ca fiind unul 
infailibil. 
 Îmi aduc perfect aminte de 
unii dintre profesorii mei, care se 
aşezau la catedră, deschideau o 
carte sau un caiet cu notiţe şi îmi 
vorbeau despre vieţile scriitorilor, 
despre subiectele romanelor… 
Nu mi-a trecut niciodată prin 
minte până atunci să mă întreb la 
ce anume ar fi fost reduşi mulţi 
dintre ei dacă într-o bună zi şi-ar 
fi uitat cărţile şi caietele acasă. 
Sau, la ce anume îmi folosea să 
aflu în şcoală lucruri pe care aş fi 
putut să le aflu de unul singur. În 
primul meu an de învăţământ, m-

am surprins făcând acelaşi lucru 
după care, la un moment dat, am 
realizat că toate cărţile şi notiţele 

care-mi stăteau în faţă erau, în 
acelaşi timp, accesibile şi proprii-
lor mei elevi. Nu făceam, deci, 
altceva, decât să citesc cu voce 
tare un text pe care l-ar fi putut 
citi oricine. Descoperirea m-a 
făcut să mă întreb la ce mai e bu-
nă şcoala şi ce ar trebui să facă un 
profesor pentru a continua să ră-
mână profesor în epoca internetu-
lui.  
 Am înţeles atunci, din spa-
tele catedrei, privindu-mi cei şase
-şapte elevi, copii de ţărani treziţi 
la ora cinci pentru a ajunge la 
şcoală la opt, cu cizme murdare şi 
mirosind a fân şi balegă de vacă, 
că ceea ce se aşteaptă de la mine 
e un efort de sinteză şi o perma-
nentă încercare de a oferi coe-
renţă informaţiilor, de a le aşeza 
într-un anume sistem, de a face 
conexiuni între ceea ce ştiu. Misi-
une imposibilă… nici elevii mei, 
nici părinţii lor, nici eu şi nici sis-
temul în sine nu eram pregătiţi 
pentru asta.  
 Mi se cerea să-i pregătesc 
pe copii pentru examene, nu să îi 
învăţ să decodeze informaţii, ci 
doar să le posede mecanic. Teore-
tic, la nivelul discursului, desigur, 
nu era aşa. La cercurile pedagogi-
ce se vorbea frumos, se prezentau 
metode revoluţionare de predare, 
se invocau nume grele ale peda-
gogiei apusene moderne… Reali-
tatea nu avea, însă, nimic de a 
face cu discursurile. 
Mai târziu, am constatat că expe-
rienţa din acea şcoală de ţară, un-
deva în munte, trebuie multiplica-
tă la nesfârşit. Am predat în şcoli 
bune în care presiunea era mai 
mare, dar în acelaşi sens. Infor-
maţii, informaţii, informaţii… 
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  Marele pericol este că ceea 
ce se cere e mult mai uşor de fă-
cut decât ceea ce trebuie făcut. E 
atât de comod să lecturezi cu o 
voce baritonală din spatele cate-
drei, să dictezi şi să-ţi asculţi ele-
vii reproducând ceea ce le-a fost 
dictat încât, chiar animat de cele 
mai bune intenţii, admit că este 
foarte posibil să te transformi la 
un moment dat într-un tonomat 
de vorbe golite de sens. Cine poa-
te lupta benevol împotriva con-
fortului, a lenei, a blazării?!  
 Este aici, cred, şi cauza 
pentru care nenumăratele reforme 
din învăţământul românesc au 
eşuat lamentabil. Ceea ce trebuie 
schimbat la noi este însăşi fişa 
postului de profesor. În paralel cu 
noi metodologii, noi manuale, noi 
programe, noi cerinţe la examen. 
Dar cine să facă asta? Majoritatea 
comunităţii academice româneşti 
e încă tributară unei anumite idei 
preconcepute despre ce înseamnă 
să fii profesor. Apoi, destinatarul 
educaţiei e şi el profund alterat. 
 Elevii şi studenţii sunt plic-
tisiţi (acesta pare să fie noul mal 

de siècle). Părinţii au crescut în 
şcoli în care dascălul era şi gardi-
an, şi procuror, şi judecător. 
Şcoala era o mini-republică dis-
creţionară. Şi… părinţilor noştri 
le-a plăcut. Au nostalgia acestei 
şcoli, au impresia că acesta e se-
cretul, că de aceea ei sunt în mul-
te cazuri mult mai educaţi decât 
propriii lor copii.  
 Profesorii înşişi visează la 
reinstaurarea unei Vârste de Aur 
în care sa fie respectaţi ca pe vre-
muri. Ceea ce nimeni nu 
pare să realizeze cu ade-
vărat este gradul în care 
societatea românească s-

a schimbat în ultimii, să 
zicem, treizeci de ani. E, 
deci, un cerc vicios. În 
istorie, din cercurile vi-
cioase se iese de fiecare 
dată când o elită minori-
tară decide să schimbe 
ceva, plătind, evident, un 
preţ (riscul de a deveni 
extrem de impopular). 
Aşa cum societatea ro-
mânească s-a obişnuit cu 
un anume tip de şcoală, 

ea se poate obişnui şi cu altceva. 
După iniţialele ezitări, rezistenţe 
şi proteste. Şi după renunţarea la 
idealizarea învăţământului comu-
nist. Ca în atâtea alte domenii, 
comunismul a plantat adânc în 
mintea multora dintre noi o ima-
gine deformată pe care, creduli şi 
naivi, o luăm drept realitate. 
 Tot de la comunişti am în-
văţat să facem totul astăzi şi să 
aşteptăm rezultatele mâine la pri-
ma oră. Iluzii… Poate că dacă am 
fi început să schimbăm ceva ieri, 
am fi avut rezultate într-o gene-
raţie-două. Cum ieri nu am făcut 
nimic şi se pare că şi ziua de as-
tăzi e pierdută, ne rămâne să spe-
răm că poate începem să ne tre-
zim mâine. Iar dacă ne vom trezi 
mâine dis-de-dimineaţă, poate că 
vom avea un sistem de educaţie 
funcţional în vreo jumătate de 
secol. Asta dacă, repet, începem 
să lucrăm de mâine… Ceea ce e 
cu totul şi cu totul improbabil…  
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Denisa Ispas, clasa a XI-a A 

 În postul Crăciunului, băieții care sunt de 
aceeaşi vârstă se strâng în sat pentru a organiza 
butea. Denumirea de „bute”  i-au pus-o strămoşii, 
deoarece când alaiul de colindători trecea de la o casă 
la alta cu colindul, iar oamenii îi răsplăteau cu câte o 
bucată de carne, colaci și vin pe care aceștia le pu-
neau într-o bute mare. Butea era formată din 9 feciori 
dintre care unul era  „primarul” (conducătorul butii) 
și doi “ crâșmari “ (aceștia se ocupau de strângerea 
vinului și vinarsului pentru cele trei zile de Crăciun). 
Aceștia închiriază o casă, spunându-i „gazdă” unde 
se strâng bucatele, vinul și, nu în ultimul rând, repetă 
colindele pentru cele trei zile ale Crăciunului. 
 Fiecare fecior trebuie să ducă la gazdă câte 5-

10 litri de vin, un litru 
de vinars de casă, un 
kilogram de carne, un 
metru de cârnaț, pâine, 
cozonac și prăjituri.  
   În prima zi, feciorii, 
îmbrăcați în costume 

specifice,  pantaloni negri/albaștri, cizme negre, un 
pulover roșu, iar pe cap o căciulă „din miel” 
împodobită cu câteva flori, merg la biserică pentru a 
primi binecuvântarea preotului, apoi pornesc la 
colindat din casă în casă. Sătenii îi așteaptă cu câte 
un colac special pregătit, vin și bani.  
   În a doua zi de Crăciun, îmbrăcați în cioareci, ie 
albă, șurțuri lungi, albe, brodate și o pălărie 
împodobită cu beteală, flori și pene de fazan sau 
păun, multicolore, acestea fiind confecționate chiar 
de ei încă din postul Crăciunului, pornesc „după fete” 
acompaniați de o formație de muzicanți și alți băieți 
mascați (urât) și îmbrăcați în zdrențe numiți 
„matahale”. Aceștia au rolul de a „căni” sătenii cu 
cenușă sau funingine. Ajungând la casa fetei, cer 
permisiunea părinților de a lăsa tânara la joc, iar la 
final invitând-o la petrecerea care va avea loc în acea 
seara la gazdă. Fiecare fecior din bute trebuie să in-
vite la bal (să aibă) două fete, iar primarul și cei doi 
crâșmari, trei fete. Seara, fiecare fată trebuie să aducă 

prăjituri și să dea 
cinste.  
   În a treia zi de 
Crăciun, toți se 
pregătesc pentru 
balul cel mare, care 
va avea loc seara, 
fiind invitați și săte-
nii. 
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            Talida Medrea, clasa a XI-a A 

 

    Satul Cunța face parte din comuna Spring, judetul Alba și se află în partea sudică a podișului Secașelor. Satul Cunța 
este păstrătorul unui vechi și bogat tezaur de datini românești, care se manifestă în preajma sfintelor sărbători de iarnă. 
În acest sens, ceea ce ne reține mai întâi atenția sunt „juni satului” care se organizează în așa zisa ”bute” și la care par-
ticipă tinerii satului. 
    Acest eveniment mult așteptat de către 
toată suflarea satului își începe pregătirile 
încă de la lăsarea postului Crăciunului, când 
tinerii care vor să intre în bute se adună ca să 
își aleagă un „primar mare”, „primar mic”, 
„crișmar mare” și „crișmar mic” care se vor 
îngriji de problemele de organizare. 
    Termenul de „bute” vine de la un butoi 
mare numit bute pe care băieții îl puneau într-
un car cu boi și mergeau prin sat să strângă 
vinul. Fiecare băiat dădea câte 10l de vin. 
    Mai demult butea încă de pe timpul verii își 
căuta o gazdă la care mergeau și făceau 
repetiții și de multe ori rămâneau acolo. 
Fetele dacă vroiau se înscriau în bute și 
trebuiau să plătească o ferdelă de grâu sau 
porumb, iar cu bucatele adunate feciorii 
plăteau muzicanții. În apropierea sărbătorii de crăciun băieții începeau să-și pregătească costumele și căciulile pe care 
le îmbodobesc cu colii, pene de păun, de fazan. În ziua de azi butea nu mai are gazdă și repetițiile se organizează la 
căminul din sat, iar fetele nu se mai însciu în bute. 
    În ajunul Crăciunului, când toate sunt pregătite, odată cu bătaia clopotului bisericii pentru vecernie butea pornește 
la colindat de la casa primarului mare la casa preotului în marș cântând colinda „Plecat-am”. Apoi merg la fiecare casă 
din sat ca să colinde. Sunt colinde diferite care se colindă la casele unde sunt fete, baieții cântă „Din Vineta”, iar fetele 
cinstesc feciorii cu un colac de grâu, cârnați și carne. La restul caselor se cântă „toată oastea creștinească” colind cu 
cea mai mare încărcătură emoțională în care este pus în atenție evenimentul Nașterii Domnului. Se mai colindă și 
colindul „Ce sati Domnu bunu”. 
    În prima zi de Crăciun butea se adună la biserică la slujbă pentru a colinda. Tot atunci vin și Craii un alt obicei din 
satul Cunța, un scenariu religios ce aduce în atenție imaginea biblică cu privire la nașterea Pruncului în Bethleem și 
venirea Magilor care i-au adus aur smirnă și tămâie, precum și căutarea a Pruncului nou născut, de către Irod. Această 

scenă a crailor este interpretată de băieți între 10-

14 ani, trei jucând rolul crailor și unul rolul lui 
Irod . 
    În a doua zi de Crăciun feciorii din bute merg 
la chemat la fete. Dimineața ei pleacă de la casa 
primarului mare cu muzică la casele unde sunt 
fete pentru a le juca și pentru a le invita la bal. 
    În cea de a treia zi de Crăciun ultima zi de 
sărbatoare butea se costumează în haine cât mai 
urâte în așa zisele „matahali” și pornesc prin sat 
cu muzica după ei  și murdăresc oamenii cu cre-
ma de papucii .În toate cele trei zile de Crăciun 
butea organizează bal la care toată lumea e invi-
tată. 
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      Hitler a dezvăluit lui Antonescu cele două 
mari secrete ale regimului nazist înainte de a fi 
puse în aplicare: Planul Barbarosa si "Liniile di-
rectoare pentru tratarea evreilor din Răsărit", adi-
că planul de exterminare a evreilor din Uniunea 
Sovietică. 
       Planul Barbarosa de invadare a Uniunii Sovi-
etice i-a fost dezvăluit lui Antonescu de către 
Hitler la a doua lor întâlnire, la 14 ianuarie 1941, 
la Obersalzberg în sudul Germaniei. Lui Anto-
nescu i s-a comunicat în linii generale planul de 
atac împotriva Uniunii Sovietice si după afir-
maţiile lui Mihai Antonescu, "s-a fixat data intră-
rii in război si, singuri, mareşalul Antonescu și cu 
mine, am ştiut data când Romania și Germania 
aveau să declare război Rusiei” 

        Antonescu a obţinut consimțământul lui 
Hitler de a se debarasa de Horia Sima și de legio-
nari, după ce l-a cucerit cu fermitatea sa pe 
Fuhrer căruia i-a spus că va salva țara cu sau fără 
Legiune și "chiar împotriva Legiunii". Germania, 
i-a spus Hitler, dă importanță numai relaţiilor 
oficiale cu Generalul Antonescu, iar relaţiile cu 
Legiunea îi sunt mai puţin importante. Antones-
cu, și nu Garda de Fier, era capabil să pună la 
dispoziţia maşinii de război naziste economia și 
petrolul României și "treizeci de divizii bine 
echipate și cu bună capacitate de luptă pentru 
scopul comun". Al doilea mare secret, cel care 
privea soarta evreilor pe teritoriile cucerite, i-a 
fost dezvăluit lui Antonescu la a treia întâlnire cu 
Hitler care a avut loc la Munchen, la 12 iunie 
1941.  
      Antonescu, care vroia Basarabia curtata de 
evrei, s-a plâns ambasadorului german la Bucu-
reşti, Killinger, declarând că înapoierea evreilor 
în Basarabia "este în contradicţie cu liniile direc-
toare cu privire la tratarea evreilor din  pe care 
Fuhrerul le-a expus în amănunţime la Munchen". 

Cu mulţi ani în urma, circula printre români povestea unei întâmplări anecdota: Alexandru Rosetti, invitat în Israel, 
este dus să viziteze și muzeul memorial al Holocaustului de la Yed Vashem. Acolo dă peste o statistică a victimelor 
înregistrate pe țări, în care România era trecuta cu 500.000 victime. Om cu creştere aleasă, Rosetti citeşte și nu zice 
nimic gazdelor. Când se întoarce la ambasada României, se duce la ambasador și îl ia la rost, cum de admite aseme-
nea inepţii. „Lăsaţi domnule academician că încă e bine”, îi răspunde ambasadorul. „La început au vrut să ne treacă 
cu 600.000, dar am mai discutat cu ei, am mai dus câteva roți de caşcaval, icre negre, nişte Murfatlar, și au lăsat la 
500.000! Mai mult n-am putut! N-am avut cu ce!”  

Neamțiu Maria,  clasa a XI-a A 

Profesor coord. Petru Vasile 
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 Școala, un tărâm în care visurile devin realitate, în care toți ne câștigăm o viață. Mai bună? Mai rea? 

 Nu știu, asta depinde doar de noi, de alegerile și de deciziile pe care le luăm.  
 Încă de când suntem mici, învățăm ce e bine și ce e rău, învățăm să ne spunem punctul de vedere în 
legătură cu ceva. 
 Încă de când suntem mici, am fost învățați să ne integrăm într-un colectiv, într-o clasă. 
 La fel ești și cu primii prieteni, cele mai multe prietenii se leagă în această comunitate cu profesori 
care ne vor binele și care ne învață lucruri care, poate, la început ne sunt necunoscute, dar care pe parcurs 
ne devin familiare.  
 Și cu cât creștem, cu atât acumulăm noi cunoștințe care ne sunt de mare folos în viață. 
 Aceste lucruri au și ele un punct de plecare și anume profesorii. Profesorii știu ce e mai bine pentru 
noi, ce ne este mai de folos. 
 De multe ori îi considerăm răi, poate chiar ciudați, dar niciodată nu ne punem întrebarea „De ce?” 
„De ce fac asta?” 

 Un profesor a trecut prin ceea ce trecem noi acum, prin anii de generală, de liceu, de facultate, de 
aceea ne cunosc așa de bine. Știu, poate, uneori și ce gândim.  
 Dar nouă ni se par mult mai diferiți, nouă ne este mult mai dificil să înțelegem aceste lucruri. Să în-
țelegem că și ei, înainte să fie profesori, au fost copii ca noi, să înțelegem că și ei, la rândul lor, au avut 
examene de dat. 
 Iar acum au devenit profesorii noștri, iar eu cred că trebuie să le acordăm mai mult respect pentru 
efortul pe care îl depun pentru noi. 
 Un al doilea motiv pentru care trebuie să apreciem școala se rezumă la o singură persoană fără de 
care clădirea în care stăm și învățăm 6 ore nu ar exista, și acea persoana este directorul.  
 Deși această persoană, când ni se arată nouă, în fața tuturor elevilor, pare fericită și veselă, în spate 
se ascunde o persoană care, deși are multe acte de semnat pentru a putea ține școala „în picioare”, încearcă 
din răsputeri să zâmbească. 
 De aceea, fiecare persoană din această comunitate trebuie respectată iar noi elevii trebuie să înțele-
gem, în sfârșit, că școala nu ne vrea răul și că ea…, ea ne deschide noi porți spre un viitor mai bun. 
 Acum pot spune și eu: „Mulțumesc, dragă școală, pentru toate realizările pe care m-ai ajutat să le am 
până acum!” 

Petresc Andreea - Roxana, Clasa a IX-a B 

Profesor coord. Ovidiu Ivancu 
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    Una dintre cele mai îndrăgite activităţi specifice alter-
nativei Step by Step o reprezintă aceea  în care se împli-
nesc 100 de zile de şcoală, o adevărată sărbătoare pentru 
copii, dar si pentru învăţătorii clasei,  pentru părinţii şi 
familiile elevilor. Într-o atmosferă plină de emoţie, pe 
parcursul întregii zile, se desfăşoară o mulţime de activi-
tăţi atractive şi interesante. Vă prezentăm câteva dintre 
activităţile desfăşurate de noi, în această zi minunată! 

    Justificarea proiectului: sărbătorirea împlinirii a 100 de 
zile de şcoală în alternativa educaţională Step by Step. 

    Scop: înţelegerea importanţei studiului, a participării 
alături de colegi la activităţile clasei 

    Publicul vizat: elevii clasei I Step by Step, părinţii şi 
rudele elevilor clasei  

    Activităţi desfăşurate: 

 NUMĂRĂM 100 DE PAŞI IN CLASĂ 

 ÎMPODOBIM  CLASA CU 100 DE BALOANE 

 ÎMPĂRŢIM 100 DE FLUTURAȘI COLEGILOR 
ŞI PROFESORILOR DIN ŞCOALĂ 

 LIPIM 100 DE FLORICELE PE <PLANŞA 100 
ZILE>                                                                                                       

 REALIZĂM  GHIRLANDE  CU 100 DE FLORI 
CU CARE ÎMPODOBIM CLASA      

 EXPRIMĂM  GÂNDURI LA CEAS ANIVER-
SAR 

 CITIM 100 DE CUVINTE CU LITERELE 
ÎNVĂŢATE ŞI FORMULĂM PROPOZIŢII CU 
UNELE DINTRE ACESTEA 

 NUMĂRĂM  PÂNĂ LA 100 ÎN DIFERITE 
MODURI 

 LECTURĂM « 100 DE GALBENI », după 
BANUL MUNCIT, de AL. Mitru SI O DISCUTĂM 

 PREZENTĂM COLECȚIILE CU 100 DE 
OBIECTE ȘI LE EXPUNEM  ÎN CLASĂ 

 INTERPRETĂM   POEZII SI CÂNTECE 
DESPRE  MAME, PĂRINȚI, ANOTIMPUL 
PRIMĂVARA ȘI DESPRE ȘCOALĂ 

 TORT ANIVERSAR “100 DE ZILE”        
Concluzii   
Activităţile au fost atractive, diverse, interesante. 
A fost o zi de neuitat! 

înv. Sinea Aurica                                                                            
prof. Adam Constantin 
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 Cercul de prieteni pe care şi-l creează copilul are o influență foarte mare în dezvoltarea sa ulterioară. 
Fie că această influenţă este pozitivă, fie că este negativă. Tocmai de aceea este important să fim extrem de 
atenţi la semnele pe care le oferă copilul, pentru a evita din timp eventualele probleme ce pot apărea. Pen-
tru un părinte, discuţia cu micuţul joacă un rol esenţial - odată ce el simte că are în apropierea sa un părinte 
înţelegător, care îl ascultă şi îi îndrumă paşii pe calea cea bună. 
 Presiunea din partea grupului de prieteni poate apărea în clipa în care unul dintre amicii copilului în-
cearcă să îl convingă pe acesta să facă un anumit lucru pe care el nu vrea să îl facă - fie că îşi dă seama că 
este un lucru greşit, fie că, potrivit personalităţii şi temperamentului său, acesta nu i se potriveşte. 
Dacă este vorba despre un lucru sau o activitate pe care cel mic îşi doreşte să o întreprindă, dar nu are curaj 
să o facă, influenţa anturajului poate avea un cuvânt hotărâtor de spus şi în această situaţie. Însă ceea ce 
este important de reţinut este faptul că acest tip de influenţă se poate împărţi în două categorii: pozitivă şi 
negativă. 
 Cum se manifestă influenţa negativă? Cea de-a doua categorie este cea care trebuie “anihilată”. 
Aceasta deoarece, copilul trebuie să fie sănătos şi împăcat cu propria persoană, să îi fie bine şi să nu sufere 
consecinţele negative ale nici uneia dintre activităţile pe care le desfăşoară. Copilul poate fi influentat nega-
tiv în clipa în care este convins de prietenii din anturajul său să facă ceva ce nu îşi doreşte, numai pentru că 
aceştia spun că aşa este bine sau pentru că şi ei au făcut lucrul respectiv. Uneori, această atitudine poate fi 
promovată şi ca o "probă de foc" pentru intrarea în cercul respectiv de prieteni. Dacă micuţul îşi va dori 
extrem de mult să facă parte din acel grup, probabil că se va lăsa convins să facă tot felul de "trăsnăi", nu-
mai pentru a intra în "graţiile" viitorilor săi amici. 
 Este o atitudine nedorită, mai ales dacă argumentul folosit de prieteni este că ei ştiu ce e cel mai bine 
pentru el. În acest caz, copilul trebuie învăţat să nu creadă aceste lucruri şi să îşi impună punctul de vedere. 
Orice s-ar întâmpla, cu siguranţă el este cel care îşi cunoaşte cel mai bine dorinţele şi aşteptările. În cazul în 
care copilul nu îşi doreşte să facă un anumit lucru, poziţia cea mai bună este cea clară - "Nu, nu vreau să 
fac acest lucru!". Iar dacă activitatea pe care i-o propun aceştia îi surâde şi nu este deloc periculoasă, în nici 
un fel, atunci răspunsul trebuie să fie la fel de ferm: "Da, hai să încercăm!". 
 Odată ce va învăţa să decidă singur pentru el şi să facă diferenţa între bine şi rău, asumându-şi res-
ponsabilitatea pentru deciziile luate, copilul va căpăta şi mai multă încredere în propria persoană. Însă este 
un proces dificil şi îndelungat. De cele mai multe ori, problema nu apare în clipa în care copilul refuză 
"oferta" prietenilor săi, ci atunci când amicii vor repeta propunerea. Aceasta deoarece un simplu "Nu" din 
partea copilului nu va fi suficient pentru a "tăia" elanul amicilor săi. 
 Copilul începe să fumeze, la insistenţele şi învăţat fiind de prietenii din anturajul său. Acest lucru nu 
înseamnă că este o fire uşor influenţabilă sau slabă, ci, pur şi simplu, că ţine foarte mult la aprecierea celor 
din jurul său, pe care îi consideră prieteni. Pentru el, la o anumită vârstă, încrederea pe care aceşti amici i-o 
acordă este foarte importantă. Ştim cu toţii acest lucru pentru că toţi am trecut prin etape de acest gen la un 
moment dat, în viaţă. 

Mădălina Ghib, clasa a XI-a A 
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 Problema fumatului este una pe care părinţii o au de înfruntat din ce în ce mai des. Tragedia este că 
cei mici încep să fumeze în zilele noastre la vârste tot mai fragede. De aceea este vital să se poarte o dis-
cuţie cu copilul, în care să i se explice de ce nu trebuie să plece urechea la insistenţele prietenilor săi. Copi-
lul trebuie considerat ca o persoana care poate înţelege un asemenea subiect şi trebuie explicat, la nivelul 
său de înţelegere, riscurile la care se poate expune practicând fumatul. Probabil, copilul sau adolescentul se 
află la o vârstă dificilă, la care nu îşi doreşte foarte tare să îi asculte "predicând". Părintii trebuie să-şi facă 
un obicei din a-i vorbi mereu despre subiecte importante, care îl preocupă, aşa va învăţa să ţina cont de sfa-
turile părinţilor. 

 Odată ce va fi convins că nu trebuie 
să facă un anumit lu- cru, presiunea la care îl 
supun prietenii săi nu va mai conta atât de 
mult. Va fi capabil să îşi asume responsabili-
tatea pentru decizia sa, ştiind că aceasta 
este calea pe care s-a hotărât să o urmeze şi 
care este, din punctul său de vedere, cea mai 
bună pentru el. Amicii săi vor vedea că nimic 
din ceea ce îi spun nu reuşeşte să îl 
"clintească" şi vor re- nunţa până la urmă la 
"propunerile" lor. Co- pilul va rămâne chiar 
surprins la un moment dat, văzând că această 
atitudine fermă a sa i- a câştigat respectul 
celor din anturaj. 

 O problemă foarte gravă apare în 
clipa în care copilul sau adolescentul nu îşi 
doreşte cu nici un chip să facă un anumit lu-
cru, dar "se trezeşte" cumva "înghiţit" de o 
asemenea activitate şi, în consecinţă, devine 
dependent de ea. Din nefericire, este cazul 
consumului de dro- guri, de alcool sau ca-
zul fumatului. Din nou, anturajul are o 
importanţă covârşitoa- re în "iniţierea" copilu-
lui/adolescentului în asemenea obiceiuri. 
Aceste comportamen- te, odată începute, vor 
deveni dependenţe pe care tânărul se va lupta 
din greu să le înfrângă, pe viitor, şi, probabil, chiar va eşua în această încercare. 

 De aceea, noi trebuie să ne alegem cu grijă anturajul şi să fim conştienti de efectele negative pe care 
le poate avea asupra noastră. 
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 Care sunt dezavantajele folosirii excesive a internetului şi care ar fi rolul nostru, al cadrele didactice, 
în preîntampinarea lor? 

 Ştim cu toţii (sau ar trebui să ştim) că 11 februarie este Ziua Siguranţei pe Internet.  Ne punem auto-
mat întrebarea ”ce facem noi, cadrele didactice, 
pentru ca accesarea internetului să fie cât mai 
sigură pentru  elevii noştri? 

 Iată câteva metode prin care putem de-
veni responsabili în ceea ce priveşte folosirea 
corectă a internetului şi în folosul tuturor. 

 Cred că ar trebui să găsim  căi prin care  
elevii să ştie să navigheze singuri, ştiind să se 
ferească de neajunsurile internetului;  ştim cu 
toţii că adolescentul nu poate fi ţinut închis într-
o cutie. 

 Cunoscând faptul că nu toţi părinţii ştiu 
să folosească acele programe de control şi, de 
asemenea,  şi faptul că unii copii întotdeauna 
vor fi tentaţi să acceseze internetul şi din alte locuri decât cele în care au acces parinţii, trebuie să vedem ce 
e de făcut la modul concret. 

 Aici e misiunea noastră, în calitate de cadre didactice, de a  naviga în faţa lor şi chiar de a le da 
exemple  de navigare incorectă. 

 Personal, am arătat elevilor mei că internetul este minunat doar dacă ştii să  alegi reţele de internet 
potrivite vârstei, reţele prin care  pot să vadă  că sunt mulţi elevi  cu comportamente alese, elevi care mun-
cesc în proiecte sub coordonarea cadrelor didactice, dar şi alături de părinţi.  Am arătat că şi noi  putem fi 
un exemplu de comportament pe internet şi că putem să ne mândrim cu felul nostru de a ne prezenta activi-
tatea, de a participa la diverse concursuri fără a ne pune în pericol securitatea. 

 Ştim nenumărate exemple când un elev poate greşi şi din prea marea încredere a părinţilor sau chiar 
lipsa de cunoştinţe a părinţilor în ale accesării internetului.  Metoda constrângerii prin parole şi programe 
este valabilă doar când elevul accesează internetul de pe PC-ul familiei sau al unităţii şcolare, în rest, totul 
devine o”tentaţie” pentru oricare elev, care nu află de la adult care este rostul folosirii internetului. 

 Putem asemăna intrarea elevilor pe internet cu intrarea lor într-o bibliotecă, în care pe cărţi nu este 
scris mare ”citeşte-o şi tu!” şi pe rafturile bibliotecii se găsesc cărţi recomandate sau nerecomandate. 

 Acesta ar fi un motiv ca noi, cadrele didactice, să avem  activităţi în care să avem în atenţie colabora-
rea” cadru didactic-elev-părinte”.  

Prof. Mirela Danciu 
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Prof. Sanda Burță 

De la cel dintâi om și până la omul zilelor noastre, setea de cunoaștere, nevoia de a ști, l-a împins ne-
încetat să călătorească, să atingă, să vadă, să guste...S-a mirat, a exclamat, a zâmbit ori s-a-ntristat. A cu-
noscut ce curiozitatea l-a împins să cunoască, a comunicat cu cei din jur încercând să prindă în chingile 
unei definiții obiectul cunoașterii sale. Și-a potolit setea! O vreme...până când iar a vrut să ȘTIE. Puzderie 
de înțelepți, mai mici ori mai mari, s-au întrecut în a oferi definiții. Însă ochii și mintea fiecăruia văd, cu-
nosc, altfel. Nimic nu se compară cu experiența directă, cu parcurgerea efectivă a întregului algoritm al cu-
noașterii. 

 ,,Nimic nu este mai real decât un vis", afirma scriitorul Tom Clancy. Dar știm oare noi, oamenii zilei 
de azi și urmași ai celui dintâi dintre oameni, când, cum sau cât să visăm? Știm noi să împăcăm realitatea 
cu dorința fiecăruia dintre noi de a-și împlini visele? 

Și pentru că ,,omul este o fereastră prin care trebuie privită lumea" (G. B. Shaw), vă propun să priviți 
realitatea și ficțiunea prin ochii și mintea elevilor mei din clasa a 9-a A:  

Ce este realitatea? - definiții ad-hoc: 
,,Realitatea poate să doară, ficțiunea 

nu!" (Alex Mihai) 

,,Realitatea este cea care ne arată că visele 
sunt greu de realizat." (Mihaela Boca) 

,,Realitatea este mărginită iar ficțiunea nu 
cunoaște margini." (Cătălin Cioban) 

,,Realitatea nu e urâtă dacă știi s-o sfi-
dezi!" (Maria Bîrdan) 

,,Realitatea trebuie trăită, nu povesti-
tă!"(Mihai Lazăr) 

,,Fiecare om stabilește unde începe și unde 
se termină granița dintre realitate și ficțiu-

ne." (Alina Santeiu) 

,,Când realitatea e alb-negru, ficțiunea va 
fi mereu colorată." (Cătălin Cioban) 

Ce este ficțiunea? - definiții ad-hoc: 
,,Ficțiunea este locul de joacă, în vreme ce rea-

litatea este câmpul de luptă." (Mihai Lazăr) 

,,Ficțiunea nu este altceva decât realitatea pe 
care ne-o dorim." (Ilie Luca) 

„Ficțiunea este universul compensatoriu în 
care eu mă refugiez în încercarea de a scăpa 

de realitatea crudă." (Cătălin Cioban) 

,,Ficțiunea este realitatea personaliza-
tă." (Mihai Herberth) 

,Ficțiunea este locul în care toate visele se în-
deplinesc." (Elena Carola Hencs) 

 ,,Ficțiunea reprezintă joaca, iar realitatea este 
jocul.” (Cătălin Cioban) 

,,Viața fără ficțiune e ca un vis fără speran-
ță.” (Ramona Țîmpea) 
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          Unirea de la 1 decembrie 1918 reprezintă eve-
nimentul principal al istoriei României şi totodată 
realizarea unui deziderat al locuitorilor graniţelor 
vechii Dacii, unirea Transilvaniei cu România. Ziua 
de 1 decembrie a devenit după evenimentele din de-
cembrie 1989 Ziua Naţională a României.  
          Pentru noi, românii, anul 1918 a fost un an 
providenţial. La 27 martie 1918 Basarabia – lacrima 
neamului românesc – revenea la Patria mamă; la 28 
noiembrie 1918 era rândul Bucovinei, pentru ca la 1 
decembrie 1918, la Alba Iulia să se realizeze unul 
din visele seculare ale naţiunii române, desăvârşirea 
statului naţional unitar român, prin unirea Transilva-
niei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu Ro-
mânia. Alba Iulia, mândrul oraş transilvan, mai fu-
sese martora unor evenimente de seamă ale istoriei 
şi culturii române. Aici, realizase Mihai Viteazul 
prima unire politică a celor trei ţări româneşti; tot 
aici a apărut Noul Testament de la Bălgrad al mitro-
politului Simion Ştefan. La Alba Iulia au suferit 
martiriul Horia şi Cloşca, şi tot aici vor fi încoronaţi 
Regele Ferdinand şi Regina Maria, ca primii suve-
rani ai României.  
 Iată care era situaţia politică în acea vreme: în 
toamna anului 1918, Monarhia austro-ungară se 
destramă ca stat, datorită crizei celor patru ani de 
război, înrăutăţirii situaţiei economice şi mai ales, a 
ridicării naţiunii din dubla monarhie, între care şi 
românii din Transilvania. Între oct.- nov. 1918 au 
luat fiinţă în Transilvania şi Banat Consiliile 
Naţionale Româneşti, iar la 30 oct.1918 s-a consti-
tuit la Arad Consiliul Naţional Român, ca unic for 
care reprezenta voinţa poporului român. Sub con-
ducerea lui, s-a intensificat lupta pentru unirea cu 
ţara. Slujitorii Bisericii Româneşti – episcopi, vi-
cari, consilieri, profesori de teologie şi preoţi de 
parohie s-au aflat în primele rânduri ale luptătorilor 
pentru unitate. De exemplu : la Sibiu s-au remarcat 
profesorii teologi Nicolae Bălan (viitor mitropolit) 
şi Silviu Dragomir; la Caransebeş episcopul Miron 
Cristea, protopopul Andrei Ghidiu, teologul Petre 
Barbu sau secretarul eparhial Cornel Corneanu; la 
Oradea vicarul Roman Ciorogariu şi secretarul Au-
relian Magieru; la Lugoj protopopul Gh.Popovici. 

Pentru unitate naţională militau şi periodicele 
vremii: „Telegraful român” (Sibiu), „Biserica şi 
şcoala” (Arad), „Foaia diacezană”(Caransebeş). Ier-
arhii români din Transilvania (ortodocşi şi greco-

catolici) - ortodocşii Ioan Papp al Aradului, Miron 
Cristea al Caransebeşului şi greco – catolicii Iuliu 
Hossu al Gherlei, Demetrie Radu al Oradiei şi Va-
leriu Frenţiu al Lugojului au semnat o „Declaraţie 
de adeziune” la Consiliul Naţional Român, prin care
-l recunoşteau „ca singurul conducător politic al 
naţiunii române”.  Acest act a avut un ecou 
pozitiv în rândul clerului şi credincioşilor celor două 
Biserici surori.  
Duminică, 1 decembrie 1918 a avut loc la Alba Iulia 
Adunarea Naţională care a decis Unirea cu 
România. Erau prezenţi 1228 deputaţi şi delegaţi 
oficiali, alături de o sută de mii de români veniţi din 
toate părţile unde se vorbea româneşte, de la 
Maramureş la Dunărea Bănăţeană, din Ţara Bârsei 
până-n cea a Crişurilor. Între cei prezenţi se aflau – 
din partea Bisericii – cei cinci episcopi, patru vicari, 
zece delegaţi ai consistoriilor ortodoxe şi ai 
capitlurilor greco – catolice, 129 protopopi, câte un 
reprezentant al fiecărui Institut Teologic şi câte doi 
ai studenţilor teologi, alături de numeroşi preoţi şi 
învăţători ai şcolilor confesionale. S – a început prin 
slujbe urmate de Te Deum în Biserică, după care 
delegaţii s-au reunit în sala Cercului Militar sub 
preşedinţia lui Cicio Pop. În biroul adunării au fost 
aleşi trei preşedinţi : George Pop de Băseşti, 
episcopul ortodox Ioan Papp şi episcopul greco – 
catolic Demetrie Radu.  
             La 2 dec.1918 Marele Sfat Naţional a ales 
Consiliul Dirigent, iar la 14 dec. o delegaţie alcătu-
ită din Vasile Goldiş, Alex. Vaida Voievod şi 
episcopii Cristea şi Hossu au prezentat la Bucureşti, 
Regelui Ferdinand actul Unirii Transilvaniei cu 
România. Atestarea hotărârii istorice de la 1 dec. 
1918 a fost făcută prin decretul regal din 29 ian. 
1919. La începutul anului 1919 în Banat s-a consti-
tuit „ Liga Bănăţeană” condusă de diaconul ortodox 
Avram Imbroane, cu scopul de a informa opinia 
publică despre drepturile românilor din acest terito-
riu.  

Prof. Dana Broscățan 
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Neast 
de Drăguşin Erik, clasa a XI-a C  

 

Cum treci marea 

Prinsă-n zare 

Lumea se transformă-n floare 

Cad petale câte una  
Cade muntele şi luna. 
Cerul se desface-n două 

În lumea mea mereu plouă. 
 

Vine noaptea 

Trec prin toate 

Şi mereu visez la moarte 

Soarele se albăstreşte 

Apusul mă pregăteşte  
Pentru răsăritul sumbru 

Prin vis merg sau prin vis umblu. 

 

Dimineaţă de toamnă 

 

                        Cibu Daniel,  clasa a XI-a C 

 

Când raza soarelui din răsărit 
Face neantul să-nroşească 

Şi norii, pete din zenit 
Din a pluti nu vor să se oprească. 
 

Ridică-ţi ochii, mulţumeşte, 
Pentru lumina care-i tot mai clară, 
Pentru acel ce viaţa ne-o păzeşte 

Şi pentru tot ce te înconjoară. 
 

Când te ridici din patul moale 

Şi spre fereastră îţi îndrepţi privirea 

Spre nucul colosal şi parcă doare 

Acum când vezi că frunze cad una câte una. 
 

Privind, ţi se părea că toamna trece 

Dar ai simţit tristeţea sufletului rece 

Şi-apoi ai înţeles că tu treceai… 

Te-ai ridicat, dar ai fi vrut să stai. 
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CRĂCIUNUL MEU 

de Claudia Cristea,  
clasa pregătitoare A 

 

Moș Crăciun, eu te ador 
Dar nu doar să vii la mine! 
Vreau să vii la cei sărmani, 

Dar tu moșule ai uitat? 

 

O steluță căzătoare 

Îi va ajuta să aibă 

Multe fericiri și altele  
Și toți în cor vor striga: 

Moș Crăciun, eu te ador! 
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Atelierul lui Moș 
Crăciun 

Prof. Alina Jumolea 

Voi ştiaţi că sus în cer, 
Este un atelier ? 

Noaptea luna îl veghează, 
Stelele îl luminează, 

Şi-n el zeci de spiriduşi 
Meşteresc globuri, păpuşi, 
Ursuleţi de pluş, rachete, 
Maşinuţe şi trompete, 
Şi-alte mii de jucării, 
Să le-aducă la copii, 

Bunul nostru Moş Crăciun, 
În seara sfântă de Ajun. 

Moș Crăciun  

Prof. Alina Jumolea 

Moş Crăciun, Moş Crăciun! 
Eşti atâta de bătrân, 

Că un pic m-am cam speriat … 

Şi era să fug sub pat !!! 
Mă întreb eu câte-odată: 

Singur colinzi lumea toată, 
Cu renii la sănioară 

Alergând în fapt de seară? 
Uite: dacă ţi-ar plăcea, 
Eu ţi-aş da sania mea. 

Renunţ la ea pentru tine 
Dar… să vii mai des la mine!!! 

ADOLESCENŢII MILENIULUI III 
w

w
w.liceultehnologicsebes.ro  

DECEMBRIE 2013 

Iarna cea crudă 

     Prisecaru Maria, X A 

 

Vânt cu vânt, 
Fulg cu fulg 

Troieneşte în amurg. 
 

Cade lin, 
Încet, uşor, 

Pân-aşterne un covor. 
 

Viscoleşte, viscoleşte 

Pân cۥe  
Tot se vestejeşte. 

 

Şi mai cade- 

Uşor, uşor, 
Câte-un fulg din norişor. 

 

Cel pufos, 
Ca de mătase 

Cea-acoperă multe case. 
 

Fumul iasă 

De pe coşuri 
Mai rapid ca nişte focuri. 

 

Iarna vine,  
Iarna pleacă 

Dar nimic nu lasă-n treacăt. 
 

Tot ce prinde 

Ea omoară 

Ca porumbul dus la moară. 
 

Se aude peste văi 
Foşnet vag… 

E-o sanie cu zurgălăi. 
 

Calcă tot ea în picioare, 
Tot ce vede-n 

Zarea mare. 
 

Ea nu iartă 

Şi omoară 

Chiar şi floarea cea mai rară. 
 

Aşa e ea… 

Neiertătoare, 
Viscolind printre  popoare. 
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  fost odată ca niciodată… un om bătrân, sărac şi care avea trei fii, iar toată averea lor era o 
viţă-de-vie cu care tatăl se mândrea. Într-o zi, tatăl i-a chemat pe cei trei fii şi le-a spus: 
 - Dragii tatei, suntem săraci şi tot ce avem este viţa-de-vie din câmp. Vreau să o păziţi ca pe 
ochii din cap, să nu fie stricată sau furată! 
Fiul cel mare a fost primul care a mers să păzească via. S-a aşezat lângă un copac, iar când s-a pus 
să-şi mănânce merindele din traistă, s-a apropiat de el un şoricel: 
 - Dă-mi şi mie o bucăţică! 
 - Nu-ţi dau, abia am ce-mi pune eu pe o măsea! şi l-a gonit. 
 Pe la miezul nopţii l-a apucat somnul şi a adormit. Dimineaţa, când s-a trezit, a văzut că toată 
via era stricată şi n-a mai rămas nimic din ea. S-a întors acasă şi i-a spus tatălui: 
 - Tată, nu ţi-am respectat dorinţa, nu am avut grijă de vie. 
 Atunci tatăl îl trimite pe fiul mijlociu, dar şi acesta păţi la fel. Când a ajuns acasă şi i-a povestit 
tatălui, acesta l-a trimis pe mezin, nefiind sigur că ar putea avea grijă de vie. Ajungând mezinul în 
câmp, se aşeză lângă un copac, îşi scoase mâncarea şi traistă şi începu să mânănce lacom când, lân-
gă el veni un şoricel: 

- Omule bun, mi-e tare foame, dă-mi şi mie o bucăţică! 
- Din puţinul pe care îl am, îţi dau şi ţie jumătate! i-a răspuns băiatul.  
- Fiindcă ai fost aşa de bun cu mine, îţi voi spune cine îţi strică via. Pe la miezul nopţii vin trei 

cai, aceştia ţi-o distrug. Eu îţi dau trei nuiele: una de aramă, una de argint şi una de aur pe care să le 
foloseşti la nevoie. 
Aşa s-a şi întâmplat. Pe la miezul nopţii au apărut caii, iar mezinul i-a lovit cât a putut cu nuielele. 

- Opreşte-te tinere! Vom face tot ce doreşti dar nu ne mai lovi. Îţi vom da trei fluiere: unul ară-
miu, unul argintiu şi altul auriu. Când vei avea nevoie de noi, să fluieri în ele.  
Când s-a crăpat de ziuă, tânărul s-a întors acasă fără să le spună tatălui şi fraţilor nimic. În acel an au 
avut cea mai mare producţie de vin din toate timpurile. 
 Într-o zi, regele a dat veste în ţară că îşi mărită fiica doar cu acela care va lua din vârful unui 
pin aflat pe cel mai înalt munte floarea de aur. Toţi feciorii din împrejurimi, chiar şi cei doi fraţi mai 
mari au încercat, dar nimeni nu a reuşit. Atunci feciorul cel mic a apărut în armura de aramă, a luat 
floarea, iar fata le-a spus tuturor că acesta este alesul ei. 
 Cei doi fraţi i-au povestit totul mezinului, iar acesta le-a spus că el a văzut totul de pe zidul ca-
sei. Fiind îmbufnaţi, fraţii lui l-au dărâmat.  
 În următoarea zi regele a pus în vârful pinului un pantof de aur iar feciorul, îmbrăcat într-o ar-
mură de argint, a reuşit să îl ia. Când au venit fraţii săi, acesta le-a spus că a văzut totul din podul 
grajdului. Supăraţi nevoie mare, fraţii au dat foc grajdului. 
 În cea de-a treia zi, regele a pus în vârful pinului o năframă de aur. Fiul cel mic, îmbrăcat în 
armura de aur, a luat-o şi a plecat cu ea către casă. Regele a aşteptat o lună, două, trei şi văzând că 
cele trei obiecte de aur nu apar, şi-a trimis soldaţii să le recupereze. Aceştia au căutat prin toate ca-
sele, până au ajuns şi la casa celor trei fraţi. Găsindu-i doar pe cei mari, soldaţii au întrebat: 

- Doar voi doi locuiţi aici? 

- Nu, mai avem un frate, dar el toată ziua leneveşte pe cuptor la căldură.  
 Soldaţii au căutat prin toată casa şi au văzut, atârnată de perete, traista mezinului în care stă-
teau ascunse cele trei obiecte de aur. Atunci l-au luat cu ei pe mezin şi l-au dus în faţa regelui care l-
a întrebat: 

- Dar armurile unde sunt? 

Atunci flăcăul a suflat în cele trei fluiere şi au apărut caii cu armurile. El a luat-o pe cea de aur 
iar fraţilor le-a dat pe celelalte două. S-a căsătorit cu fata regelui şi au trăit fericiţi până la dânci bă-
trâneţe dacă nu cumva mai trăiesc şi astăzi.  

de Ştefan Mihaela, clasa a X-a C 
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    "Ȋţi mulţumesc, Doamne, că mi-ai dat viaţă! Ajută
-mă să mă bucur şi azi de lumina soarelui şi de fa-
milia mea!" Ȋmi fac cruce frumos , aşa cum m-a-

nvăţat bunica, şi simt cum liniştea ȋmi umple su-
fletul. 
       Aşa ȋncepe fiecare dimineaţă din viaţa obişnuită 
a unei fete neobişnuite… 

    "Se botează roaba lui Dumnezeu , Maria, ȋn nu-
mele Tatălui şi-al Fiului şi-al Sfântului Duh…" 

    "Amin!",au şoptit cu ȋnfiorare cuminte şi mama şi 
tata şi bunica mea,ȋntr-un glas cu părintele bătrân,cu 
barbă lungă şi albă ca a sfinţilor de pe pereţii biser-
icii din sat. De botezul meu nu-mi amintesc,e firesc 
sa fie aşa,dar glasul bunicii care-mi spune povestea 
de fiecare dată când i-o cer,ȋmi răsună ȋncă ȋn su-
flet…Cine poate desluşi mecanismele complicate ale 
sufletului omenesc?Ce tainice legături se fac şi se 
desfac ȋn mintea omului?Nu şti u…dar dimineţile 
mele ȋncep cu rugăciunea de mulţumire,fie că-s zori 
de primăvară verde,fie că-s dimineţi de aur cald,fie 
că-s zori cu miros de struguri tămâioşi,ori dimineţi 
de fulguită iarnă.Şi imediat ce liniştea ȋmi inundă 
sufletul,gândul mă poartă mereu la glasul bunicii şi 
la strălucirea din ochii ei albaştri când ȋmi  povestea 

cât de cuminte am fost la botezul meu.Cuminte ca 
niciun alt copil…fără plânset,fără zbucium de mâini 
şi picioare.Aşa m-a găsit botezul Domnului…aşa m-

a şi lăsat…. 
    Şi anii au trecut peste mine,ȋn zbor.Dar zborul lor 
n-a fost şi zborul meu. 
    Stau şi privesc acum la rândurile aşternute de mâ-
na-mi  şovăitoare .E prima filă din jurnal-Jurnalul 
Mariei! Când profesoara mea de limba română mi-a 
cerut să ţin un jurnal,m-am bucurat.Apoi m-am ȋn-
tristat,pentru că frica-şarpe alunecos şi rece-mi s-a 
strecurat ȋn suflet.Cum să-mi ȋmbrac eu gândurile ȋn 
haina cuvintelor şi să le trimit ȋn lume?Şi deodată 
mă ȋntreb de ce n-am făcut-o până acum?Poate 
pentru că mama m-a ȋnţeles ȋntotdeauna din privi-
ri…Poate pentru că sora mea,Elena,mi-a fost cel mai 
bun confident…Poate pentru că ai mei m-au iubit şi 
m-au ȋnţeles fără să spun prea multe vorbe… 

     Şi totuşi…simt că acest caiet cu filele ȋncă albe 
ȋmi va fi bun prieten. 
   "Să scrii ȋn el ȋn fiecare seară,Maria!Nu trebuie să 
povesteşti tot ceea ce faci,doar lucrurile despre care 
ţi-ar plăcea să-ţi amineşti când o să fii bătrână." Am 
zâmbit uşor…"când o să fii bătrână"… 

 Maria Ghib, clasa a XI-a I  
Prof. coord.  Sanda Burță 
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   Ce  oare  aş vrea să-mi amintesc peste ani şi ani,despre ziua care se ȋncheie acum?Tare mi-
ar plăcea să pot păstra,ȋntr-o cutie mică , sentimentul pe care-l am acum – că gândurile mele 
prind viaţă,ȋngemănate din hârtie şi cerneală,sub ochii mei.Ȋmi vine să desenez aripi fiecărui 
cuvânt ca să poată zbura.Să zboare sus,tot mai sus,să lase ȋn urmă şi frunzele copacilor , şi 
crestele munţilor , şi stele şi lună…Să nu se  oprească decât lângă urechea lui Dumnezeu şi 
să-I şoptească fierbinte o altă rugăciune.Rugăciune tainică,născută din lacrimi,din spe-
ranţe,din deznădejdi,din bucurii de-o clipă : "Dă-i , Doamne, roabei Tale,Maria , putere să 
nu urască , să nu pizmuiască , să ierte ! Dă-i ,Doamne , putere să se bucure că alţii pot aler-
ga , pot dansa , pot visa !Dă-i putere să-şi iubească părinţii şi fraţii şi puţinii prieteni, aşa 
cum merită!"  

   Of! Prea trist ai devenit , jurnalul meu! Şi i-am promis bunicii că o să zâmbesc ȋn fiecare 
zi…Mâine am s-o rog pe mama să mă ducă pe malul râului.Mi-e dor de sălciile ce parcă 
beau din apa rece şi ȋnvolburată de munte , mi-e dor de mirosul de salcâmi ȋnfloriţi şi de jo-
cul fluturilor cu aripi pudrate , ȋn jurul meu.Mi-e dor ȋn fiecare anotimp,ȋn fiecare zi şi-n fie-
care ceas , de ambiţia tăcută a harnicelor furnici , ce lasă ȋn urmă firul de iarbă şi urcă lin pe 
picioarele mele.Eu le astept cuminte până ajung la genunchi , apoi ȋn palma mea , apoi la 
cot…Câte una , rătăcită , alunecă jos dar se ȋntoarce iar , cu şi mai multă râvnă , la fata blon-
dă , cu ochi albaştri ca cerul de vară , ce stă cuminte ȋn căruciorul cu rotile. 

     Noapte bună, jurnalule! 
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 Orice echipament electronic este realizat dintr-o 
placheta (sau mai multe plachete) numita circuit 
(cablaj) imprimat (PCB = Printed Circuit Board – in 
limba engleza) pe care sunt montate componentele 
electronice. In tehnologia clasica, cablajul imprimat 

este prevazut cu gauri metalizate in care se insereaza terminale-
le componentelor. Pe o fata a plachetei se monteaza componen-
tele, iar pe cealalta fata se realizeaza lipiturile.  

 Aceasta tehnologie se numeste tehnologie de plantare in 
gaura (THT = Through Hole Technology). In ultimele decenii s
-a dezvoltat o noua tehnologie de realizare a circuitelor electro-
nice, numita tehnologie de montare pe suprafata (SMT = Surfa-
ce Mount Technology), in cadrul careia componentele electro-
nice se monteaza pe suprafata circuitului imprimat fara a se pa-
trunde prin gauri. Componentele destinate a fi plantate prin 
aceasta tehnologie se numesc componente SMD (Surface Mo-

unted Devices). 
 Componentele pentru montarea pe suprafata nu difera functional de componentele cu terminale 
pentru montarea in gauri. Ceea ce le diferentiaza este varianta diferita de încapsulare (package). 
 Componentele SMD asigura o densitate mai mare de echipare a circuitelor, in special prin dimensi-
unile lor reduse. Reducerea dimensiunilor este benefica nu numai pentru miniaturizarea dispozitivelor 
electronice, dar si pentru reducerea elementelor parazite, ceea ce conduce la performante mai bune ale 
dispozitivelor construite prin aceasta tehnologie. Pe de alta parte, montarea componentelor pe suprafata 
asigura, pe langa contactul electric si robustetea mecanica a asamblarii, avand, prin urmare, un rol decisiv 
in fiabilitatea produsului realizat.   

Prof. Alina Jumolea 
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ACORDEON 

Orizontal:    

 1. Instrument muzical ce produce sunetul prin freca-
rea arcușului pe coarde. 

2.Se folosea la transmiterea mesajelor sonore la mari 
depărtări (instrument de suflat). 

3. Instrument ce l-a făcut cunoscut pe Barbu Lăutaru. 

4. Instrument simplu de suflat confecționat din lemn. 

5. Instrument popular alcătuit dintr-o sârmă în formă de potcoavă, iar la mijloc cu o lamă elasti-
că. 

6. Instrument popular cu coarde ce produce sunetul prin lovirea acestora cu două ciocănele.(pl.) 

7. Instrument popular specific scoțienilor. 

8. „Flautul lui Pan” – instrument popular de suflat. 
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