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Mă gândesc cum să te visez, 
Și mă pierd în iluzii. 
Calc pe asfaltul ud de ploaie 
Și las noaptea să te înghită,  
Uneori. 

Îmi aduc aminte de tine 
Și atunci las sufletul mort să învie. 
Calc pe un ciob de vis neîmplinit 
Și las sticla din oglinda spartă să îmi pătrund ă 
sub piele, 
Uneori. 
 
Îmi înec speranțele, 
Le înec în disperare, 
Le usuc cu lacrimi. 
Și apoi te visez, 
Uneori. 
 
Și visez la un cerc aproape rotund 
Și privesc imperfecțiunea perfectă  
A acestui cerc cu colțuri, 
Care provine dintr-un pătrat cu linii curbe. 
Tr ădez viața,  
Uneori. 
 
Sunt confuză 
Și încerc să vindec ceea ce e mort de mult. 
Mă pierd în propria via ță, 
Uneori. 

Aş vrea să pot arde 
În singurătate 
Tot negrul. 
Să privesc fumul 
Delirând în aer. 
Să adun cenuşa 
Şi s-o vărs 
Într-un izvor de munte. 
Apoi să privesc cum apa 
Zdrobeşte cenuşa negrului. 
Abia apoi să îmi picur lacrimile 
În lumina soarelui. 

Cenuşă 

Uneori... 

Iris Rusu, clasa a IX-a B 
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Suntem depășiți de sentimente când vine vremea să iubim.  
Suntem copleșiți de durere când vine vorba să trăim. 
Nu avem lacrimi când trebuie să plângem, 
Dar suferim.  
 

Ne scurgem prin propriile vene, lăsând timpul să ne scrie destinul. 
Fugim de viitor spre trecut. 
Lăsăm oamenii să ne rănească și durerea să ne consoleze. 
Iubim, dar plângem. 
 

Credem în ieri mai mult ca în astăzi. 
Ne bântuie un viitor care nu mai există de mult. 
Sunt lacrimi care plâng în locul nostru 
Și inimi care suspină pentru deșerturi de iluzii. 
 

Pleci sau rămâi pe loc, orice ar fi nu te mai întorci. 
Dacă ai mai sta o zi, aș face iubirea noastră scrum și aș arunca-o 
în mare. 
Te-aș lua de mână și ne-am îneca împreună, 
Dar visele nu devin realitate.  

Nu sufăr. Plâng          

Alina Damian, clasa a IX-a B 
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Suntem înconjuraţi de culori... 

 Eu sunt îmbrăcat în NEGRU, în partea stângă stă Ea, fata în ROŞU, iar în dreapta EL, bă-

iatul cu tricou ALBASTRU. Vorbim cu Doamna în MOV despre viaţă... 

 Eu am început, băiatul cu NEGRU, incolor şi neinteresant. După ce îmi dreg glasul, reuşesc 

să citesc ceea ce am iscălit mai devreme pe foaia mea ALBĂ. Cu greu leg propoziţii complexe şi 

neînțelese, îmi şterg sudoarea încărcata de emoţie şi spun:  

 

“Via ţa este în ALB şi NEGRU, iar noi o pictăm doar cu culorile pe care le avem.” 

 

Mă opresc să iau o înghiţitură din paharul care stă ţeapăn pe tejghea. Privesc publicul, nu era 

vast, trei persoane, care ascultau. ROŞU, ALBASTRU şi MOV erau culorile care îmi deranjau 

privirea, revin la discurs: 

“Pictăm viaţa doar cu culorile pe care le avem. Eu am culori puţine, dar le folosesc din plin, doar 

cele de bază: ROŞU, VERDE, ALBASTRU, GALBEN. Le combin şi uşor, uşor încep să pictez lin 

pe pânza vieţii, odată cu trecerea unui an iau pânza şi o afişez pe peretele ALB unde fiecare îşi 

lasă amintirea şi apoi încep altă pânza şi tot aşa. Când o să mor, nu știu cum va arăta pânza mea. 

Aş vrea să o pictez tot eu şi pe aceea, dar acolo intervine arta Divină, a lui Dumnezeu. Când m-am 

născut, pânza mea a fost ALBĂ, pură şi inocentă. Cu trecerea anilor a căpătat accente de culori, 

îmi amintesc prima pensulă de ALBASTRU care s-a lăsat pe pânză când eram copil, apoi culorile 

au curs... 

În mijlocul adolescenţei, în timpul primei iubiri, ROŞUL a început să prindă putere pe pânză, dar 

apoi încet totul a devenit NEGRU...” 

 

M-am oprit, la doar cei 26 de ani de viaţa, eu am început să fiu NEGRU, să realizez viaţa, să nu 

îmi placă faptul că trăiesc. Băiatul ALBASTRU se ridică indignat şi începu să spună cu durere: 

  -Adu-ţi aminte, când erai copil, când erai tânăr, ALBASTRUL, culoarea libertăţii era 

mereu pe pânza ta, de ce? De ce acum când ar trebui să te bucuri de viaţă ești atât de NEGRU? 
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  -Trăim într-o societate urâtă, stresata, plictisită, insipidă, aiurită, de neînțeles... de 

ce aş vrea să fiu altfel? De ce aş mai folosi ALBASTRUL? 

 Aparent deranjat, băiatul dispăru din sală, mai rămăsese Doamna în MOV şi fata în RO-

ŞU. Mi-am dres vocea şi am continuat: 

 

“...da, acum sunt NEGRU, pânza mea nu mai capătă culorile vii ale tinereţii de mult timp.” 

 Fata în ROŞU s-a ridicat: 

  -Eşti tânăr! 

  -Deşi tânăr la ani, sunt bătrân la minte. O să pictez aşa multă vreme, poate până la 

moarte şi după aceea... 

  -Dar dacă intervine dragostea? 

  -Dragostea este un basm frumos şi cineva m-a învătat să nu mai cred în el, persoa-

na pe care o iubeam cel mai mult, persoana pentru care mi-aş fi dat şi viaţa... 

 O ușă se trânti, fata în ROŞU a dispărut din sală. Doamna în MOV mă privea atentă: 

  -Spre deosebire de ceilalţi, eu nu fac parte din trecutul tău, eu sunt un viitor, eu 

sunt ceea ce vei picta. MOVUL se obține din ROŞU şi ALBASTRU, culorile pe care crezi că le-ai 

pierdut, dar pe care le vrei recăpăta odată ce vrei pica la o înțelegere cu tine. Eu reprezint iubi-

rea ta, eu reprezint libertatea ta, eu voi fi prezentă în viaţa ta, eu te voi face fericit... 

 Priveam uimit cum aceasta Doamnă îmi descria viitorul, eu ştiam că nu voi mai iubi, eu 

ştiam că nu voi mai fi liber dar ea spunea altceva. MOVUL a dispărut din peisaj, am privit în sus 

şi am văzut.. 

CINEVA PICTA PE PÂNZA VIEŢII... 

Denisa Laicauf, clasa a IX - a B - Prof. Ticher Andra 
Premiul III la concursul ,,Nichita Stănescu “ din anul 2012 
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Colaje realizate de elevii  
Colegiului Naţional “Octavian Goga” 
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A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, 

cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta.  

Emoție de toamnă – Nichita Stănescu 



 

 

Colegiul Național Octavian Goga din Sibiu primește finanțare pentru proiectul de 

educație non-formală ”Gala Elevilor” 

Dariana Nistor,  clasa a X-a E  

Competiția de proiecte MANIFESTO și-a desemnat câștigătorii: trei echipe de 
liceeni vor primi finan țare pentru a pune în practică proiecte de schimbare socială în 
comunitățile locale românești. Concursul s-a desfășurat între 12 noiembrie și 22 de-
cembrie, timp în care au fost înscrise 30 de propuneri de la liceeni și profesori din toată 
țara. 

Printre proiectele câștigătoare se află si cel al echipei din Colegiul Național Oc-
tavian Goga din Sibiu, formată din Epure Georgiana Silvia, Nistor Dariana Maria, Bi-
ri ș Iulian și doamna profesor Ciucur Paula. Proiectul se numește ”Gala Elevilor” și es-
te prima ini țiativă locală care își propune să cultive respectul pentru valoare în educa-
ția liceală. 

 
Proiectul ”Gala Elevilor”, propus de trei liceeni ai Colegiului Național Octavian 

Goga din Sibiu, își dorește să cultive respectul pentru valoare în educația liceală. Gala 
elevilor nu e o simplă răsplătire a elevilor eminenți, ci recunoașterea celor cu rezultate 
deosebite în domenii precum: sport, artă și implicare civică. Proiectul își propune să 
promoveze valori neglijate de sistemul educațional autohton, dar accentuate de cel eu-
ropean: peer-education, mentorat, democrație educațională. 

 
“Institu țiile abilitate pun accent doar pe aprecierea elevilor cu rezultate școlare 

foarte bune. Având în vedere importanța valorilor europene, diversitatea  și 
ascensiunea educației nonformale ca metodă de dezvoltare a sistemului educațional și 
promovare a spiritului civic, considerăm că trebuie apreciați și promovați și elevii cu 
rezultate excepționale în alte domenii, precum: sport, artă, activitate civică”, motivează 
curajoșii echipei din Sibiu. 

 
Echipa din Sibiu va participa împreuna cu celelalte echipe castigatoare (Galați 

si Turda) la Tabară de Iarnă MANIFESTO desfășurată la Bușteni, ultima probă de foc 
din Competiția Ideilor Curajoase. Pe parcursul a trei zile, liceenii vor beneficia 
de coaching din partea unui trainer specializat în domeniul proiectelor sociale și vor 
susține prezentarea finală a ideilor în fața juriului paricipant la evaluare. La finalul 
școlii de iarna se va decide clasamentul final și distribuirea premiilor: locul  1 – 1000 de 
euro, locul  2 si 3 – 500 de euro. 
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Vineri, 5 octombrie 2012, au început activităţile dedicate 
Săptămânii Mondiale a Spaţiului Cosmic. În acest an, evenimentul 
a debutat cu un scurt moment artistic, succedat de o serie de 
prezentări de filme ştiin ţifice cu teme de astronomie şi astrofizică. 
Elevii din clasele mai mici au putut participa la concursul de desen, 
care s-a finalizat cu premierea celor mai reuşite creaţii, şi să vizite-
ze expoziţia realizată cu acest prilej. 
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În data de 9 octombrie, la colegiul 
nostru a avut loc o sesiunea de comunicări 
intitulat ă „Descoperă Universul”. După 
prezentarea succintă a ceea ce înseamnă 
”World Space Week”şi a coordonatorului 
activităţilor astronomice din ţara noastră 
Agenţia Spaţială Română, a fost dat startul 
călătoriei printre stele. Elevi din clasele a X
-a, a XI-a şi a XII-a, pasionaţi de astrono-
mie, au prezentat următoarele proiecte: 
,,Călătorie în Sistemul Solar’’, ,,Cine este 
Pluto?’’ , ,,Constelaţii’’, ,,Influen ţa Lunii 
asupra Pământului’’ ,,Ciclul de via ţă al 
unei  stele’’, „Particula lui Dumnezeu-
bosonul Higss”. Publicul, elevi şi profesori, 
au fost încântaţi de ceea ce au aflat şi au 
avut diverse întrebări care au fost lămurite 
de cei care au prezentat referatele. 

În 10 octombrie au fost organizate activi-
tăţi practice, jocuri şi concursuri pentru elevii 
din clasele mai mici (cls. a VI-a şi a VII-a). Aceş-
tia au avut probe de desen, de compus poezii, 
folosind cuvinte care definesc corpuri cereşti din 
Univers, şotron stelar cu întrebări legate de Sis-
temul Solar sau găsirea unor obiecte deplasându
-se ca nişte Rovere pe planeta Marte.. La  sfârşi-
tul acestor competiţii elevii au fost premiaţi, ră-
mânând plăcut impresionaţi şi satisfăcuţi de ce-
ea ce au realizat şi afirmând că vor participa şi 
în anul următor.  

În seara de 10 octombrie, elevi ai colegiului, prietenii acestora cât şi părin ţi au putut 
face observaţii astronomice de pe terasa Bibliotecii Astra, Sibiu, cu telescopul şcolii noastre. 
Cei prezenţi au fost fascinaţi de modul în care se vedea Luna şi Jupiter. 

Coordonatorii acestor activităţi au fost prof. Anca Ighişan şi prof. Delia Nemeş, 
împreună cu elevii Cercului de Astronomie. 

Nicole Albean, clasa a XII-a F 
Coordonator, prof. Anca Ighişan 
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 Cu ocazia zilei de 17 noiem-
brie, declarată la nivel internaţional ca fiind 
“Ziua Interna ţională a Elevilor”, CŞE din 
Colegiul Naţional “Octavian Goga” Sibiu a 
implementat activitatea “Sunt elev, deci 
exist!” . 
 
Acţiunea a fost iniţiată de Consiliul Judeţean 
al Elevilor Sibiu, care a propus amplasarea 
unor panouri cu acelaşi titlu, în şcoli. Ideea şi 
scopul acestei activităţi a constat în 
strângerea de opinii ale elevilor în legătur ă 
cu statutul de elev şi ce sentimente trezesc 
această atribu ţie.  
Consiliul Şcolar al Elevilor CNOG Sibiu a 
preluat ideea, şi, astfel, timp de o săptămână, 
panoul a putut fi văzut pe holul liceului, 
elevii fiind invita ţi să răspundă, printr-un 
bilet, la întrebarea “Ce înseamnă, pentru 
mine, a fi elev?”. 

 
În continuare, câteva dintre răspunsurile 
elevilor: 

 “Ce înseamnă pentru mine să fiu 

elevă? Înseamnă mândrie, mândria de a 

conştientiza în fiecare dimineaţă că fac parte 

dintr-un colectiv minunat. Goga! Am 

încercat să îmi imaginez cum ar fi o zi din 

săptămână fără şcoală, fără colegi, fără teste, 

fără stres. Nu cred că aş putea supravieţui!” 

 “CŞE, Radio Goga, voluntariat, 

muzică bună, Balul Bobocilor şi multe 

călătorii.” 

 “Să fii elev înseamnă să te bucuri de 

viaţă!” 

 “Pentru mine, să fiu elev înseamnă să 

învăţ cât mai multe lucruri, să mă implic în 

activităţi de voluntariat, să îmi fac prieteni 

noi, să îmi dezvolt calităţile şi 

personalitatea.” 

 “Distrac ţie, iubire, cunoaştere!” 

 “ I m p l i c a r e ,  d i s t r a c ţ i e , 

responsabilitate!” 
 

Consiliul Şcolar al Elevilor a clasificat 
activitatea drept una reuşită şi a felicitat 
elevii pentru implicarea şi ini ţiativa de care 
au dat dovadă. Acţiunea a avut impactul 
aşteptat, reuşind astfel să atragă elevii şi să-i 
motiveze prin răspunsurile colegilor lor. 

Ioana Şofîlcă, clasa a X-a E 
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Transmitem live de la Halloween Party 
CNOG, unde suntem martori la apariția 
vrăjitoarelor, spiritelor rele și a altor fiin țe 
înfricoșătoare. Ne aflăm în Sala 30 a liceului, 
unde se pare că elevii s-au transformat în 
personaje înspământătoare, desprinse parcă din 
basmele copilăriei sau cele mai rele coșmaruri.  

  
La intrarea în Casa Groazei, invitaţii 

sunt rugaţi să se prezinte, fiind introduşi în 
lumea spiritelor. Încuraja ţi de liliecii care atârnă 
de pereţii încăperii şi dovlecii care-i privesc 
stăruitor, personajele încep să danseze, invocând 
fantomele și amintiri de pe holurile școlii. 

 
În întunericul obscur, în care singura 

lumină iese din dovlecii atenți sculptați, spiritele 
îşi aleg fiecare un loc pe care trebuie să-l 
păzească, formându-se, astfel, jocul scaunelor 
bântuite.  

 
După terminarea jocului, premierea 

câştigătorului şi dansul mult aşteptat, invitaţilor 
li se propune un alt mic concurs, karaoke, de 
data aceasta. Veselia şi buna dispoziţie se pot citi 
chiar si pe chipurile celor mai întunecate 
personaje. Apogeul petrecerii este atins odată cu 
începerea jocului “Găseşte-ţi perechea!” în care 
spiritelor li s-a oferit ocazia de a-şi alege 
partenerul, indiferent dacă acesta provine sau 
nu din acelaşi timp şi spaţiu.  
 

Gazdele înspăimântătoarei petreceri, 
Banciu Roxana, Negoescu Alexandra, clasa a 
XII-a F şi Nistor Dariana, clasa a X-a E,  au 
spionat în fiecare clipă personajele aflate în 
vizită, iar la final au premiat cele mai 
înfior ătoare aparații. După câteva momente de 
suspans, Familia Addams (Oltean Bianca, 
Tănase Aurelia, Cuculea Andreea, Marinovici 
Irina şi Fogărași Melinda, clasa a XII-a F) este 
chemată în faţă să-şi ridice premiul, iar lui 
Slender (Banciu Bogdan, clasa a IX-a E), 
personajul fioros, îi este acordată diploma 
pentru “Cel mai bun costum”, fiind aplaudat de 
către invita ţi.  Dariana Nistor, clasa a X-a E 
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Se spune că de Crăciun fiecare se întoarce acasă alături de cei dragi pentru a sărbători 
Naşterea Domnului. Pentru un grup de 20 de tineri din Sibiu, dintre care 12 elevi ai Colegiu-
lui Naţional „O. Goga”, ,,acasă" reprezintă Mănăstirea Oaşa. An de an, în inima Munţilor 
Şureanu, se organizează o tabără naţională de colinde tradiţionale româneşti la care participă 
tineri din toată ţara. Timp de 7 zile, alături de alţi 200 de tineri, am participat la viața mănăs-
tirii şi am colindat pe la casele oamenilor. A fost un prilej pentru fiecare dintre noi de a ne 
simți mai aproape de Dumnezeu şi de a conştientiza că sărbătoarea Nașterii Domnului nu se 
reduce doar la cadouri puse sub brad şi la moşuleți de ciocolată, ci se poate transforma într-o 
sete nestăvilit ă de a redescoperi tradițiile şi de a trăi în simplitate. E foarte greu să exprimăm 
în cuvinte exact ceea ce am simţit şi trăit în acea săptămână minunată, binecuvântată şi plină 
de veselie, râsete, colinde, muuulte prăjituri gustoase şi fructe, toate însoţite de noi prietenii 
care s-au legat între participanţii la tabăra … poate dacă s-ar inventa o limbă specială pentru 
acest scop. Descrierea activităţilor pe care le-am desfăşurat în tabără şi impresiile participan-
ţilor sunt cuprinse în numărul 1/ 2013 al revistei O.T.S.-ului, ,Jurnalul de Adolescent”. 
 

„Am plecat pachet de griji nejustificate (frământându-mă cum o să reuşesc să-mi ges-
tionez timpul după aceea) pentru că nu-mi dădeam seama ce urma, nu conştientizam ce va-
luri de bucurie aveau să pună stăpânire pe inima mea; m-am întors purtând în mine saci în-
tregi de firimituri de pace şi lumină… Dacă m-ai putea privi pe dinăuntru, ai vedea că sunt 
un mănunchi de bucăţele armonioase, o aranjare de mii de versuri de colinde ce-mi răsună-n 
gând; dacă aş putea, te-aş chema să-mi vezi sufletul cum râde şi să te înfrupţi din bucuria 
lui… 
    Imaginează-ţi că eşti înconjurat de feţe blânde, calde, luminate permanent de o linişte 
lăuntrică, de oameni pentru care Dumnezeu este calea şi sensul existenţei. Imaginează-ţi că 
se apropie Crăciunul şi că ai ajuns într-un ţinut pur de alb. Imaginează-ţi costume populare, 
mândre săcăteuri (trăistuţe) şi cojoace din toată ţara adunate laolaltă (şi nu oricum, ci purtate 
de suflete radiind bucurie şi cântând colinde). Imaginează-ţi toaca bătând armonios şi voci 
răsunătoare de călugări într-o biserică binecuvântată de puterea divină. Imaginează-ţi sute de 
lumânări aprinse în noaptea de Ajun şi ”păstorul” deschizând cu bucurie uşa chiliei auzind 
despre vestea minunată a Naşterii Domnului… Imaginează-ţi suflete care se deschid şi pri-
mesc cu un zâmbet larg colinde şi urări sincere, porţi dinspre rai din care se revarsă tot ce e 
mai bun.”   
 
                Georgiana Ardelean, studentă a Facultății de Litere ”Lucian Blaga” din Sibiu   
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„Sunt atâtea amintiri, atâtea fotografii imprimate în sufletul nostru! E atât de greu să 
aşezăm într-o ordine ceea ce avem de exprimat prin cuvinte! Cuvintele sunt litere aşternute 
pe o coală de hârtie. Acestea pălesc în faţa a ceea ce am simţit noi! Trebuie, totuşi, să ne fo-
losim de ele pentru a împărtăşi şi cu ceilalţi, măcar o mică parte din momentele petrecute în 
tabără.  

Parcă şi acum ne putem vedea în faţa li-
ceului: un grup micuţ de tineri care aş-
teptau cu nerăbdare să pornească la 
drum; fiecare cu gândurile lui, cu aştep-
tările lui, cu speranţele lui. (...) 
În ziua de Ajun, am simţit cu adevărat 
spiritul Crăciunului odată cu începerea 
pregătirilor pentru seara de colinde. În-
drumaţi de Părintele Pantelimon, plini de 
dorinţa de a crea ceva frumos, ni s-au 
repartizat sarcinile: să cioplim mesele, să 
împletim coşuleţe din cetini de brad, să 
împodobim bradul, să pregătim gustările 
şi multe altele; ne simţeam responsabili 

şi fericiţi de ceea ce urma să realizăm. Orele s-au scurs şi totul a prins contur, încetul cu în-
cetul.  

După terminarea slujbei, mănăstirea răsuna de colinde, iar noi purtam două tipuri de 
lumină: cea care se revărsa din sufletele noastre şi cea a lumânării care, asemenea stelei călă-
uzitoare, ne arăta drumul. Ajunşi  în sală, Părintele Iustin a deschis seara cu un cuvânt de 
învăţătură, apoi fiecare ceată a început să cânte pe rând. Cu fiecare colindă trăiam sentimen-
tul că Iisus nu S-a născut într-un loc geografic, ci Se naşte în sufletele noastre. (…) 

Se spune că sfârşitul unui lucru este un nou început, iar sfârşitul este aco-
lo de unde începem ceva nou. De data aceasta, noi simţeam că nu vroiam să începem ceva 
nou. Sfârşitul devenea din minut în minut un “duşman” căruia nu puteam să îi facem faţă. 
Simţeam, cu fiecare minut care trecea, gustul realităţii din care am evadat pentru a petrece o 
săptămână minunată, într-o lume care conservă atât de bine în ea căldura, liniştea şi dragos-
tea. Dar o întrebare ne macină: cum vom reuşi să ne desprindem de lumea aceasta? Amintiri-
le sunt singurele care ne vor lega de această tabără, care vor fi atât de greu de exprimat în 
cuvinte şi totuşi atât de intense prin simplul fapt că există. Experienţele pe care le-am trăit 
anul acesta în tabără şi persoanele pe care le-am întâlnit ne vor da curajul să păşim cu încre-
dere pe cărarea vieţii.” 

Teodora Pătru & Ioana Șofîlcă , clasa a X-a E 
 

„Seara de Ajun?!... Pentru mine, seara de Ajun de anul acesta a fost confirmarea fap-
tului că, oriunde ai fi, tot acasă eşti cu sufletul, pentru că simţi cum te cheamă şi eşti aşteptat, 
simţi cum vibrezi doar la gândul că trebuie să ajungi…să fii acolo!  

Atunci când am intrat în sala în care erau strânşi toţi tinerii participanţi la tabără, mi 
se părea că e îmbrăcată în straie de sărbătoare, că brăduţul împodobit e un străjer care privea 
mulţumit la ceea ce era în jur, iar colindele înălţau micul nostru prinos adus pruncului Iisus 
Hristos.  

Cred că astfel de momente trebuie păstrate acolo…în adâncul sufletului nostru; ele 
nu pot fi cuprinse în cuvinte, pentru că tocmai aici e misterul: în faptul de a nu le putea de-
scrie,…ci în a le trăi!”  

Anişoara Şofîlcă, clasa a XII-a A 
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„Din momentul în care am pus primul pas în curtea mănăstirii şi până în 
momentul în care uşa microbuzului s-a trântit şi am făcut cale-ntoarsă, am simţit că sunt 
Acasă, doar că o altfel de casă, ceva ce simţi doar dacă eşti acolo.(...) 
  Acum, după aproape o lună, simt acea „călduroasă îmbrăţişare a trecutului”, adică tot 
ceea ce am învățat eu din lucrurile mărunte ce-mi dădeau mereu târcoale. Spre deosebire de 
alte tabere şi excursii la care am participat, din tabăra aceasta am rămas cu muuulte învăţă-
turi. (...) 

Mi-aş dori să mă mai strângă brâul de la costumul popular, doar ca să mă mai întorc 
la trăirile de atunci… când plecam dimineaţa la slujbă, iar apoi porneam la colindat cu un 
dor nebun de a-i face pe toţi oamenii să simtă până în măduva oaselor spiritul colindelor şi al 
Crăciunului. Mergeam de la o casă la alta fără să cunoaştem pe nimeni, dar nicăieri nu ne-am 
simţit străini; peste tot am fost primiţi cu mesele pline şi căldură sufletească.  

Zilele petrecute la Oaşa şi la colindat m-au umplut de pace şi lini şte (şi roşu în gât); 
au fost pur şi simplu nişte clipe de poveste pe care nu le voi uita niciodată.” 

Maria  Cîmpean, clasa a IX-a I 

„Iată că deja au trecut câteva zile de când m-am întors din Tabără... Încă am în suflet 
linişte şi pace, iar în minte îmi vin numai versuri de colinde. Stau în pat şi îmi aduc aminte 
de clipele minunate de care am avut parte şi anul acesta în Tabăra de Crăciun. 

Colindele ne-au plasat undeva în afara timpului, un timp care ne-a permis să fim mai 
aproape de Dumnezeu. Aşa am mai învăţat ceva, faptul că timpul, pe care toţi l-am vrea 
drept prieten, deşi de cele mai multe ori îl privim ca şi pe un duşman care ne privează de mo-
mente de bucurie şi ne prelungeşte clipele de tristeţe, se înveşniceşte doar în Dumnezeu. 
Tind să cred că momentele acestea din Tabără vor deveni amintirea vie a întâlnirii noastre cu 
Dumnezeu, a trăirii unei rugăciuni revărsate din străfundul inimii, neştirbită de urma timpu-
lui fizic. 

Nu îmi rămâne decât să îi spun Domnului că m-a copleşit cu darurile şi dragostea Sa 
cea mare în această Tabără.” 

Tedora Șpan, clasa a XII-a G 
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„Al ături de cei mai buni prieteni şi de părinţii de la Oaşa am trăit cea mai autentică 
sărbătoare. Niciodată nu cred că am fost mai fericită să port costumul popular al bunicii pe 
uliţele satului, aşa cum şi ea a fost mândră să mă ştie colindând îmbrăcată în el, zestrea ei din 
strămoşi. Nu regret că nu am stat acasă cu familia de Crăciun pentru că niciodată nu am fost 

mai aproape de ei ca acum. Fiecare colindă 
era pentru ei şi pentru restul  prietenilor şi 
rudelor de acasă, care nu au fost colindaţi 
vreodată mai frumos. Colindând, am primit 
lumină şi bucurie pură de pe vatra satelor şi 
am oferit din împlinirea mea şi celor dragi. 
Cu siguranţă nu vreau să lipsesc din tabăra 
de Crăciun vreodată.” 

Mădălina Ivan, clasa a X-a D 

„Crăciunul pe care l-am petrecut la Oaşa a fost cu siguranţă cel mai special din viaţa 
mea. Am auzit zvonindu-se că tabăra de la Oaşa ar fi „divină”, dar nu am putut să concep că 
un Crăciun departe de familie ar fi posibil. Cu toate acestea i-am acordat o şansă şi pot spune 
cu mâna pe inimă că, dacă aş fi ştiut mai demult că un simplu "da" mi-ar aduce atâta fericire 
şi mi-ar umple sufletul de atâta pace, cu siguranţă cuvântul "Nu" ar fi ieşit din vocabularul 
meu.” 

Dan Mihai, clasa a X-a G 

Maria Cîmpean, clasa a IX-a I și Ioana Șofîlcă, clasa a X-a E 

„Pentru mine, seara de Ajun a fost cu adevărat unică! Colindele cântate într-o ambi-
anţă deosebită, alături de oameni minunaţi, mi-au umplut sufletul de bucurie şi emoţie. Zilele 
în care am colindat au fost de asemenea foarte frumoase, mai ales pentru faptul că am învăţat 
să mânuiesc toba, trăind astfel colindele cu mai multă intensitate. Tabăra de Crăciun a fost 
pentru mine cea mai frumoasă amintire din anul 2012, pe care sunt convinsă că nu o voi uita 
prea curând!” 
  

Andra Vancea, clasa a XI-a F 
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Ca urmare a parteneriatului 
semnat de Colegiul Național ”Octavian 
Goga” și Institutul Confucius din Sibiu, 
elevilor colegiului, interesaţi de învăţa-
rea limbii chineze, li s-a oferit posibilita-
tea să studieze cu profesori din China. 

Cursurile de chineză au început 
în data de 24.10.2012, participanții fiind 
elevi din clasele a IX-A, a IX-a B, a X-a 
A și a X-a F, care, sub îndrumarea 
doamnei profesor Wang Yugin, se iniția-
ză în tainele limbii chineze. Limba chine-
ză este purtătoarea celei mai importante 
civilizații din Extremul Orient, fiind 
timp de multe secole și limbă de comuni-
care interstatală, administrativă și de 
cultur ă a mai multor țări din Asia de 
Sud-Est. În prezent este una dintre lim-
bile oficiale și de lucru ale O.N.U.  

Gramatica limbii chineze este 
relativ simplă, relațiile gramaticale re-
zultând în special din ordinea cuvintelor, 
din sens și intonație. În schimb, fonetica 
și scrierea sunt dificile. Scrierea chineză 
este singura scriere hieroglifică rămasă 
în uz până în zilele noastre. În prezent 
scrierea este orizontală, de la dreapta la 
stânga. 

În timpul sesiunilor de formare, 
elevii învață vocabularul de bază, cele 
mai frecvente modalități de prezentare 
personală, dar și detalii despre cel mai 
cunoscut dialect-mandarina. Acesta are 
patru tonuri-însă pot fi dialecte care au 
până la nouă tonuri- cuvintele au o sin-
gură formă, fără diferențieri între singu-
lar și plural, și nu există declinări sau 
conjugări.   

Fiind o limbă tonală, înțelesul 
cuvintelor chinezești se schimbă în func-
ție de aceste tonuri. Am descoperit cu 
uimire că același cuvânt poate avea o 
varietate de înțelesuri; astfel, cuvântul 
ma înseamnă în funcţie de ton cânepă, 
cal, abuz şi eu. Pentru ca înțelegerea să 
fie înlesnită, profesoara noastră traduce 
cuvintele în engleză, uneori chiar în lim-
ba română. 

Orele de chineză trec foarte re-
pede, pentru că suntem încântați de ceea 
ce ni se predă, și sunt și foarte distractive 
- ne amuzăm când greșim pronunția cu-
vintelor sau când doamna profesoară ne 
mai greșește numele sau nu ni-l poate 
nicicum pronunța. 

Sunt fericită că am posibilitatea 
să studiez limba chineză în școală și in-
tenționez să urmez cursurile Facultății 
de Litere, specializarea engleză-chineză, 
gândindu-mă la faptul că studiul chine-
zei îmi poate asigura un viitor mai bun 
în ceea ce privește locul de muncă. 
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Casandra Vijelie, clasa a X-a A  

Primul Institut Confucius a fost înfiin ţat în România la Sibiu, în anul 2007. Acesta are 
ca principală misiune intensificarea cooperării în domeniul educaţional între Romania şi Chi-
na, sprijinirea şi promovarea dezvoltării programelor de învăţare a limbii chineze şi consolida-
rea înţelegerii reciproce între români şi chinezi. 

Institutul Confucius oferă variate programe și cursuri pentru studiul limbii și culturii 
chineze, în conformitate cu cerințele locale. Dintre atribuțiile acestuia menționăm: 
1. predarea limbii chineze prin folosirea unor metode variate, inclusiv multimedia și internet; 
2. instruirea profesorilor în vederea predării limbii chineze în învățământul preuniversitar și 
universitar; 
3. organizarea de teste care să certifice abilitatea de a preda limba chineză ca limbă străină; 
4. predarea cursurilor de limba chineză cu largă adresabilitate pentru toate categoriile de per-
soane interesate; 
5. finanțarea activităților academice și a competițiilor în cadrul programelor de studiu; 
6. vizionarea de programe TV și filme de producție chineză; 
7. furnizarea serviciilor de consultanță adresate persoanelor care doresc să studieze în China; 
8. oferă materiale de referință pentru personalul academic sau alte persoane implicate în studi-
ul limbii chineze. 
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La data de 15 ianuarie 2013 s-au împlinit 163 de ani de la naşterea poetului Mihai Emi-
nescu. 

Cu ocazia acestui eveniment memorabil, numeroși elevi interesaţi ai Colegiului Naţio-
nal "Octavian Goga" din Sibiu au participat la Conferința dedicată marelui poet de invitatul 
de onoare domnul Profesor Universitar Doctor H. C. Victor V. Grecu.  Discursul a debutat cu 
actualizarea unei secvențe Laudatio în limba latină, care a captivat întru totul auditoriul. 
Tema conferinței a fost Metafora ochilor în lirica eminesciană, pe parcursul căreia s-au citat și 
recitat numeroase versuri din opera marelui poet. 

Elevii, membri ai trupei de teatru Catharsis și ai clubului de lectură din Colegiul Națio-
nal Octavian Goga au recitat poezii. 

La acest eveniment au participat pe lângă elevi, conducerea colegiului reprezentată de 
domnii directori şi profesorii de limba şi literatura român ă.  

Anca Miheş, clasa a XI-a F 
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Teodora Pătru, clasa a X-a E 

Joi, 13 decembrie 2012, Consiliul Şcolar al Ele-
vilor din Colegiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu a 
organizat activitatea cu titlul „Carte pentru carte!”, 
acţiune ce care a constat, de fapt, într-un schimb de 
carte nonformal. 

Caracterul inovator al activităţii a fost asigurat 
de cadrul nonformal, care a atras un număr mare de 
elevi. Pe parcursul pauzelor din ziua activităţii, aceştia 
au avut posibilitatea de a se prezenta cu minim o carte 
în sala de desfăşurare a acţiunii, urmând să-şi aleagă o 
alta, cu care să rămână. Atmosfera a fost întreţinută 
de muzica ambientală, iar elevii, pe parcursul 
schimbului, au putut mânca prăjituri şi bea ceai. 

Scopul proiectului a fost atins, la sfârşitul 
acestuia, estimându-se, prin „Fişele de lectură” 
completate de către elevi, că peste 50 de căr ţi şi-au 
schimbat proprietarul. Astfel, ideea promovării 
lecturii printre elevi a devenit realizabilă, aceştia dând 
dovadă de iniţiativă, receptivitate şi implicare. 
Consiliul Şcolar al Elevilor a asociat lectura, percepută 
de către elevi drept un lucru ce li se impune, 
obligatoriu, cu nonformalul, iar rezultatul a fost pe 
măsura aşteptărilor. 

Datorit ă feedback-ului pozitiv primit de la 
elevi, dar şi de la cadrele didactice ale colegiului, CŞE 
CNOG Sibiu a hotărât ca activitatea să devină una cu 
repetabilitate, realizându-se în ultima joi a fiecărei 
luni. 
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Orice persoană își pune aceste întrebări: “Ce semnifică viața? Care este scopul ei? Ce ne preve-
de viitorul?”. Fiecare are propria sa teorie despre viață, dar ea nu are o definiție clară, nimeni 
nu poate spune exact ce este viața; acesta este cel mai complex cuvânt, dar și cel mai abstract. 
Dar cum percepe până la urmă viața un adolescent? Din punctul lui de vedere este imprevizibi-
lă și spontană sau dimpotrivă monotonă? Este timpul să aflăm… 

Întrebare: Cum vezi tu viața, în general ? 
 
Răspunsuri:  
Mirabela: Via ța e frumoasă, plăcută, orice se poate întâmpla oricând. 
Loredana I.: Viața e OK, deoarece am colegi și părin ți cu care mă înțeleg bine, sunt înconjura-
tă de mulți prieteni care îmi sunt dragi. 
Flavia: Foarte surprinzătoare. 
Doriana:  Viața  este frumoasă, colorată. Trebuie să trăiești fiecare clipă la maxim. Nu trebuie 
să te dai bătut doar din cauză că ai dat de un obstacol, trebuie să treci peste toate. 

Întrebare: Ai vrea să schimbi ceva în modul tău de a trăi ? 
 
Răspunsuri: 
Mirabela: Cred că toată lumea ar vrea să schimbe ceva, prin urmare, da. De exemplu aș vrea 
să fie școala mai ușoară, să am mai multe haine și lista poate continua. 
Paula: Da, culoarea clasei, deoarece îmi petrec majoritatea timpului în această sală.  
Loredana: Da, notele la fizică și drumul de acasă până la școală. Serios vorbind, nu aș schimba 
nimic... 
Anca: Mda, sunt cam dezorganizată. 
Casiana: Să mănânc mai sănătos și să fac mai mult sport. 
Doriana: Nu. Mie îmi place foarte mult cum trăiesc. 
Alina: Da. Aș vrea să fiu organizată, să îmi fac un fel de program… 

Întrebare: Ce îți doreai să devii atunci când erai mică ? 
 
Răspunsuri: 
 
Mirabela: Îmi doream să fiu prezentatoare. 
Paula: Atunci când eram mică îmi doream să devin cântăreață... 
Andrei: Îmi doream să devin președinte.... 
Loredana: Când eram mică mi-am dorit foarte mult să devin profesoară de matematică sau 
cântăreață….. 
Flavia.: Jurnalist sau farmacist. 
Anca: Probabil designer vestimentar, așa îmi amintesc. 
Doriana: Avocat, manager. 
Daria: Prin țesă. 

Perspectiva asupra vieții  
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în ochii unui adolescent  

Sabina Hadăr și Dora Bărbuș, clasa a IX-a F  

Întrebare: Ce îți dorești să devii? 
Răspunsuri: 
Andrei: Acum vreau să devin medic stomatolog. 
Andreea: Acum îmi doresc să… termin liceul și vedem noi mai încolo…Glumesc, la farmacie. 
Casiana: Farmacistă. 
Loredana: Nu știu. Să lucrez într-un birou ca femeie de afaceri sau ceva de genul ăsta. 
Maria: Medic. 
Maria: Acum nu sunt sigură. 
Alina: Acum nu știu exact ce îmi doresc 

Întrebare: Crezi că e monotonă viața  său dimpotriv ă ? 
Răspunsuri:  
Loredana: Dimpotriv ă, fiecare zi ne ia prin surprindere, uneori plăcut, alteori mai puțin 
plăcut. 
Doriana: Dimpotriv ă. Este plină de momente foarte frumoase și care te țin în  suspans. 
Andrei P.: Este monotonă. 

Întrebare: S.: Crezi că e valoroasă 
viața ? 
Răspunsuri: 
Mirabela: Sigur, e cel mai de preț lucru. 
Flavia: Viața  semnifică totul. 

Întrebare: Cum ai descrie viața  într-un cuvânt ? 
Răspunsuri: 
Paula: Surprinzătoare. 
Andrei: Monotonă. 
Doriana: Adrenalină 
Denisa : Dragoste. 
Loredana: Fericire. 
Flavia: Fantastic. 
Andreea: Frumusețe. 
Casiana: Grea 
Maria: Imprevizibil ă 
Maria: Realizări 
Alina: Nu ştiu. Roz 

Întrebare: Cum te vezi în viitor ? 
Răspunsuri: 
Mirabela: În lumea oamenilor mari. 
Denisa: Nu m-am gândit niciodată la 
asta. 
Anca: Independentă. 

Din interviurile pe care le-au acordat elevii clasei a IX-a F, reiese faptul că pentru o parte 
dintre adolescenți viața este frumoasă, surprinzătoare, pentru alții viața e plină de greutăți și 
prejudecăți, dar toți cred că merită trăită din plin. Ei demonstrează că sunt foarte responsabili 
în gândire în sensul că au planuri mărețe în ceea ce privește viitorul lor. 
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În unul din Cântecele sale, Ștefan Octavian Iosif afirmă: 
 
“Parcă niciodată 
N-am mai pomenit 
Noapte-aşa-nstelată, 
Floare de cireş 
Mai strălucitoare… 
Adâncite-n vis 
Florile grădinii, 
Gingaşul narcis, 
Iasomia, crinii, 
Trandafirii-nvol ţi 
Sub catapiteasma 
Uriaşei bolţi 
Îşi unesc mireasma…” 
 
Acest lucru este imposibil. Niciodată florile pomenite mai sus nu pot să-şi ”unească mi-
reasma” în grădinile noastre, pentru că nu înfloresc în aceeaşi perioadă. Cireşii înflo-
resc în aprilie, crinii în iunie, trandafirii în ma i şi iunie, iasomia tocmai în iulie…  
 
Un alt exemplu de asociere absurdă ni-l oferă următorul fragment din creația poetului: 
 
“Ast ă vară – la Crăciun, 
Mâncam pere dintr-un prun 
Şi gutui dintr-un alun…” 

Și în opera lui Octavian Goga găsim astfel de inadvertențe. În primul său volum de po-
ezii, găsim următoarea strofă: 
 
“Departe-aş vrea de-aici să vii 
În alte lumi senine, 
În dimineaţa de Florii 
Să mă cunun cu tine…” 
 
Octavian Goga a pierdut din vedere că românul- creştin prin excelență-  nu face nicio-
dată nuntă în postul mare – cu atât mai puțin în pragul săptămânii patimilor, când cad 
întotdeauna Floriile.  

În opera multor poeţi, mari şi mici, poţi găsi câteodată cu-
rioase scăpări, care contrazic violent ordinea naturală a 
lucrurilor. 
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Diana Merlan, clasa a X-a A 

Şi credeţi, poate, că în opera lui Mihai Eminescu nu există asemenea scăpări? Iat ă: 
 
“Fruntea albă-n părul galben 
Pe-al meu braţ încet s-o culci, 
Lăsând pradă gurii mele 
Ale tale buze dulci…” 
 
Încercaţi să vizualizați scena… Imposibil. Dacă ea îşi culcă fruntea pe braţul lui, 
atunci nu poate lăsa pradă gurii poetului decât… ceafa. Căci “ale sale buze dulci”, în 
poziţia descrisă, vin tocmai în partea opusă. Ca să-şi “lase pradă ale sale buze dulci” 
etc. ar fi trebuit ca textul să fie modificat astfel: 
 
“Ceafa albă-n părul galben 
Pe-al meu braţ încet s-o culci…” 
 
Corectată astfel, ce-i drept, strofa ar pierde din eleganţă, dar ar câştiga în exactitate. 
 
Dacă şi în poezia lui Mihai Eminescu se pot găsi astfel de inadvertenţe, e clar că niciun 
poet nu scapă, nici cei străini - ca Musset de exemplu. Una din cele mai cunoscute şi 
mai admirate poezii, “Ballade à la Lune” conține următoarea secvență: 
  
“Et qu’il vente ou qu’il neige, 
Moi-même, chaque soir, 
Que fais-je, 
Venant ici m’assoir? 
Je viens voir, à la brune, 
Sur le clocher jauni 
La lune 
Comme un point sur un i…” 
 
[ “Fie că suflă vântul, fie că ninge, 
Ce fac eu seară de seară, 
Venind să mă aşez aici? 
Vin să văd în amurg 
Luna 
Deasupra clopotniţei îngălbenite 
Ca un punct pe un i…”] 
 
E greu de închipuit că atunci când ninge şi viscoleşte se mai poate vedea luna… Dar, 
poate, poetul a vrut să spună că și atunci când e vreme urâtă el tot vine, din obişnuin-
ţă, să vadă luna?!...  
 
 
Fiind de la sine înţeles şi admis că poezia e operă de imaginaţie pură, inadvertenţe ca 
acelea de mai sus nu pot aduce nicio scădere apreciabilă prestigiului unui poet şi nu 
conferă niciun merit aceluia care le descoperă. 
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Anda Miclea, clasa a IX-a A  
Premiul I, în cadrul concursului de creaţie plastică 
“Muguri de Lumin ă”, noiembrie 2012 

Desene realizate de elevii  
Colegiului Naţional “Octavian Goga” 
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Miercuri, 19 decembrie 2012, Consili-
ul Şcolar al Elevilor din Colegiul Naţional 
„Octavian Goga” Sibiu a dorit să aducă în 
inimile elevilor atmosfera specifică de Cră-
ciun printr-un proiect caritabil. 

Activitatea a fost formată din două 
acţiuni: Bazar şi Serbare. Pe parcursul 
pauzelor, elevii au fost invitaţi la etajul II al 
liceului, unde a fost amplasat bazarul de 
Crăciun, iar aceştia au putut cumpăra, 
pentru un preţ simbolic, diferite obiecte 
confecţionate de colegii lor. După terminarea 
orelor, în sala festivă a colegiului a avut loc 
serbarea caritabilă, care a constat în mai 
multe momente artistice oferite de elevi 
actuali, dar şi foşti, ai liceului.  

Fiind un proiect caritabil, banii 
strânşi din cumpărarea biletelor pentru 
serbare, cât şi cei proveniţi de la bazar, au 
fost folosiţi în achiziţionarea de alimente 
pentru o familie nevoiaşă. 

Scopul activităţii a fost acela de a 
promova talentele elevilor, dar şi potenţialul 
creativ al acestora. CŞE şi-a îndeplinit 
obiectivele propuse, astfel încât un număr de 
aproximativ 120 de elevi au fost implicaţi în 
proiect, fie ca spectatori, fie ca parte din 
serbare sau din bazar. 

Impactul a fost acela aşteptat, iar 
Consiliul Şcolar al Elevilor îşi propune 
organizarea mai multor activităţi de acest 
tip, diversificând pe parcursul lor, tema 
propusă. 

Alexandra Sandu, clasa a X-a E 
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•Primul film românesc  în alb-negru și fără 
coloană sonoră s-a intitulat Independența Ro-
mâniei. Turnat între 1911-1912, filmul a fost 
co-finanţat de Casă Regală şi realizat cu aju-
torul Ministerului R ăzboiului. Cea mai im-
portantă figură a filmului, regele Carol I, a 
fost interpretat de Aristide Demetriade. Re-
stul  personajelor  care au apărut în film  au 
fost  în mare parte actori ai Teatrului Naţio-
nal Bucureşti. 

•George Enescu, considerat cel mai important muzician român, a compus în perioada 
1921-1931 opera Oedip. Premiera a avut loc la Palatul Garnie din Paris  în 1936 și a 
fost unica operă a compozitorului. El a dedicat această compoziție prințesei Maria 
Cantacuzino, care în 1937 îi va deveni soție. 
•Vladislav I cunoscut și sub numele de Vlaicu Vodă a fost domnitorul Țării Româ-
nești  între anii 1364-1377. Acesta este primul voievod român care a emis monedă în 
preajma anului 1365. Emisiunile monetare  au fost  primele monede românești  și  au 
fost bătute numai în argint. 

•Scriitorul Nicolae Filimon (1819-
1865) este autorul primului roman 
din literatura român ă. Lucrarea a 
apărut în 1863 și  este cea mai im-
portantă operă a sa. Titlul romanu-
lui este ”Ciocoii vechi şi noi” . 
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•Barbu Catargiu, personalitate marcantă a politicii din Țările Române în perioada post
-pașoptistă,   a deținut  prima  func ție  de prim ministru din istoria țării noastre. La  15 
februarie 1862 a fost numit  președinte al primului guvern unic al Principatelor Unite 
Române. Mandatul sau a fost scurt, încetând brusc  la  20 iunie 1862, când a fost asasi-
nat sub clopotniţa de pe Dealul Mitropoliei. 
• Partidul Liberal din Principatele  Române a apărut ca formațiune  politică în 1864 și 
este predecesorul primului  partid constituit  în mod oficial în țara noastră care a fost 
Partidul Național Liberal. 

•Între cele două războaie mondiale, cele mai cunos-
cute echipe de fotbal  din Capitală  erau Juventus 
București, Venus București, Carmen Bucu-
rești,  Unirea Tricolorul Bucure ști și CFR Bucu-
rești (actualul Rapid). Cele două mari cluburi, 
Steaua și Dinamo, s-au înființat în 1947, respectiv 
1948. 

•Pe 18 martie 1906 la Montesson, lângă Pa-
ris, aparatul creat de Traian Vuia, nu-
mit  Vuia I și poreclit Liliacul datorit ă formei 
sale, s-a desprins pentru prima dată de la pă-
mânt. Aparatul s-a ridicat la o înălțime de 
aproape un metru, pe o distanță de 12 m, du-
pă care elicele s-au oprit și a fost nevoit  să 
aterizeze. 

Iulia Alexa, clasa a X-a A 

29 



 

 

30 



 

 

Desen realizat de elevul Cătălin Petru Tăvală, clasa a X-a F 
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