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 Concursul Humanitas între licee este o 
competiţie axată pe cultura generală, în cadrul 
căreia echipaje cu o structură flexibilă, formate 
din trei elevi (şi o rezervă), se întrec  în 
cunoştinţe din domenii variate, de la ştiinţe la 
arte, fiecare dorind să propulseze numele şcolii 
pe care o reprezintă în fruntea clasamentului 
național.  Formatul unic  al concursului îl 
scoate în evidenţă printre altele de acelaşi gen. 
Acesta constă în trei etape cu teme diferite, plus 
finala. Cu câteva luni înainte de fiecare etapă, 
toţi membrii echipelor primesc una sau două 
cărţi care constituie bibliografia pe baza căreia 
se vor formula întrebările la care vor trebui să 
răspundă, acumulând astfel un punctaj cât mai 
mare. Punctele obţinute în urma fiecărei etape se 
cumulează şi se constituie un top naţional. După 
finalizarea celor trei etape, cele două şcoli care 
conduc clasamentul se vor duela în finală, la 
București. 

 Competiţia aniversează anul acesta cea 
de-a doua ediţie, iar, de această dată, temele sunt 
Caragiale, Fizică, Odiseea şi Între orient şi 
occident, pentru finală. 
 Liceul nostru participă la acest concurs 
încă de la începuturile sale, ceea ce înseamnă că 
anul acesta participăm pentru al doilea an 
consecutiv. Echipajul CNOG de anul trecut ne-a 
onorat cu un loc în finală, iar reprezentanţii 
actuali, printre care mă bucur să spun că mă 
număr şi eu, speră să le calce pe urme, ba chiar 
să aducă acasă trofeul. În momentul de faţă am 
trecut prin primele două etape, Caragiale şi 
Fizică şi, cu un total de 41 de puncte, ne situăm 
pe locul III în clasamentul naţional, la o 
diferenţă de doar un punct faţă de locul II şi două 
puncte faţă de locul I. Sperăm să mai urcăm cel 
puţin o treaptă după stadiul următor, ultimul 
înainte de marele deznodământ. 
 Acest concurs este mai mult decât o 
simplă competiţie. E o şansă de a acumula 
cunoştinţe din domenii care, în alte circumstanţe, 
poate nu ne-ar fi captat atenţia, e o ocazie de a 
face parte dintr-o echipă extraordinară. Asta nu 
înseamnă că nu ne dorim să câştigăm. Din 
contră. Ne luptăm cu textul nu tocmai uşor al 
Odiseii şi suntem mai motivaţi ca niciodată. În 
plus, ce poate fi mai spectaculos decât un 
concurs care îţi oferă nişte cărţi remarcabile şi nu 
îţi cere decât să le citeşti şi să răspunzi la 
întrebări ingenioase pe baza lor? Atmosfera nu e 
încărcată, totul e doar o lungă ghicitoare, pe care 

ne face plăcere să o rezolvăm. Totul, de la 
alegerea plicului, la desluşirea simbolisticii 
culorii pe care o au cartoanele cu întrebările 
noastre ( „Verde!...Verde e o culoare bună, nu?”) 
şi la tensiunea plăcută a aşteptării întrebărilor, e 
stimulant, provocator,  nu terifiant.   

 Cam atât ar fi de spus despre cel mai 
inedit, dinamic şi incitant concurs la care am 
participat vreodată. Sper să putem împărtăşi cât 
de curând vestea intrării noastre în finală! 

Isabella Ielciu, clasa a XI-a I 
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Începând cu anul şcolar 
2012-2013, Colegiul Național 
“Octavian Goga” din Sibiu 
este implicat în proiectul de 
parteneriat şcolar multilateral 
Comenius cu titlul GREEN 
(“Go Re-Educate Earth 
Now”), care se derulează în 
cadrul Programului de învăţa-
re pe tot parcursul vieţii şi este 
finanţat cu sprijinul Comisiei 
Europene. Pe parcursul a doi 
ani, 2012-2014, se vor desfă-
șura activități comune sub si-
gla acestui proiect în următoa-
rele țări partenere și instituțiile 
reprezentative: Turcia, 
Đskenderun Lisesi, Germania, 
Kaufmannisches    Berufs-
kolleg Oberberg, Ungaria, 
Lutheran Petofi Secondary 
School of Aszod, Italia, 
InstitutoTecnico Aeronautico 
“Ferrarin” și  Spania, IES 
Galileo Galilei.  

Scopul proiectului are o dublă 
dimensiune: ştiinţifică, urmă-
rind trezirea interesului elevi-
lor și profesorilor pentru pro-
blemele mediului și socială, 
având drept scop realizarea 
unui parteneriat comunicaţio-
nal, social, cultural între insti-
tuţiile şi colaboratorii impli-
caţi. În acest sens, elevi şi pro-
fesori vor fi antrenaţi în găsi-
rea unor soluţii de reducere a 
poluării mediului şi de  pro-
movare a unor iniţiative în 
sfera protecţiei naturii; în iniţi-

erea unei campanii educative 
în vederea protecţiei mediului, 
a reciclării, economisirii resur-
selor naturale, precum și în 
realizarea unor studii care vor 
deveni materiale didactice ser-
vind unor discipline de specia-
litate (biologie, chimie, geo-
grafie), limbi străine sau pot 
deveni opţionale (CDŞ). 
 

Obiectivele fundamentale- 
privind derularea proiectului- 
vizează atât elevii, profesorii, 
părinţii, cât şi membrii comu-
nităţii locale. În ceea ce-i 
priveşte pe elevii CNOG, 
aceştia vor avea oportunitatea 
de a lucra în echipă pentru 
interesul comun, de a-şi 
îmbunătăţi competenţele ling-
vistice, de a-şi exersa 
cunoştinţele de limba engleză 
în situaţii reale de viaţă; de a 
utiliza a calculatorul pentru a 
crea o comunitate edu-
caţională la nivel internaţional 
pe o platformă de comunicare 
sigură; de a face experimente, 
de a cunoaşte în mod real 
ţările participante: elemente de 
cultură, tradiţii, istoria 
acestora, mentalităţi, sistemul 
educaţional. 

 
 Elevii vor observa, vor 
fi puşi în situaţia de a rezolva 
probleme reale, vor face mini-
proiecte, vor alcătui portofolii 
de limba engleză, istorie, bio-
logie, ecologie, vor contribui 
la realizarea revistei proiectu-
lui GREEN - redactată în lim-
ba engleză (difuzată în toate 
ţările participante),  vor avea 
ocazia de a găzdui elevi din 
ţările partenere, vor organiza 
dezbateri, workshopuri, excur-
sii. Toate aceste activităţi vor 
fi îndrumate şi supravegheate 

de cadrele didactice din echipa 
de proiect. 
 
 Domeniile fundamen-
tale supuse cercetărilor și 
dezbaterilor de-a lungul 
derulării prezentului proiect 
sunt: Poluarea mediului 
înconjurător; Reciclarea; Teh-
nologii nepoluante; Habitatul, 
extincţia unor specii şi lanţul 
trofic; Schimbări climatice şi 
încălzirea globală, care avem 
convingerea că vor da naștere 
unor deprinderi sănătoase de 
exploatare a mediului și nu 
vor rămâne fără ecou, 
contribuind astfel la protecţia 
mediului şi ajutând întreaga 
societate pe termen mediu şi 
lung, transmiţând comunităţii 
care sunt valorile naturale ce 
trebuie preţuite pentru ca 
Planeta pe care trăim să ne 
ofere siguranţă şi sănătate. 

Pircă Ana Maria,  
clasa a X - a E 
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 Ca fiecare an, 2012 a fost o explozie de energie pentru noii recru ţi ai Colegiului 
Naţional Octavian Goga. Bobocii au trebuit să-şi dezvăluie talentele şi, de asemenea, ştiin ţa în 
faţa prietenilor, profesorilor, dar şi a colegilor. Doamna profesoară de română Andra 
Tischer a fost coordonatoarea acestui eveniment, aflat la cea de-a X-a ediţie, şi, împreună cu 
elevii claselor a 12-a, a pus în scenă evenimentul ce a avut ca temă ‘’Un altfel de show de 
televiziune’’. A fost un spectacol ce a strâns multe aplauze, mai ales spre final, când invitatul 
de onoare ( surpriza mult aşteptată) şi-a făcut apariţia.  

O echipă de succes  

 « Seniorii » - mai mobilizaţi ca niciodată-  au reuşit să ofere 
acestui bal acel ceva care a făcut ca spectacolul să fie mereu în 
atenţia publicului. Deciziile importante care au vizat organizarea 
evenimentului au fost luate împreună cu participanţii, iar relaţia 
dintre organizatori şi boboci a fost, aşa cum a declarat David 
Nonu, bobocul de pe locul al treilea, bazată pe încredere şi res-
pect. Gazdele show-ului au fost Laurenţiu Herciu şi Alexandru 
Meder, care nu doar i-au prezentat pe cei aflaţi în vizorul publi-
cului, dar au şi socializat cu aceştia menţinând o atmosferă ve-
selă şi interactivă, aşa cum a afirmat Ioana Fechete. Atât seniorii 
cât  şi participanţii au muncit împreună pentru ca în final specta-
colul să fie un adevărat succes. 
  
Organizatorii, în intenţia lor de a oferi publicului un moment 
special, s-au consultat cu reprezentanţii claselor liceului, iar în 
urma discuţiilor s-a hotărât să fie invitat un artist cunoscut. Ast-
fel, publicul a avut plăcerea de a o auzi cântând live pe faimoasa  
cântăreaţă de talie internaţională, Paula Seling. Aceasta a inter-
pretat cele mai  sensibile şi mai cunoscute piese,  precum 
‘’Nedespărţiţi’’ şi ‘’Î ţi promit’’, iar la final, a redat puţin atmos-
fera de pe scena Eurovisionului cu piesa -  Playing with fire- în 
timpul căreia specatorii s-au ridicat şi au dansat, cântând îm-
preună cu Paula. Artistei i-a revenit, la finalul evenimentului, 
sarcina de a anunţa câştigătorii. 
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Scena – battlefield-ul învingătorilor- 
- Frumusetea izvorăşte din sublim și simplitate – 

 În timp ce curiozitatea crescândă a spectatorilor domnea în sala aglomerată, scena se tranfor-
mase, după intrarea bobocilor, într-un adevărat câmp de luptă. Prezentarea fiecărei echipe a fost 
precedată de un video care ilustra câte o ştire din lista prezentată de gazde. Datorită acestor 
circumstanţe, dar şi a temei alese pentru anul acesta, spectatorilor li s-a dat impresia că asistă la 
filmarea unui show de televiziune în care se includ ultimele ştiri ale zilei. Chiar dacă video-urile erau 
foarte diferite, finalul acestora aducea în prim plan imaginea perechii participante intrând în sala de 
spectacol. 

  
 Probele la care au fost supuşi bobocii au surprins publicul 
prin diversitatea lor; spre exemplu, prima probă a constat în 
prezentarea a şapte stiluri diferite de dans, printre care se 
numărau Streetdance-ul, latino, oriental şi disco. De asemenea, 
clasica piedică  - proba de cultură generală – sau- Întreabă şi 
Răspunde – a adus zâmbete pe feţele publicului, în urma 
răspunsurilor haioase ale participanţilor. 
  
 
 
După spusele Ru-

xandrei Virca, Miss 3, competiţia a fost strânsă , însă, 
în opinia ei, nu contează ceea ce este în exterior, ci 
zestrea pe care fiecare o are în interior. În timpul pres-
taţiei concurenţilor, seniorii au pregătit şi ei anumite 
momente, pe care   le-au pus în scenă pe când partici-
panţii se pregăteau pentru următoarea probă. 
 Două echipe de dans, folk versus streetdance, au 
ilustrat prin mişcări ritmate lupta generaţiilor, iar două 
eleve talentate din clasa a XII-a F, Andreea Babă şi 
Bianca Oltean au încântat publicul prin talentul lor 
muzical. 

 
      În concluzie, le mulţumim atât elevilor claselor a XII-a, 
cât şi profesorului coordonator, Andra Tischer, pentru rea-
lizarea acestui show inedit. De asemenea, nu trebuie uitată 
echipa bobocilor, care au dat evenimentului prestanţă. 
Dintre aceştia câştigători au fost: locul 3- Ruxandra Virca 
şi David Nonu; locul 2- Alexandra Pângulescu şi Alex 
Moga, titlurile de Miss şi Mister revenindu-i echipei 
formată din Ana Nicolae şi Paul Rotar.  
  
 
 
 

CNOG a fost liceul ce a închis sezonul balurilor acestui an, 
organizând un eveniment mult apreciat de elevii din oraşul 
nostru. Echipa de organizatori a afirmat că această reuşită nu 
poate fi negată. Printre sponsorii care au făcut posibilă 
realizarea acestui eveniment au fost Sibiu, Onyx, TeaSpot, 
Hermine, Mod, Kangoo Jumps, Avon, Ramada. 

Silviana Slavu, clasa a IX-a F 
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Sibiu / Hermannstadt 
- meine Stadt - 

In der Cibin Vertiefung, am Ufer des Flusses 
gelegen, südlich von den Gipfeln der Făgăraşi begrenzt und 
von Hochländern umgeben, befindet sich Sibiu an der 
Kreuzung wichtiger Handelswege, die schon im Altertum 
gebraucht wurden. Einer davon, in der Richtung Norden - 
Süden und der andere, in Richtung Osten - Westen. 

Der Anfang der Burg ist gegen Mitte des 12. 
Jahrhunderts zurückzuführen, im Zusammenhang mit der 
Besetzung der Gebiete von den deutschen Kolonisten 
(Sachsen und Theutonen aus dem Gebiet zw. dem Rhein und 
dem Mosel) für die Verteidigung des Landesteils. 
Siebenbürgen wurde im Laufe des 10. bis zum 13. 
Jahrhundert durch die Unterwerfung  der rumänischen 
Staatsteile erobert, aber die deutschen Kolonisten waren 
motiviert, den Übergang vom zentralen westlichen zum 
östlichen Teil durch die Erteilung von politischen und 
religiösen Selbstregierungsrechte zu leisten. 

In einem Papstdokument aus dem 20. Dezember 
1191 wird der Ort zum ersten Mal unter der Bezeichnung 
Cibinium  erwähnt und später als Villa Hermani (1223) 
oder Hermannstadt (1366) gekannt. 

Zwischen dem 13. und dem 14. Jahrhundert 
entwickelte sich der Ort und durch den Bau von vier stark 
befestigten Gebäuden wurde das Dorf zu einer Stadt. 

Das erste Gebäude (um die heutige evangelische 
Kirche), wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, 
nach der tatarischen Invasion aus 1241 errichtet. Dieser 
Verteidigungsgürtel hatte 3 
Zugangstore.  

Man ermöglichte den Bau 
des zweiten Teils der Burg um den 
Kleinen Ring.  
Dafür wurde einen Zugang aus dem 
Süden, unter dem Turnul Sfatului 
(dem Ratsturm) gegründet, der 
heutzutage das Gebäude mit dem 
Großen Ring verbindet. 

Das dritte Gebäude um die 
„oben gelegte Stadt“ war mit der 
noch heute sehbarer Mauer 
verbunden (Cetăţii - Straße /Burgstraße) und wurde im 
zweiten Teil des 14. und am Anfang des 15. Jahrhunderts 
errichtet. 

Das vierte Gebäude wurde gegen Ende des 14. 
Jahrhunderts zur Verteidigung der Stadt bis in der Nähe des 
Cibins gebaut. Wichtige Bauten dieser Periode sind auch die 
Lutherkirche (1425 – 1431) und das alte Rathaus. 

Die Lage der Stadt war eine Voraussetzung ihrer 
Entwicklung zu einer starken Burg und dem wichtigsten 
wirtschaftlichen, geistilchen, militärischen, verwalterischen, 
politischen und kulturellen Zentrum der sächsischen 
Gemeinden in Siebenbürgen. 
 Im Mittelalter haben sich die Handwerke und der 
Handel stark entwickelt, wobei es enge wirtschaftliche, 
kommerzielle und kulturelle Beziehungen mit der Walachei 
und Moldavien (die 2 rumänischen Saaten) und dem Westen 

gab. Waren aus Sibiu wurden in Wien, Prag, Leipzig und 
Gdansk verkauft. 

Wegen der zahlreichen Invasionen der Türken 
wurden ein paar feste Mauern (zw. dem 16. und dem 17. 
Jahrhundert) gebaut. Sie waren von 42 Verteidigungstürmen  
und Bastionen, einem wirksamen Graben- und 
Wassersystem umgeben. 

Sibiu verwandelte sich nach 1699 aus einer alten 
mittelalterlichen Burg zu einer modernen Stadt. 
Siebenbürgen geriet unter der habsburgischen Herrschaft. 

Infolge der Regelung des Reiches aus dem 1781, 
die den Nichtdeutschen das Recht zu Bürger der Stadt gab, 
wurde Sibiu ein wichtiges kulturelles und politischen 
Zentrum der siebenbürgischen  Rumänen. In diesem Sinne 
wurde 1861 die Kulturgesellschaft ASTRA (das wichtigste 
kulturelle Zentrum aus Ardeal (rumänisch) / Siebenbürgen 
(deutsch)) gegründet. Gleichzeitig wurde hier die 
rumänische Orthodoxe Mitropolitenkirche wieder gegründet.  

Nach der Vereinigung Siebenbürgens mit 
Rumänien am 1 Dezember 1918, wurde in Sibiu ein 
„Regierungsrat“ gegründet, das die Integrierung 
Siebenbürgens in die Strukturen des Rumänischen Regates 
erleichterte. 
  Am Anfang des 20 Jahrhunderts verfügte die Stadt 
über moderne Strukturen, hohe Industrialisierung und ein 
starkes Banksystem, das die Gemeinde in voller 
Entwicklung unterstützen sollte, über berühmte 

Bildungszentren, Theater und 
Bibliotheken, Museen und 
rumänische bzw. deutsche kulturelle 
Veröffentlichungen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg, 
während des Kommunismus  
wurden massive Abreißungen der 
Häuser, der Bau zahlreicher 
Wohnblöcke und Industriehallen in 
der Nähe der alten Stadt 
durchgeführt. Die Zerstörung der 
alten Gebäuden und des 
Gemeinschaftsgefühls der Burg 

haben zum Untergang geführt, der auch nach dem Umsturz 
des Regimes Ceauşescu dauerte. 

Das kulturelle Zusammensein mit den 
Minderheiten, die Entschiedenheit und der Optimismus 
mancher Bürger aus Sibiu und ihrer Umgebungen haben 
dazu geführt, dass am 26 Mai 2004, der europäische 
Ministerrat für Kultur einstimmig genehmigt hat, dass Sibiu, 
neben Luxemburg zur europäischen Kulturhauptstadt für 
das Jahr 2007 werden soll.    
 
Quellen:  - Avanu, George - „Sibiu Hermannstadt“, 2009 
      - Municipiul Sibiu (Stadtplan), Trans Pres, 1991                   
 
                           Maria  Mihoc,  VI. E Klasse, 2012  
                        unter der Leitung der Deutschlehrerin  
                                                     Monica – Elena  Man 
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Lerne mehr als Deutsch kennen 
Cunoaşte mai mult decât limba germană 

 Gemeinschaftsprojekt der 7.E Klasse (Deutsch - 
und Klassenlehrerin Monica-Elena Man) vom 
Nationalkolleg „O.Goga” Sibiu / Hermannstadt , 
Rumänien,  und der 2ABC der Neuen Mittelschule Graz 
Webling mit Unterstützung von Radio Igel, Österreich / 
Austria, unter der Leitung von Maga. Daniela Hodschar. 
 Von unserer internationalen Schulpartner-schaft 
habe ich schon in der vorigen Nummer unserer 
Zeitschrift erzählt. 
 Die erste Etappe fand im Schuljahr 2011 – 2012 
per Mail statt und es ging um gemeinsame und eigene 
Erzählungen in der deutschen Sprache. 
 Jede Gruppe hat die Einleitung einer Geschichte 
konzipiert und der anderen geschickt, damit sie weiter 
bis zu einem Höhepunkt schreibt und dann wieder 
zurückschickt. So wurden die Texte der Reihe nach 
ergänzt. Die Spannung des Wartens und der Wunsch die 
Partner durch einen interessanten Inhalt zu überraschen, 
waren die kreative treibende Kraft dieser 
Zusammenarbeit. Sowohl die rumänische als auch die 
österreichische Gruppe hat zwei Beiträge bei der 
gemeinsamen Erzählung gehabt. Parallel ist noch die 
eigene Geschichte zu Ende geschrieben worden, so dass 
wir nun vier Texte besitzen.  
 Wie alles begann, erzählt Daniela Hodschar 
ausführlich im Blog der 2.(jetzt 3.) Klassen  
http://efl-your-wings.blogspot.co.at/ 
Donnerstag, 1. März 2012 
 Diesmal möchte ich euch die Initiatorin des 
ersten Gemeinschaftsprojekts von Radio Igel und ihre 
Klasse etwas näher vorstellen. Kennengelernt haben wir 
uns auf einem Radioseminar in Graz und dort wurde 
auch bald die Idee geboren, doch länder- und 
sprachübergreifend gemeinsam Geschichten zu 
schreiben und diese fürs Radio einzusprechen. Genial, 
oder?  
 Der Anstoß zu diesem Projekt kam von Monica-
Elena Man, einer sehr engagierten und kreativen 
Deutsch-Lehrerin aus Sibiu (Hermannstadt), Rumänien. 
DANKE! Schüler und Schülerinnen aus Graz und Sibiu 
starteten jeweils eine Geschichte und schickten "ihren" 
Beginn dann per email in die jeweils andere Stadt. Dort 
wurden die Ideen und Charaktere mit Begeisterung 
aufgenommen und ihre Abenteuer weitererzählt. 
Mit großer Spannung warteten die Grazer Kinder auf die 
Fortsetzung "ihrer" Geschichte und kamen aus dem 
Staunen gar nicht mehr heraus, wie toll, mitreißend, 
gefühlsbetont und professionell die Fortsetzung der 
Jugendlichen aus Sibiu ausgefallen war! Ein weiteres 
Mal werden die Geschichten noch hin und herwandern 
zwischen Sibiu und Graz, neue Ideen werden entwickelt, 
Atmosphäre erspürt, Gefühle weitergesponnen - dann 
sollten die Abenteuer bestanden und fertig zum 
Einsprechen sein! 
 Vier spannende, traurige, mitreißende, fröhliche, 
zum Nachdenken einladende, unterhaltsame 

Geschichten entstehen auf diese Weise - die jeweils im 
Alleingang erarbeiteten "Originale" (auf Deutsch und 
Rumänisch) und die als Co-Produktionen im Wechsel 
verfassten "Gemeinschafts-geschichten" (auf Deutsch). 
Danke an alle beteiligten AutorInnen! 
Eingestellt von Maga. Daniela Hodschar um 08:45 
 
 AN ENDLESS STORY  
Started by students in Sibiu  
  

 Die österreichische Gruppe hat unter der Leitung 
von Daniela Hodschar die von uns begonnene Co-
Produktion ins Englische übersetzt und eine Power Point 
Präsentation erstellt. Diese wurde auf dem Blog 
hochgeladen und auch an uns geschickt. Dafür bedanken 
wir uns. 

Die rumänische Gruppe wird die andere 
gemeinsame Geschichte (mit der österreichischen 
Einleitung) illustrieren und die Zeichnungen werden bis 
Ende des Schuljahres 2012 / 2013 den Partnern 
geschickt. 
 Wir hoffen, dass unsere Zusammenarbeit noch 
lange Zeit dauern wird. 
 
   Ioana – Andreea Popescu 
   Tiana - Lucia Văideanu 
   Teodora Vulcan 
     7.E Klasse 

AN ENDLESS STORY

Started by students in Sibiu
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Joi, 13 decembrie 2012, în intervalul orar 13-15, în Sala Festivă a Colegiului Na-
țional "Octavian Goga" din Sibiu, România, s-a desfășurat Conferin ța GREEN, în par-
teneriat cu Agenția Naționala de Mediu, Sibiu.  

 Reuniunea a avut loc cu 
scopul de a furniza informații de 
actualitate privind statutul proiec-
tului Comenius GREEN. S-au 
prezentat rezultatele chestionare-
lor elevilor implicați în proiect și  
cercetărilor științifice pe proble-
me de mediu. La această întâlnire 
au participat profesorii colegiu-
lui: prof. Alexandra Tischer 
(coordonatorul proiectului), prof. 
Codruța Burlea (coordonator ști-
ințific al proiectului), prof. Rodi-
ca Stănculescu, Mihaela Popa, 
prof. Lidia Pircă, prof. Jinariu 
Carmen, prof. Ileana Gabos, 
prof. Cosmina Almășan, prof. 
Georgiana Săvescu, prof. Co-
druța Stoica (membri ai echipei 
Comenius) şi 87 de elevi ai co-
legiului, precum și invitați  de 
marcă: Dna. Cecilia Dobrotă, și 
dl. Mihai Proca de la Agenția 
Națională de Mediu din Sibiu, 
dna. Adina Isailă, de la Agenția 
Națională de Mediu din Sibiu.  
Auditoriul a fost captivat de 
dezbaterile cu privire la princi-
palele probleme ecologice ale 

regiunii și orașului, prin intermediul unor informații oficiale furnizate de agen-
ții naționale de mediu.  Conferința s-a desfășurat pe trei secțiuni: prezentări mass-media ale 
elevilor cu privire la temele principale ale proiectului, dizertații și prezentări PPT ale parte-
nerilor speciali privind implicarea agențiilor naționale în probleme de mediu, precum și la 
dezbaterile finale de pe ordinea de zi propusă. 

10 



 

 

Coordonatorul activităţii a punctat obiectivele principale ale proiectului, activitățile 
desfășurate până la momentul de față, oferind totodată detalii despre informațiile afișate la 
punctul VERDE. Site-ul oficial al proiectului a fost din nou amintit, www-
.futuregreeners.com, pagina pe Wikispaces (COMENIUSGOGASIBIU), grupul de pagini 
pe Facebook - GREEN- precum și recomandarea de a rămâne în contact cu actualizările 
făcute de echipa de proiect; s-a reluat invitaţia de completare a chestionarelor propuse, 
pentru a oferi echipei Comenius posibilitatea de a interpreta și de a publica rezultatele. O 
schiță a activităților următoare a fost prezentată de Sabina Rogos, care va conduce echipa 
de elevi pentru mobilitate următoare, în Italia (03-10 martie 2013). Elevii au fost invitați să 
participe la realizarea unor proiecte referitoare la regiunile altor parteneri/ țări și să contri-
buie la Wikispaces, încărcând toate prezentările create. 

Pircă Ana Maria , clasa a X-a E 

  Cercetările științifice ale elevilor au 
relevat diferite tipuri de poluare, definiții 
și cauze, precum și măsurile compatibile 
pentru a le evita. În al doilea rând, au fost 
prezentate rezultatele chestionarelor, 
aducându-se în atenție faptul că oamenii 
nu sunt complet conștienți cu privire la 
problemele care afectează natura și habi-
tatul și că se impune  trezirea conștiinței 
fiecăruia prin intermediul unor activități 
practice, cum ar fi cele din programul 
oficial al proiectului, dar, de asemenea, 
ca inițiative originale, fie la școală, sau în 

mediul privat, în familie și colectivitate. 
 Invitații speciali, care reprezintă instituțiile oficiale implicate în proiect pe domeniul 
științific și administrativ, au prezentat materiale mass-media cu privire habitat (în România 
și în regiunea centrală, la care aparține Sibiu), subliniind faptul că s-au făcut eforturi mari 
pentru a face publice celebre zone protejate, plante și animale, de asemenea, prin proiecte 
internaționale, cum ar fi Natura 2000 și, cu mare speranță, prin proiectul GREEN Comenius.  

 Mihai Proca a rostit un discurs despre 
speciile pe cale de dispariție, de exemplu, 
Vulturul mare pestriț. Curiozitatea elevilor a 
fost stârnită foarte mult în această prezentare, 
luând în considerare faptul că această pasăre 
trăiește în special în regiunile Transilvania. 
 Au fost supuse dezbaterii modalitățile 
concrete de conservare a mediului, la înde-
mână pentru toți oamenii și ușor de a le dez-
volta, necesitatea de a face eforturi pentru a 
aduce aceste probleme în conștiința publică. 
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” Pentru că ne aflăm astăzi în plină re-
voluție a inteligenței, trebuie să înțelegem că 
transdisciplinaritatea ne descoperă dimensiunea 
poetică a existenței, traversând ... toate 
disciplinele dincolo de ele.” Basarab Nicolescu   

 
Modelul curricular monodisciplinar nu 

permite formarea unei viziuni globale asupra 
lumii, cunoaşterea omului şi a lumii rămânând 
fragmentată. Tocmai de aceea, se recomandă 
abordarea inter și transdisciplinară care porneşte 
de la ideea că nicio disciplină de învăţământ nu 
constituie un domeniu închis, ci se pot stabili 
legături între discipline. 

 
Este ştiut faptul că opera literară 

reprezintă un complex de sensuri şi semnificaţii 
care se cer interpretate, descifrate, clarificate şi 
înţelese.        

 
În acest context, proiectul ” Perspective 

inter și transdisciplinare” răspunde acestui 
imperativ, propunându-și totodată promovarea 
unui conținut cu înaltă valoare educativă și 
informativă și cultivarea dorinței de cunoaștere 
integrată a literaturii române. Articolele semnate 
de elevi reprezintă rezultatul raportării 
autonome, reflexive și critice la fenomenul 
literar și reflectă va-lorificarea deopotrivă a 
cunoștințelor şi a creativității, atât sub raportul 
procesului, cât și al produsului. Ele ilustrează 
totodată dialogul fertil între domenii diferite 
ale cunoașterii: literatură, matematică, 
biologie, istoria religiilor etc.  

 
Operele literare abordate din 

perpectivă integrativă sunt: Povestea lui 
Harap-Alb, Alexandru Lăpușneanul, Ion, 
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de 
război, Maitreyi. Articolele realizate de elevi 
corelează detalii li -terare cu informații 
științifice din domenii diverse: 
• Geografie/ hidrologie - ecosistemele din 

România ( ” Temperatura apei în care a 
intrat Harap-Alb”) 

• Anatomie umană - contrastul monocrom 
(”Acuitatea vederii lui Ochilă”), 
serotonina sau hormonul fericirii (” Nivelul 
de serotonină al Anei”) 

• Antropologie/ filosofie – mentalitatea 
românilor asupra morții (” Necrologul 
Anei”/ ” Epitaf”) 

• Astrologie – în articolul ” Zodiacul lui 
Alexandru Lăpușneanul” 

• Jurnalism – articole / anchete despre 
moartea lui Ion redactate în concordanță cu 
tipicul scrierilor jurnalistice; au fost 
elaborate pagini de ziar / publicații precum 
Dimineața, Gura Satului, în care a fost 
mediatizată într-o manieră persuasivă proble
-matica din romanul Ion. 

• Informatică – a fost realizat un program care 
furnizează date sintetice despre conținutul 
romanului Ion. 

• Istoria modei interbelice - în studiul ” 
Vestimentația Elei Gheorghidiu ” 

• Design electronic- calendare despre viața și 
opera lui M.Eliade. 

 
Stabilirea unor punţi de legătură, a unor 

canale de comunicare între diferite discipline, pe 
lângă faptul că reprezintă un obiectiv important 
al studierii literaturii în şcoală, generează noi 
dimensiuni de interpretare a textului artistic, îi 
ajută pe elevi să înţeleagă semnificaţia 
comunicării artistice prin cuvânt în raport cu 
celelalte moduri / tipuri de comunicare. 
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Temperatura apei din fântâna în care a intrat Harap-Alb 
Bogdan Aldea, clasa a X-a G 

 Pentru a putea aprecia temperatura apei 
avem nevoie de adâncimea la care se află şi 
implicit de adâncimea pânzei freatice. Astfel, 
apelăm la text unde ni se spune că fântâna " 
era adâncă"; ţinând cont de vremurile acelea 
( făcând abstracție de faptul că opera e un 
basm şi nu are plasare exactă în timp) putem 
presupune că pânza freatică nu este la o 
adâncime foarte mare, datorită instrumentelor 
şi tehnicilor de săpat rudimentare; astfel, cred 
că fântâna nu avea mai mult de 5-8 metri. 
 O altă informaţie, pe care am regăsit-o 
în text şi care ne poate ajuta la descoperirea 
"enigmei" despre fântână, este remarca pe 
care o face Spânul în momentul în care 
coboară în fântână: "— Ei, da' ce răcoare-i 
aici!". Temperatura la care omul simte aerul 
ca fiind răcoros este undeva la 15-16 °C. 
 În concluzie, cu o temperatură a pădurii 

de 20 °C, cu adâncimea fântânii de 5-8 metri 
și cu temperatura aerului la nivelul apei de 15
-16 °C putem calcula temperatura apei ca 
fiind de 14-15 °C, deoarece apa se încălzeşte/
răceşte mai greu decât aerul, având densitate 
mai mare şi astfel fiind supusă la o 
temperatură constantă, aceasta a împrumutat 
temperatura aerului, comform legilor 
contactului termodinamic dintre doua corpuri 
(aerul şi apa).  

 În Povestea lui Harap-Alb, naratorul 
afirmă faptul că Ochilă avea capacitatea de a 
vedea până la lună în cel mai mic detaliu, 
egalând astfel un telescop performant din 
zilele noastre. Cel mai performant telescop 
din lume are 1900 de megapixeli şi împinge 
limitele calităţii imaginii la sensibilităţi mari,  
dincolo de ceea ce era considerat posibil 
până acum.  

Deoarece era de sex masculin, Ochilă 
a putut să vadă în întunericul din spaţiul 
cosmic, deoarece bărbaţii au mai multe 
bastonaşe în retină. Datorită acestei puteri, el 
îl ajută pe Harap-Alb să o găsească pe fiica 
Împăratului Roşu. 

În concluzie, consider că oamenii de 
ştiinţă au pornit de la simplele basme pentru 
a crea telescoapele şi aparatele de 
fotografiat. 

Acuitatea vederii lui Ochilă  
Diana Bărbos, clasa a X-a G 
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Necrologul Anei din romanul Ion 
Alexandra Damaschin, clasa a X- a G 

          Cu durere în suflet, ne despărţim, 
mult prea devreme de soţia mea, Ana. 
Sufletele noastre plâng, iar gândurile şi 
privirile noastre se înalţă spre cer, acolo 
unde, departe de noi, dar mai aproape de 
Dumnezeu, a plecat pentru totdeauna draga 
mea soţie, Ana. Gândul că sufletul ei ne 
veghează pe cărările vieţii este singura 
mângâiere care ne însoţeşte pe mine şi pe 
copilul nostru Petrişor de când inima sa a 
încetat să mai bată. Dumnezeu să o 
odihnească în pace!                                                                                                          

Soţul, Ion 

Paroș Raul, Hadăr Alexandru, clasa a X-a I  

Thea Vintilă, clasa a X-a G 
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Caracteristica principală, pe care o 
damă de la începutul secolului XX o are, 
este asemănarea cu nimfele sau cu femeile 
graţioase regăsite în picturile din acea 
perioadă. În modă apare imaginea femeii fra-
gile, asemănătoare irisului muribund. Ea este 
aproape imaterială, devenind un motiv de 
exaltare.  

Podoabele vestimentare se creează 
special pentru muze, iar femeile obişnuite 
trebuie să depună un oarecare efort pentru a 
le purta. Prin urmare, femeia acelei epoci 
trebuie să aibă o garderobă extrem de 
variată, din care să nu lipsească nimic din 
ceea ce i-ar putea fi necesar pentru o anumită 
ocazie. Machiajul este contradictoriu: pentru 
a-şi pune în evidenţă ochii, femeia 
începutului de secol XX, foloseşte cărbunele 
prelucrat în locul rimelului. Nuanţa pielii 
este albă, străvezie, pură şi, de această dată, 
pudra este înlocuită cu un praf de grâu, 
asemănător făinii.  Coafura este 
sofisticată, voluminoasă, aşezată în valuri. 
Accesoriile capilare sunt la fel de opulente 
ca şi coafurile: pălării imense, decorate cu 
pene lungi, exotice, flori artificiale sau 
dantelă. Materialele folosite pentru crearea 
pieselor vestimentare sunt pastelate, fine, 
adesea cu dantelă. Fustele-clopot sunt în 
mare vogă, ceea ce alimentează apariţia unui 
nou standard al corpului feminin. Acestea 
urmează liniile literei “S”. (...) 

Aceste trăsături sunt regăsite şi la 
personajul feminin al operei “ Ultima noapte 
de dragoste, întâia noapte de război”, Ela. Ea 
simbolizează idealul de iubire către care 
aspiră cu atâta sete Ştefan Gheorghidiu. Ela 
nu este o individualitate distinctă, o 
personalitate transparentă, deoarece este în 
permanenţă dependentă de bărbatul ei. 
Trăsăturile fizice sunt puţine, dar sugestive 
pentru frumuseţea tinerei care este descrisă 
în mod direct de personajul-narator. 
Moştenirea neaşteptată pe care unchiul 
Tache o lasă lui Ştefan Gheorghidiu 
surprinde pe toată lumea şi schimbă radical 
şi căsnicia cuplului, viaţa mondenă capătând 

pentru Ela importanţă primordială.  Noile ei 
preocupări se îndreaptă spre lux şi 
cumpărături şi încearcă să-i schimbe şi lui 
Ştefan hainele şi accesoriile, să-l facă să-i 
placă eleganţa. Sub influenţa mondenă a 
Anişoarei, verişoară cu Ştefan, Ela învaţă să 
fie interesată de modă, de distracţii nocturne 
sau escapade. Despre vechii prieteni nici nu 
mai putea fi vorba, ei nu erau suficient de 
bine îmbrăcaţi şi nici nu ar fi avut posibilităţi 
materiale ca să facă faţă noilor localuri pe 
care le frecventau acum soţii Gheorghidiu. 
Ela este stânjenită de ţinuta neîngrijită a 
soţului, îl convinge să-şi comande costume 
noi, diferenţa dintre el şi cei care frecventau 
aceleaşi cercuri fiind evidentă (...). 

Botea Adriana, clasa a X - a G 
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 Maitreyi— pornind de la con-
vingerea că: „ Orice se întâmplă în 
viaţă poate constitui un roman. Şi în 
viaţă nu se întâmplă numai amoruri, 
căsătorii sau adultere....” autorul in-
criminează  acele teme-clişeu care au 
făcut din roman un gen popular, susţi-
nând necesitatea depăşirii socialului şi 
psihologicului în direcţia metafizicu-
lui şi ontologicului, a romanului con-
diţiei umane (Malraux), ce presupune 
şi redescoperirea supraindividualităţii 
mitice: „ A povesti o experienţă pro-
prie nu înseamnă individualism, ego-
centrism sau mai ştiu eu ce formulă. 
Înseamnă că exprimi şi gândeşti pe 
fapte. Cu cât eşti mai autentic, mai tu 
însuţi, cu atât eşti mai puţin personal, 
cu atât exprimi o experienţă universa-
lă sau o cunoaştere universală (...) 
Lumea este astfel făcută încât un sim-
plu fragment o poate reprezenta esen-
ţial; după cum viaţa este reprezentată 
esenţial într-o picătură de sânge sau 
una de sevă ”. 
 Inspirat de experienţa indiană, 
Maitreyi este povestea emoţionantei 
întâlniri dintre Allan, un tânăr englez 
stabilit la Calcutta, şi Maitreyi, fiica 
protectorului său, inginerul Narendra 
Sen. Naratorul este Allan însuşi, pe 
care Sen îl cheamă în casa lui, cu sco-
pul declarat de a-i înlesni viaţa într-o 
Indie prea complicată pentru un euro-
pean, şi cu intenţia secretă de a-l înfia 
mai târziu.  
 În casa inginerului, Allan o cu-
noaşte pe Maitreyi de care se îndră-
gosteşte. La rândul ei, Maitreyi îl iu-
beşte, rezistându-i o vreme, din raţi-
uni religioase şi mai ales neîndrăz-
nind să strice planurile tatălui ei.  
 Apropierea se face treptat. Din 
jurnalul pe care-l ţine în această peri-
oadă, Allan va reconstitui după izgo-
nirea din casa lui Sen, toate etapele 
dragostei sale.(....) 
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Concurs Judeţean de Creaţie Plastică 
“Prim ăvara în ochii copiilor” 
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Sus prin crângul adormit,  

A trecut în taina mare,  

De cu noapte, risipind 

Șiruri de mărgăritare 

Din panere de argint,  

Stol bălai 

De îngerași 

Cu alai 

De toporași. 

Primavară, cui le dai? 

Primavară, cui le lasi? 

 

        George Topârceanu - 

     Rapsodii de primavară 



 

 

 Un telefon mobil sau un telefon 
celular (întâlnit și sub  fomele „un celu-
lar”, „un mobil”) este un dispozitiv 
electronic portabil care funcționează 
fără fir (prin radio) pe baza rețe-
lei GSM și este folosit în general pen-
tru comunicaţii personale la distanță 
mare. Telefoanele portabile care nu se 
bazează pe rețeaua GSM nu trebuie 
numite „mobile”, deși sunt deplasabile. 

 Miniaturizarea continuă a permis 
ca, în zilele noastre, în telefoanele mo-
bile să se mai integreze o serie întreagă 
de funcțiuni suplimentare: dictafon, 
aparat de fotografiat și filmat, aparat de 
accesat Internetul și web-ul, GPS, ra-
dio și multe altele, astfel rezultând un 
nou gen de telefon mobil, foarte 
„inteligent”, numit smartphone.   

 Telefonul a devenit portabil la 20 
februarie 1942, când americanul Do-
nald M. Mitchell a cerut eliberarea unui 
brevet pentru telefonul său mobil, 
„Radio portabil pentru transmisie și 
recepție”. Dispozitivul transmitea folo-
sind unde scurte, avea o rază de acțiune 
limitată și cântărea nu mai puțin de 2,5 
kg. Au mai trecut 35 de ani până când 
telefoanele mobile au început să fie 
folosite pe scară largă, de oamenii obiș-
nuiți. Inventatorul primului telefon mo-
bil este considerat dr. Martin Cooper, 
fostul manager de sistem din cadrul 
companiei Motorola. 

 Primul apel de pe un 
telefon mobil a fost făcut de 
Cooper la 3 aprilie 1973. 

 În 1983 Motorola a pre-
zentat primul telefon mobil 
comercial din lume, Dyna 
TAC 8000X.  

 

 Ultimul model de tele-
fon apărut este un LG Nexus 4 
şi demonstrează cât de mult a 
putut evolua tehnologia în ul-
timii 30 ani. 

Nokia 
Nokia Corporation este 

l iderul  mondial  în 

domeniul comunicațiilor 

mobile, având sediul 

central în  Espoo, Finlanda 

Ea oferă servicii pe 

Internet precum aplicații, 

jocuri, muzică, hărți, 

multimedia și mesaging 

prin platformele Ovi şi 

Windows phone. Are  o 

cifră de afaceri de 42 

miliarde euro și un profit 

operațional de 2 miliarde 

euro în 2010. 

LG 
LG Electronics este cea 

mai importantă divizie 

a LG Group şi una dintre 

cele mai mari companii 

sud-coreene, fiind prezentă 

în circa 80 de țări. Ea este 

cel de-al treilea producător 

de telefoane mobile din 

lume ( după Nokia şi 

Samsung). 
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Andrei Pleșa,  
clasa a IX-a  F 

Avantaje 
 

- comunicarea este mult mai ra-
pidă şi uşoară 
- ele pot fi luate în considerare şi 
ca un calculator portabil (în spe-
cial cele din ultima vreme), deci 
reprezintă o sursă de divertis-
ment 
- dispozitiv la îndemână 
- accesibil tuturor 
 

Dezavantaje 
 

- dispozitiv cancerigen  
- la smartphone-uri, perioada de 
funcţionare, fără a-ţi încărca ba-
teria este foarte scurtă, cateodată 
extrem de scurtă  
- grad înalt de periculozitate (cel 
mai mare fiind moartea, atunci 
când telefonul se supraîncăl-
zeşte şi în cele mai multe cazuri 
explodează) 

Apple 
Apple Inc. este o companie 

din Silicon Valley cu sediul 

în Cupertino, California. 

Cunoscută mai ales pentru 

computerele model Macin-

tosh, Apple are o reputație 

de inovație în industria de 

înaltă tehnologie. În prezent, 

unicul importator de sisteme 

Apple în România este 

Integrated Romania Infor-

mation System. Vânzările 

Apple în România au depă-

șit valoarea de 14 milioa-

ne euro.  

Samsung 
Samsung Group este o com-

panie din Coreea de Sud, 

înființată în 1938, având ca 

obiect principal de activitate 

producția de produse elec-

tronice și IT. Compania este 

numărul 1 mondial în pro-

ducția de memorii, monitoa-

re TFT și telefoane CDMA. 

 Radiațiile telefoanelor mobile 
pot cauza cancerul, potrivit OMS. 
Organizația include telefoanele mo-
bile în aceeași categorie cu plumbul 
și cloroformul (categoria 2b din cele 
5 categorii). În iunie 2011, o echipă 
de 31 oameni de știință din 14 țări, 
inclusiv Statele Unite, a luat o pozi-
ție după ce a analizat studiile trecute 
despre siguranța telefoanelor mobi-
le. Echipa a găsit suficiente dovezi 
pentru a cataloga expunerea la risc a 
utilizatorului ca „posibil cancerige-
nă pentru om”. 

 Rezultatele celui mai amplu 
studiu internațional despre telefoa-
nele mobile au fost făcute publice în 
2010. El a arătat că participanții la 
studiu care au folosit telefonul mo-
bil timp de 10 ani sau mai mulți au 
dublată rata gliomului, care este un 
tip de tumoare. Organizaţia Mondia-
lă a Sănătăţii a mai publicat în 2010 
un studiu realizat pe parcursul a ze-
ce ani, în care se arată că folosirea 
regulată a telefoanelor mobile cau-
zează cancer la creier. Potrivit studi-
ului, o jumătate de oră petrecută cu 
telefonul mobil la ureche în fiecare 
zi sporește riscul de apariție a can-

 Un smartphone este un 
telefon multimedia multi-
funcţional, conectat la o reţea 
GSM sau UMTS.  Dispu-
nând și de o tastatură reală 
sau virtuală, el oferă funcțio-
nalități de PDA, agendă, ca-
lendar, navigare GPS, even-
tual, și e-mail, minicalcula-
tor, aparat foto, aparat de 
filmat și altele. De obicei, el 
dispune și de un ecran senzi-
tiv la atingere de tip touch 
screen. 

 Totuși cea mai specta-
culoasă aplicație realizată 
deja pentru majoritatea mo-
delelor de smartphone este 
conexiunea la Internet- de 
ex. în cadrul unei rețele rapi-
de de tip UMTS/HSDPA 
(3G).  În acest  caz, 
smartphone-ul necesită desi-
gur și o aplicație browser 
specială, care mijlocește uti-
lizatorului o mare parte din 
gama enormă de posibilități 
ale web-ului. 
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ALLTAGSGESCHICHTEN 

( unter der Leitung der Deutschlehrerin Monica – Elena  Man ) 

Der Hund 
Meine Freizeit verbringe ich zu Hause am Computer, backe, spiele 
Tennis oder gehe mit den Freunden aus. 
Vorige Woche war schönes Wetter und ich ging durch den Park mit 
meinem besten Freund spazieren.  
Während wir auf einer Bank saßen, entdeckten wir einen kleinen 
Hund mit einem verletzten Bein. Er war sehr freundlich, aber er hatte 
einen traurigen Blick. Weil ihn niemand suchte, nahm ich ihn mit 
nach Hause. Da verband ich ihn, gab ihm zu fressen und verfasste eine 
Anzeige im Internet, mit der Hoffnung, dass ich sein Herrchen finden 
werde. Er ist ein Rassenhund, es darf nicht zu schwer sein, dachte ich 
und streichelte ihn. 
Am nächsten Tag kontaktierte mich der besorgte Besitzer. Der kleine 
Hund sollte das Geschenk für seinen Sohn sein. Er war aus dem Hof 
gelaufen. Nun nahm er ihn auf die Arme und dankte herzlich mir und 
meinem Freund. 
Wir waren sehr froh, dass wir helfen konnten. 

Balint Diana, clasa a X-a F  

Eine nicht gelungene Party 
Eines Tages war ich sehr überrascht zu hören, dass ich auf 
einer Party eingeladen war, es war zum ersten Mal. 
Meine Freundin hatte in einer Woche Geburtstag und sie 
hatte eine Feier organisiert. Ich habe sehr viel Zeit verbracht, 
um ein passendes Kleid und wunderschöne Schuhe zu finden. 
Endlich war der Tag gekommen. Voller Aufregung habe ich 
meiner Freundin gratuliert. Später ging ich  Mehlspeisen 
kosten.  
Während des Essens verschüttete ein Junge Saft auf mein 
Kleid. Ich war sehr nervös, obwohl er sich dreimal 
entschuldigte, dass alles nur ein Unfall war. Nach etwas Zeit, 
nachdem mein Kleid getrocknet war, ging ich tanzen. Der 
Junge mit dem Saft lud mich ein. Am Anfang wollte ich nicht 
mit ihm gehen, aber dann war es sehr schön. Ich hatte keine 
Idee, was mich erwrtete. Während wir einen Walzer tanzten, 
trat ich so schief, dass ich den Absatz des eleganten Schuhes 
brach. Es war mir peinlich, ich war wieder in der Mitte der 
Aufmerksamkeit, doch diesmal hatte ich auch meinen 
Knöchel verstaucht. 
Ich habe nie geahnt, dass das meine unglücklichste Party und 
mein schrecklichster Tag im vorigen Semester sein wird. 

Bozdoc Denisa, clasa a X-a F 
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Das Baby – Spatz  

Es war ein sonniger Morgen im Frühling. Ich ging in die Schule und 
sah ein Spatzbaby am Wegrand sitzen. Es war so klein, nett und süß, 
dass ich es mitgenommen habe, obwohl ich in die Schule ging. 
Als ich ankam, versuchte ich den Spatz zu verstecken, aber weil er 
Lärm machte, wurde ich entdeckt. Alle meine Kollegen wollten ihn 
halten und füttern. In den Stunden hatten wir Spaß, denn der Spatz 
machte Lärm und die Lehrer wussten nicht woher man das Geräusch 
hörte. 
Als ich zu Hause ankam, erlaubte mir meine Mutter das Spatzbaby auf 
dem Balkon zu halten. Ich habe es gefüttert und gepflegt, bis es groß 
wurde. Nach einigen Wochen ließ ich es fliegen. 
Den Tag werde ich nie vergessen, denn es war sehr lustig und 
interessant. 

Cofaru-Baciu Ana – Maria, clasa a X-a F 

Was ich möcht von meinen Eltern 

Was ich möcht von meinen Eltern? 
Dass wir noch mehr Zeit verbringen, 
Dass wir überhaupt nicht streiten, 
Froh und munter immer singen 
Und die Fröhlichkeit verbreiten.  
   
 Wie oft hat Mutter am Bett gesessn, 
 Uns gestreichelt, Fieber gemessen, 
 Morgens still Frühstück gemacht, 
 Auch wenn sie die ganze Nacht gewacht, 
 Gewaschen, gebügelt, Kleider genäht, 
 Bis abends sehr spät ? 
 
  Papa bringt Geld ins Haus,. 
  Kommt müde heim, geht aber mit uns aus. 
  Es möge immer so gedeihn, 
  Eltern mit Kindern zusammen sein. 

Marga Maria, clasa a X-a F 
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N -Nutrition (Nutri ţie)  
 
• Hrăneşte-ţi corpul cu alimente 

sănătoase, bogate in fibre si substanţe 
nutritive. 

• Indreaptă-te treptat către o alimentaţie 
complet vegetariană. 

• Ajută-ţi digestia, dezobişnuindu-te să 
serveşti gustări între mese. 

                                             
Exercices  (Exerciţii fizice) 
 
• Întareste-ţi organismul si sporeşte-ţi 

capacitatea de a te bucura de viaţă, 
participâd zilnic la exerciţii fizice practice, 
de preferat in aer liber, dacă este posibil. 
Ţinteşte la cel puţin o jumătate de oră pe zi. 
Mersul pe jos este cel mai sigur si unul 
dintre ele mai bune exerciţii fizice.                                          

 

Water  (Apă) 
 
• Inviorează-te cu un duş fierbinte făcut 

dimineaţa, imediat după trezire. 
• Clateşte-te si inviorează-te pe dinăuntru 

bând 6-8 pahare de apă pe zi. 

                                                   
Sun (Soare) 
 
• Dă la o parte toate perdelele. Lasă 

soarele sa patrundă in casă. Iţi va ridica 
moralul , ziua îţi va fi mai luminoasă, iar 
sănătatea va avea numai de câştigat. 

                                                       

                          
                   
                 Şitoianu Roxana , cls. a VIII-a B 

NEW START  

            CUM SA TRĂIEŞTI CA SĂ FII SĂNĂTOS 
                       Principii de bază pentru o vieţuire sănătoasă   
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Temperance (Temperanţă) 
 

• Du o viaţă echilibrată.Pune-ţi deoparte 
timp pentru muncă, joacă, odihnă şi pasiuni. 
Investeşte in legăturile cu semenii si nu 
neglija creşterea spirituală. 

• Fereşte-ţi organismul de substanţe 
periculoase, cum sunt alcoolul, tutunul, 
cafeina si drogurile. 

Air (Aer) 
 
• Aeriseşte-ţi locuinţa in fiecare zi.Dormi 

intr-o camera bine aerisita. 
• Nu uita să-ţi autoadministrezi ,,doze de 

atac de oxigen”, respirând din când in când 
adânc. Plimbă-te in aer liber in fiecare zi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rest (Odihnă) 
 
• Asigură-ţi şapte-opt ore de somn pe 

noapte.Culcă-te sufficient de devreme,pentru 
a te scula complet refăcut. 

• Pune deoparte timp pentru a schimba 
ritmul vieţii.Cultivă-ţi o pasiune, ca de 
exemplu să lucrezi grădina, să mergi la un 

picnic cu familia, să îţi petreci in mod plăcut 
si relaxant concediile si vacanţele. 

                                                 
Trust (Încredere in Dumnezeu) 
 
• O viaţă plină de sens si împliniri 

presupune creştere si dezvoltare spirituală. 
• Dragostea, credinţa, încrederea şi 

speranţele sporesc sănătatea si duc la 
răsplătiri ce nu vor pieri niciodată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Văcaru Rebeca, cls. a VIII-a A 
 
  
             Profesor coordonator,  
                                           Simona  Rotaru  

 
 
Bibliografie: Hans Diehl, Aleen Ludington, 

TABLETE DE STIL DE VIAŢĂ, 
editura Viaţă si Sănătate, 2005 

25 



 

 

Lazăr Alina, clasa a XI-a C 

Der Tourismis hat heute eine wichtige Rolle in der 
Gesellschaft  vieler Länder.   

Etymologisch stammt das Wort Tourismus aus dem 
Englischen „tour“ (Reise) oder „to tour“ (reisend, 
fahren) und erscheint 1700 in England. 

Der Tourismus ist eine Form der Erholung in der 
Freizeit., dass heiβt „ die Bewegung der Menschen 
auβerhalb der Wohnung und in einer bestimmten 
Zeitspanne.“ 

Der Tourismus ist ein Phänomen der modernen Zeit, 
der als Ursprung die Notwendigkeit der  
Gesundheitsverbesserung und die Freude an die 
Umwelt hat. Das  Ergebnis stieg aber die Entwicklung 
des Handels, Stadtsverkehrs und der Industrie. 

Dank dem Tourimus haben die Menschen die 
Möglichkeit zu reisen, neue Städte und Museen zu 
besichtigen, Menschen und Traditionen zu 
entdecken.Hier aber handelt es sich auch um die 
Industrie und die Dienstleistungen. 

Als Reisende denken wir nicht, welche Wirkung unser 
Urlaub auf die Umwelt haben kann. Die 
Sehenswürdigkeiten stehen an erster Stelle, weil 
Tourismus Synonym mit kennen lernen, sehen, erleben  
ist. Aber würde uns die Kultur noch interessieren, ohne 
den Besuch auch vieler Markets und Restaurants in der 
Gegend?  

Viele Orte, Schlösser, Burgen und Klöster sind noch/
waren unerreichbar. Um diese Stellen zu besichtigen 
und einen Gewinn daraus zu machen, werden Wege 
gebaut, die zu Zerstörungen der Umwelt führen. Die 
Tiere, Vögel und Insekten haben dann keinen 
Zufluchtsort mehr und die Menschen, die nicht 
umweltfreundlich sind, helfen dabei. 

Meiner Meinung nach sind die ausländerischen 
Touristen umweltfreundlicher als wir. Für viele von 
ihnen bedeutet Tourismus zu Fuß gehen. Vielleicht 
forschen, suchen, entdecken, erleben, beschreiben am 
besten den „Tourismus“. Damit die Touristen über die 
Sehenswürdigkeiten mehr wissen, wäre eine 
Ausbildung in diese Richtung nicht schlecht.  
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Desen realizat de elevul Tăvală Cătălin Petru, clasa a X-a F 
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