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În fiecare an, în perioada 4-10 octombrie, Adunarea Generală a ONU organizează
”World Space Week”/”Săptămâna Mondială
a Spațiului Cosmic”. Este un eveniment inspirat de lansarea, pe 4 octombrie 1957, a primului satelit artificial al Terrei, Sputnik 1, care a
deschis calea explorării spațiului cosmic și
semnarea, la 10 octombrie 1967, a Tratatului
asupra principiilor care guvernează activitățile statelor în explorarea pașnică a spațiului
cosmic, inclusiv a Lunii și a celorlalte corpuri
cerești.
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Anul acesta ”Săptămâna Mondială a
Spațiului Cosmic” a fost deschisă la noi în
liceu cu o expoziție de desene realizate de către elevii liceului și a școlii generale care au
pătruns cu ochiul minții la o reuniune pe planeta Marte.
Miercuri,9 octombrie, sala festivă a colegiului a devenit pentru două ore o navă ce
călătoreşte spre planeta Marte.Lla început călătorilor li s-a făcut o prezentare succintă a ceea ce înseamnă ”World Space
Week”. De-a lungul drumului am văzut prin
evoluția telescopuui” ,,comete” și ,,constelații”
în prezentările elevelor Frăticiu Larisa,
Stroilă Iulia, Mitru Lucia, Gaură Ștefana.
Mai departe Andra Vancea ne-a prezentat ,,zece lucruri interesante” despre planeta spre care ne îndreptăm.
,,Călătorind în timp” alături de Iulia
Pătcaș și Ana-Maria Fleacă am aflat mai multe și despre ,,geneza Sistemului Solar” cu ajutorul colegelor lor Bobăilă Paula, Răulea Denisa și Turoczi Eniko.

Deoarece nu am fost ,,primii oameni în
spațiu”, prezentarea elevelor Băroiu Alexandra și Chiorariu Diana, ne-au oferit mai multe informații despre oamenii cărora le-a fost
permis să atingă stelele pentru prima oară.
Drumul nu a fost unul scurt așa că am
continuat cu o scurtă prezentare despre ,,Sateliții naturali și artificiali ai Sistemului Solar” susținută de Diana Mirea, Andreea

Drăghici, Șofîlcă Ioana și Vlăduț Gabriel.
Odată ajunși la capătul destinației
Căpățînă Denisa, Alexandra Sandu și AnaMaria Spinean ne-au făcut o amlă prezentare
despre ,,planeta Marte”, în timp ce colega
noastră Denisa Vladu ne-a făcut să ne întrebăm dacă ,,viața pe Marte este realitate sau
ficțiune”.

Ne-a fost în permanență aproape,
doamna profesoară de fizică Ighișan Anca,
coordonatoarea acestei acţiuni. Ne au însoţit
pe parcursul acestei călătorii domnii profesori
Delia Nemeș , Mara Ionescu, Cimarron Ionescu şi Carmen Mărculescu.
Proiectul a fost susţinut în faţa elevilor
din clasele a IX-a care au fost prezenţi într-un
număr mare și care entuziaști așteaptă ediția
viitoare.
Ca și anul trecut, evenimentul a fost

adresat și elevilor din clasele mai mici care au
participat la carnavalul astronomic . Peste
100 de elevi din clasele a VI-a și a VII-a au
luat parte joi, 10 octombrie, la o reuniune pe
Marte, în scopul de a crea o ,,Federație a Speranței”.
Organizatorii ( elevii claselor a XI
E, XI I și XII F) au pregătit activități practice,
jocuri și competiții pentru invitați, la finalul
cărora participanții au fost premiați. Toți elevii au fost încântați de eveniment, așteptând
ediția din 2014.
Ioana Șofîlcă, clasa a XI-a E
Prof. coord. Anca Ighişan
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„Sunt în mine niște doi” ( Tudor Arghezi, Caut cheia pe-ntuneric )

Sindromul mâinii străine
Sindromul mâinii străine este unul
dintre „misterele” medicale neelucidate. Persoanele care suferă de acest sindrom au o mână, de cele mai multe ori cea nedominantă,
care se comportă ca și cum ar avea o minte
proprie. Deși pare extrem de amuzant, nu
este nici pe departe așa. Mâna străină poate
să atingă sau tragă lucruri într-un mod stânjenitor, putând avea consecințe de natură legală dacă mâna atinge persoanele din jur într
-un mod necuviincios.
Medicii descriu tulburarea drept o
activitate complexă și centrată pe scop, care
nu este inițiată voluntar, a uneia dintre mâini. Cei care suferă de sindrom sunt conștienți
de mișcare și simt ceea ce simte mâna, dar au
adesea senzația că nu au niciun control asupra ei. Multe persoane se referă la mână ca
fiind o altă persoană, dându-i chiar și un nume.
Simptomele variază de la apucarea și
eliberarea compulsivă a unui obiect până la
acte diametral opuse voinței persoanei, precum stingerea becului imediat după ce mâna

Dr. Strangelove (Peter Sellers) încercând să
își oprească mâna „străină” să execute salutul nazist în filmul „Dr. Strangelove or: How
I Learned to Stop Worrying and Love the
Bomb”
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cealaltă l-a aprins sau deschiderea nasturilor
de la cămașă în timp ce mâna cealaltă îi închide. Unii bolnavi își pot controla brațul cu
mari eforturi, deși chiar și atunci mișcările
pot fi inexacte, de exemplu, în timp ce încearcă să își atingă fruntea ajung să-și atingă, de
fapt, pieptul sau umărul. Au fost înregistrate
și cazuri extreme, în care mâna a atacat și chiar a încercat să omoare persoana de care era
atașată.
Cele mai multe cazuri de sindrom al
mâinii străine implică epileptici care au suferit o intervenție chirurgicală de separare a
emisferelor cerebrale, încercând să-și controleze crizele convulsive, dar și oameni care au
avut tumori sau atacuri cerebrale, infecții sau
anevrisme.
Până acum, nu există niciun tratament cunoscut pentru această boală, însă ea
este de obicei controlată dându-i mâinii străine ceva de făcut, cum ar fi să țină un baston
sau o geantă atunci când sunt în public, astfel
ca aceasta să fie ocupată.

Rareş Gligor, clasa a XI-a G

Concursul Humanitas în licee
"Constantin
Diaconovici
Loga"
din
Timișoara, în poziţia fruntașă cu 48 de
puncte, urmând ca locul secund să fie ocupat
de colegiile naţionale "Octavian Goga" din
Sibiu și "Andrei Şaguna" din Brașov, cu 47
de puncte.
Din perspectiva mea, ca și concurentă,
pot spune că atenţia și concentrarea sunt
cruciale pe parcursul desfăşurării competiţiei.
Pentru rezultate optime este necesar ca
lecturarea bibliografiei să se facă meticulos,
notând fiecare informaţie ce poate avea statut
de întrebare. Important este sprijinul, dar și
sfaturile doamnelor profesoare pe parcursul
întregii pregătiri. Pentru mine, concursul a
fost o experienţă inedită și foarte placută,
bibliografia determinându-mă să ies din
"zona mea de confort" și să abordez alt gen
literar.
De asemenea, am avut prilejul de a
face cunoştiinţă cu persoane noi și de a lega
frumoase prietenii cu acestea. Aştept cu
nerăbdare etapa următoare, ce va avea loc pe
Concursul Humanitas în licee
ediţia a III-a, etapa a II-a, s-a desfăşurat
sâmbătă, 15 februarie 2014. Ce-a de a II-a
etapă a bine-cunoscutei competiţii a avut
tema "Numerele naturii", iar cărţile necesare
pregătirii acestei etape au fost: "Numerele
naturii" de Ian Stewart și "Zero, biografia
unei idei periculoase" de Charles Seife. La
această etapă au participat 30 de licee din
toată ţara, iar echipele înscrise în concurs
sunt formate din câte 3 elevi. Fiecărei echipe
îi sunt puse 12 întrebări, pe rând, iar fiecare
întrebare are un punctaj maxim de 2 puncte.
Acestea au fost concepute sub forma "cine
sunt?", "ce sunt?" de către Vlad Zografi.
Emoţiile au fost mari, astfel că fiecare
echipă s-a străduit să obţină punctajul
maxim. Clasamentul final a situat colegiile
naţionale "Dr. Ioan Meșotă" din Brașov și

12 aprilie. De data aceasta tema va fi
"Mozart", iar cartea pusă la dispoziţia
concurenţilor este "1791 Ultimul an al lui
Mozart", scrisă de H.C. Robbinson Landon.

Diana Guțu, clasa a XII-a C
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Sentimente handmade

Sirena fără glas
Lacrimi de cristal
Cad din inimi de metal
Care pretind a bate
Surâzând în șoapte,
Șoapte ce până și codrii le aud,
Șoapte ale unui om crud.
De fericire radiază fața ta,
Suflet belstemat, chinuit
Că i-ai făcut rău altuia
Pe care odată l-ai iubit.

Mi-ai dat drumul la mână,
demolându-mi fiecare particulă
din corp.
Mi-ai paralizat degetele,
au rămas încleştate,
s-au sfărâmat pe podea
în timp ce lacrimile s-au izbit de genunchi,
îngheţându-i.
N-ai plecat pentru totdeauna,
m-ai învăţat să-mi sinucid sufletul,
atât de mult îl uram,
atât de mult mă uram,
atât de mult te iubeam…
Am pus amintirea asta veche
Într-un cufăr pe care l-am încuiat,
l-am aşezat pe primul raft din magazinul Vintage
cu sentimente handmade.
În fiecare zi deschid magazinul,
în fiecare zi sufletul dă faliment.

Alina Damian, clasa a X-a B Premiul I la Concursul Naţional Ocrotiţi de Eminescu - Blaj 2014

Poate acum ți-s zilele frumoase,
Însă peste ani degeaba vei mai coase
O pânză a zărilor pierdute
Pentru a mă revedea.
Voci îți vor șopti mute
"Coşi degeaba".
Lacrimi de cristal
Cad din inimi de metal
Ce pretind a simți
Șoaptele mării.
Însă cum vântul amuţește marea
Și le fură sirenelor zarea,
Acum tot ce-a mai rămas,
Ești tu... o sirenă fără glas.

Ana Maria Pircă, clasa a XI-a E,
Premiul al II-lea la Concursul Național Marea și marea....
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Lapidare

Ucide-mi gândurile
prin lapidare
lasă doar o ultimă emoție
și furia pietrelor
înțepenite
într-un nod legat cu pene
și ochi morți de bufniță.
Sunt un maniac
ce caută răspunsuri
în buruieni crescute-n pereți albi,
pătați cu teamă și mânie.
Sunt un asasin.
Am ucis priviri și suflete,
am crescut în mine spaimă.
Sau poate spaima m-a crescut pe mine,
în timp ce-și spunea ultima rugăciune,
cu lașitate,
ca un leu ce moare între căprioare,
dincolo de alb,
printre cuvinte scrise cu litere ciobite
de-un topor plin de lumină.
Vezi tu, oamenii înțeleg doar ce li se spune,
ei nu văd o inimă murind de durere și frică,
ei nu știu că frica e ca o femeie moartă
ce nu adoarme. Niciodată.
Ai să cauți credință
în ultima clipă,
iar atunci
vei ști c-ai înnebunitcu adevărat.

Iris Rusu, clasa a X-a B
Premiul al III-lea la Concursul Național Ocrotiți de Eminescu –Blaj 2014
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Eternitatea reprezintă o noţiune
relativă, ambiguă, nedefinită şi diferită ca şi
concept pentru fiecare dintre noi. Unii o
percep ca o nemurire fizică, veşnicia pe acest
pământ: o perspectivă superficială, mediocră.
Alţii merg mai adânc, spărgând normele în
care au fost setaţi şi desluşesc o nemurire
spirituală, o fericire absolută, o împlinire
sufletească. Eternitatea este deci o noţiune
strict cu rol reprezentativ pentru o mie de
înţelesuri şi dimensiuni.
Se include în sfera eternităţii doar
trecutul şi viitorul, excluzând prezentul. De
ce? Poate pentru că trecutul este sigilat, este
gravat de umbre, iar viitorul este infinit
asemenea Universului? Doar prezentul este
scurt, este o clipă fugitivă, neînsemnată, nici
nu o percepi bine că a şi ţâşnit în umbra
trecutului. Însă nu putem uita că acţiunile
prezentului sunt cele care ne modelează

viitorul; prin urmare modul în care
valorificăm această mică boabă de prezent va
determina felul în care viaţa noastră îşi va
derula filmul.
Consider aşadar că afirmaţia este
parţial corectă, deoarece nu toţi oamenii au
capacitatea de a îngloba această eternitate, de
a-şi depăşi condiţia de muritor şi a tinde spre
cunoaştere absolută, pentru că ea în sine
înseamnă infinitate spirituală şi deci nu poate
exista într-o carcasă rigidă. De asemenea,
consider că prezentul este neglijat pe nedrept,
pentru că în definitiv, el este cel de care
depind trecutul şi viitorul, acestea din urmă
modelându-se după acţiunile şi deciziile lui. În
ciuda faptului că prezentul este cel mai scurt,
e motorul existenţei noastre şi poate chiar
înţelegerea lui cu adevărat ne va oferi cheia
spre eternitate.

Beatrice Burprich, clasa a XII-a B

Iubirea nu e ceva ce înveţi, nu poţi învăţa cum să recunoşti iubirea. E ceva ce pur şi
simplu ştii. Întotdeauna am crezut că iubirea
se schimbă, creşte odată cu noi.
În clasele primare iubirea era copilul
care râdea şi se uita înspre tine când se citeau
poezii în clasă, copilul care te călca pe papucii
cei noi şi-ţi fura din penar. Pe clasa a şaptea
credeai că atunci când iubirea va veni, va
purta papuci cu şireturi colorate şi va asculta
Green Day. Mai încolo vei vedea că iubirea nu

ascultă Green Day şi poartă mereu aceeaşi
şapcă, nu se dă niciodată cu parfum şi nu ştie
să danseze. Peste mai mulţi ani, iubirea va
arăta altfel,va veni cu un bagaj pe care vei
învăţa să îl cari şi tu, va avea lucruri care îi
amintesc de altcineva, ca şi tine. Veţi găsi
cântece pentru amândoi, locuri pentru
amândoi.
Cu alte cuvinte, cred că iubirea vine şi
pleacă sub diferite forme. Vine şi pleacă şi noi
creştem…

Cătălina Stanislav, clasa a XII-a B
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Prima încercare
La sugestia fostului consilier de
specialitate, d.nul Hubert
Gronen, colegiul nostru a solicitat în primăvara anului 2013
organizaţiei „Kulturweit“ din
Germania un voluntar, ca partener de promovare a limbii germane. Absolvenţilor de liceu şi
studenţilor în primii ani de studii
li se oferă şansa să participe la
programul „Anul social de voluntariat“ (Freiwilliges

Sozialdienstjahr - FSJ) într-o
ţară care corespunde intereselor
lor şi unde fac o practică de 6
sau 12 luni.
Fiind Şcoală Europeană Colegiul a obţinut tot cu sprijinul d-lui
Hubert Gronen statutul de Şcoală Parteneră (PASCH – Schule)
şi acreditarea pentru Atestatul
de
Limbă
Germană
(Sprachdiplom – DSD II), astfel
că prima solicitare a unui volun-

Ob im Deutschunterricht, bei
verschiedenen Projekten oder für
das Deutsche Sprachdiplom und
nicht nur da, überall wo etwas los
war, konntet ihr mich anfinden.
Ich habe versucht in diesen 5
Monaten, in denen ich an dieser
Schule war, mit euch eine Menge
zu unternehmen. Spaßige Dinge,
aber auch konzentrierte Arbeit,
bei der wir meines Erachtens nach
einen sehr großen Fortschritt
gemacht haben.
Ich hoffe, dass alles Freude
gemacht hat und ihr einige Dinge,
nicht
nur
aus
dem
Deutschunterricht lernen konntet.
Es war für mich bis zum letzten
Tag immer schön mit euch
Unterricht zu machen und dabei
habe auch ich sehr, sehr viel
gelernt und für die Zukunft
m i t g e n o m m e n .
Es war sehr interessant zu spüren,

wie Rumänien ist, wie die Leute
sich mir gegenüber verhalten und
wie der Unterricht in der Schule
abläuft.
Wie ich ja schon immer gesagt

Traducerea mesajului : Nicolae
Ciprian Moldovan, clasa XII I
Fie că am participat la orele de
curs, la diferitele proiecte sau la
atestatul de limbă germană
(Deutsches Sprachdiplom) şi nu
numai acolo, ci şi atunci când era
nevoie de mine, am putut fi găsit.
În aceste cinci luni, pe care leam petrecut în această şcoală, am
încercat să întreprind o mulţime
de lucruri. Fie că au fost activităţi amuzante, dar şi muncă susţinută, după părerea mea s-a înregistrat un progres foarte mare.
Sper ca munca noastră comu-

nă a fost plăcută şi că aţi putut
învăţa ceva în plus şi în afara
orelor de limba germană.
Până în ultima zi a şederii mele
m-am simţit foarte bine la voi în
şcoală unde şi eu am avut de
învăţat foarte multe lucruri pentru viitor.
Pentru mine a fost foarte interesant să cunosc România, comportamentul oamenilor faţă de
mine şi programul din cadrul
şcolii.
Aşa cum am susţinut întotdeauna, am fost foarte pozitiv impresionat de România şi în viitor mă
voi gândi cu multă plăcere la

tar a fost onorată.
A fost prima încercare.
Dacă a fost fructuoasă, o spun
rezultatele colaborării cu Milan
Geisler din Hannover.
Iată ce ne transmite acest tânăr
acum la despărţire – 19 februarie 2014.
(consemnare a d-nei prof. Monica- Elena Man)

habe, bin sehr positiv von
Rumänien überrascht worden und
werde in der Zukunft immer
wieder gerne an meine Tätigkeit
als
Freiwilliger
von
>>Kulturweit<< in Sibiu
zurückdenken. Außerdem spiele
ich natürlich mit dem Gedanken
bald wieder zurückzukommen,
um euch alle wiederzusehen.
Zum Schluss bedanke ich mich bei
allen, die mir so eine tolle Zeit
ermöglicht haben, vor allem bei
den Lehrern, Frau van der
Leeden, meinen Klassen und last
but not least Monica-Elena Man.
Ich werde definitiv mit einem
weinenden Auge nach Hause
fliegen und kann dort nur Gutes
von Rumänien erzählen!
Euer Milan

activitatea mea ca voluntar în
Sibiu. În afară de aceasta mă
bate gândul să revin curând pentru a vă revedea pe toţi.
În încheiere mulţumesc tuturor
celor care au făcut posibilă şederea mea în România, mai ales
profesorilor, d-nei van der
Leeden, claselor de elevi şi last
but not least d-nei Monica-Elena
Man.
Mă despart de voi cu multă părere de rău şi nu voi putea vorbi
România decât de bine.
Al vostru,
Milan
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“Vom Herzen zu den Herzen”
Ecouri ale activităţii de voluntariat
coordonate de Milan Geisler din Germania
şi de d-na prof. Monica-Elena Man

Începutul e partea cea mai grea
„La fel a fost şi în cazul vizitei (18 febr.2014)
în mijlocul oamenilor minunaţi de pe strada
G. Coşbuc. Am început timid, însă atmosfera
s-a destins total când am început toţi să batem

din palme şi să cântăm. În timpul activităţii
mă uitam prin sală şi vedeam cum şi cât de
mult se bucurau. Era în special o bunicuţă
drăguţă, marcată de ani, care ştia toate poeziile recitate de noi, şi cântecele, şi era atât de
implicată şi de încântată. Mai târziu am aflat
că dumneaei a fost profesoară de limba română...
În timpul recitării „Doinei” de O. Goga simţeam cât de adânc era sentimentul patriotic al
acelor oameni. Al nostru cum o fi?
Sincer vorbind mi s-a făcut dor de bunicul şi
mă gândeam la cât de multă grijă şi afecţiune
are el nevoie. Săptămâna viitoare îl voi vizita.
Zilele trecute i-am cumpărat un pulover, sper
să-i placă... Bunicul meu mă susţine pe drumul meu spre facultate, doreşte să-mi asigure
o viaţă mai bună decât a lui.
Asta vedeam şi-n ochii bătrâneilor – că ne
doresc o soartă mai bună şi mai uşoară, cu cât
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mai puţine obstacole şi dificultăţi. Asta depinde însă de noi. În discuţiile ulterioare cu ei mi
s-a confirmat părerea.
A fost o acţiune frumoasă şi emoţionantă.
Văzându-i cât de mult se bucurau şi cât de
implicaţi erau, instant mi s-au transmis sentimentele pozitive şi aveam o stare de bine pe
care o dobândeşti când simţi că faci lucruri
complet neegoiste şi atunci când speri întradevăr ca acţiunile tale să facă fericite alte
persoane.
M-am gândit şi la circumstanţele prin care au
ajuns acei oameni acolo. Poate că s-ar fi putut
rezolva şi altfel situaţia lor. Feţele lor arătau
că au cu siguranţă lucruri de povestit, multe
şi interesante. Sper doar să se fi simţit şi ei la
fel de bine ca noi.”

Mădălina Hortopeţ clasa a XII –a B

NU sunteţi singuri!
Experienţa de ieri (18 februarie 2014) a
fost interesantă şi ne-a făcut să vedem anumite aspecte ale vieţii din altă perspectivă. Emoţia puternică şi-a făcut simţită prezenţa, dar
într-un mod constructiv.
Cu ocazia proiectului „De la suflet pentru suflet / Vom Herzen zu den Herzen” lansat de
Milan Geisler, voluntar din Germania şi de d-

d-na prof. de limba germană Monica Man,
am cunoscut nişte oameni speciali, cu suflet
mare: sunt cei din Centrul pentru persoane
vârstnice de pe strada G. Coşbuc din Sibiu.
Am fost primiţi cu căldură, iar noi am încercat să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor. A
fost un lucru care a stârnit în noi un sentiment de mulţumire, iar feedback-ul pozitiv ne
-a făcut să ne simţim apreciaţi. Am încercat
să-i încântăm cu un mic spectacol de poezie şi
cântece vesele. Certitudinea că ei s-au bucurat şi chiar au fost fericiţi că am fost acolo,
am avut-o în momentul în care „bunicuţii” au
interacţionat şi au cântat cu noi. În ochii lor
se putea citi uimire si speranţă că tânăra ge-

neraţie dă dovadă de spirit civic şi că ei nu au
fost uitaţi. În aceeaşi mare măsură i-a bucurat şi faptul că nu i-am vizitat cu o ocazie specială, ci pur şi simplu din dorinţa de a aduce
un strop de primăvară, de tinereţe şi speranţă.
Această zi a fost una încărcată de emoţie şi
nostalgie. Zâmbetele de pe chipurile brăzdate
de timp şi griji, lacrimile ce tremurau în colţul ochilor în momentul când le-am înmânat

câte un mărţişor şi o mică atenţie ne-au marcat profund. Nu vom uita prea curând această
întâlnire deosebită. Ei sunt oamenii de la care
noi, tinerii, putem învăţa foarte multe lucruri.
Sentimentul de împlinire de la sfârşit a încolţit speranţa că vom repeta acţiunea pentru a
aduce din nou o rază de lumină în viaţa lor şi
a noastră.
Ramona Drăcea, XII B
Iuliana Hanea, XII B
Vlad Stoica, XII B
Andrada Vulc, XII B
Ana-Maria Bratu, XII E
Laura Fişcă, XII E
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Ziua Naţională a României a fost întâmpinată în anul şcolar 2013-2014 la Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Sibiu printr-o
suită de activităţi desfăşurate în săptămâna 25
noiembrie - 1 decembrie 2013. Acestea au
avut menirea să reliefeze simboluri şi repere
identitare ale naţiunii române care, în 2013 a
sărbătorit 95 de ani de la construcţia statului
naţional unitar român. Activităţile, cu caracter multi- şi transdisciplinar, au fost organizate de comisiile metodice – Socio - Umane, Arte, Fizică, Chimie – şi s-au bucurat de o largă
participare şi solicitudine din partea tuturor
elevilor, profesorilor şi direcţiunii Colegiului.
Săptămâna dedicată Zilei Naţionale a României a debutat luni, 25 noiembrie, cu lansarea unui concurs de eseuri pentru elevii de
liceu şi gimnaziu pe temele: „Sunt mândru că
sunt român”, „De ce iubesc România”, urmând ca eseurile cele mai reuşite să fie premiate şi publicate în revista şcolii şi într-o broşură specială. În holul şcolii şi în spaţiul bibliotecii au fost organizate expoziţii de desene
( profesor Carmen Mărculescu) şi carte ( bibliotecar Ramona Schiau) dedicate Marii
Uniri din 1918.
Marţi, 26 noiembrie, a avut loc o conferinţă extraordinară susţinută de invitatul
doamnei profesoare Carmen Jinariu, ÎPS
Serafim Joantă, Arhiepiscop Ortodox Român
al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi
Mitropolit Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, despre misiunea de
a fi tânăr. În cadrul prelegerii, un moment
impresionant l-a constituit dizertaţia despre

13

patriotism, care a sensibilizat întreaga asistenţă, elevi şi profesori deopotrivă.
Miercuri, 27 noiembrie, organizatorii au
lansat invitaţia adresată tuturor elevilor şi
profesorilor din colegiu, gimnaziu şi liceu, de
a purta, cu ocazia Zilei Naţionale, un semn
distinctiv - simbol naţional şi de a-şi exprima
gândurile legate de această zi pe un panou
montat în holul şcolii.
Joi, 28 noiembrie, în sala 30 s-a desfăşurat, într-un cadru festiv, o prezentare, urmată
de dezbatere pe tema „Sărbătorile le români”,
participând elevi reprezentanţi din toate clasele, directorii Colegiului şi profesori. După
intonarea imnului naţional şi un discurs de
suflet ţinut de doamna director Laura Dumitru, domnul profesor Adrian Neamţu a rostit
o alocuţiune despre sensul şi semnificaţia actuală a sărbătorii naţionale. A urmat prezentarea proiectelor: „Sărbătoarea Sfântului Andrei”( Oana Coşa, clasa a X-a D , coordonator
profesor Viorica Marcu), „Obiceiuri populare
de Sf. Andrei” şi „De la stindardul dacic la
drapelul naţional al României”( elevele Bianca Drotleff şi Mădălina Ivan, clasa a XI-a D,
coordonator profesor Georgeta Luca). Activitatea s-a încheiat cu un moment muzical emoţionant susţinut de grupul vocal al Colegiului,
coordonat de domnul profesor Ioan Turcu,
care a readus în memoria auditoriului cântecele patriotice, în varianta lor originală, „Trei
culori” şi „Pe-al nostru steag”, precum şi colinda tradiţională românească „O, ce veste
minunată”.

Tot joi, echipajul format din elevi din clasa a VIII-a, pregătit de doamnele profesoare
Gabriela Albu şi Eniko Szekely, a participat
la concursul dedicat zilei de 1 Decembrie şi
organizat de Şcoala nr. 1 Sibiu, „Unitate şi
continuitata în spaţiul carpato-danubianopontic” şi a obţinut locul al II-lea pe judeţ.
Vineri, 29 noiembrie, atmosfera de sărbătoare din şcoală a fost însoţită de activităţi
diverse care au evidenţiat o largă participare
a elevilor şi profesorilor. Fiecare dintre aceştia au venit la şcoală cu un semn distinctiv
reprezentând un simbol naţional ( drapele
naţionale, elevii şi-au pictat tricolorul pe faţă,
pe mâini, l-au prins în păr, la gât, pe mâini, pe
haine sub forma unor cocarde, profesorii au
purtat cocarde, câteva doamne profesoare au
avut vestimentaţie în trei culori-roşu, galben
şi albastru -, doamna director Laura Dumitru
s-a îmbrăcat în ie românească, iar eleva Teodora Craiu din clasa a XII-a C a venit cu costumul naţional cusut de bunica ei). Elevii de
la ciclul primar au avut propria lor manifestare, devenită deja tradiţie şi organizată extrem de atent şi riguros de învăţătorii lor. Sala de sport a Colegiului s-a umplut la ora 9,
când a început serbarea, de micuţi îmbrăcaţi
în haine de sărbătoare, în costume naţionale,
purtând drapele, cocarde tricolore şi pancarte
confecţionate de ei. Doamna profesoară Georgeta Luca le-a ţinut o scurtă lecţie de istorie,
interactivă, explicându-le cu ajutorul unui
puzzle cum s-a format statul naţional unitar
român, după care serbarea s-a derulat prin

recitări de poezii, cântece, Imnul României
cântat în toate variantele de la Unire şi până
azi, Hora Unirii. Elevii mai mari, de la liceu,
au realizat un flashmob în curtea şcolii, conturând cu corpurile lor harta României în
roşu, galben şi albastru, moment în care au
fost antrenaţi elevii claselor a XI-a A, D şi E,
care au oferit astfel un spectacol original colegilor şi profesorilor. Pe parcursul programului, de la ora 8 până la ora 14, în laboratorul
de chimie, doamnele profesoare Daniela Aldea şi Delia Nemeş, împreună cu clasele lor au
desfăşurat activităţi şi au făcut experienţe chimice cu tema „Roşu, galben şi albastru în laboratorul de chimie”.
Săptămâna dedicată Zilei Naţionale a Românie s-a încheiat, într-un mod firesc, cu o
excursie organizată de doamna profesoară
Carmen Jinariu la Alba Iulia, Oraşul Marii
Unirii, duminică, 1 decembrie .
Activităţile derulate în săptămâna Marii
Uniri s-au bucurat de aprecierea tuturor elevilor, fapt care s-a reflectat în participarea
largă, benevolă şi entuziastă a acestora, precum şi în diseminarea făcută în perioada următoare. Reuşita acestor activităţi s-a datorat
implicării active în organizarea lor şi a altor
colegi: profesori Anca Ighişan, Mara Ionescu,
Petre Grozav, Rodica Stănculescu; doamnele
laborante Mihaela Popa şi Rodica Voronca, în
mod special a directorilor Colegiului Laura
Dumitru, Luminiţa Ducu, Achim Stoian şi
deopotrivă a tuturor elevilor şi profesorilor
şcolii.

Coordonatori proiect:
Prof. Luca Georgeta
Prof. Rodica Stănculescu
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Om. Femeie. Româncă.
Da, într-adevăr, asta trebuia să fie concluzia.
Ei bine, îmi place să fiu o stea purpurie între
miliarde de stele albe. Monotonia n-are cum
să fie plăcută. E special, deci e frumos. Nu e
special, deci?! Deci nu e nici frumos. Simplu şi
atât de logic.
Îmi place să cred că sunt, în primul rând,
OM. Nu doar o fiinţă bipedă, cu două mâini şi
chip fericit. Nu! Om în adevăratul sens al cuvântului. Fizicul nu defineşte nici măcar 10%
din noţiune. În schimb raţiunea şi personalitatea, da. Fără raţiune cum poţi conştientiza
alte calităţi?
Îmi place că m-am născut femeie. Delicate,
inteligente, elegante, raţionale. Şi lista poate
continua. Nu am uitat de calităţile mai puţin
pozitive, însă prefer să privesc partea frumoasă a oamenilor şi să încerc, pe cât posibil, să
ignor minusurile. Nu-mi place cum sună ,,defecte”. Îl consider un cuvânt prea dur
şi poate puţin prea rece.
Îmi place că mi-s româncă. De ce n-aş fi? E
că şi cum n-ai fi mândru că eşti băiat sau fată.
E acel ceva cu care te naşti şi nu dobândeşti
pe parcurs. Părinţii nu-i poţi schimba, chiar
dacă sunt unii (cărora nu le pot atribui rangul
de ,,oameni”) care îşi doresc mai presus decât
orice să-i schimbe. Patria ţi-e mama care-ţi d
[ de mâncare, care-ţi oferă o locuinţă fie ea
mare sau mică, portocalie sau albă, o garsonieră sau o casă cu trei etaje. Patria ţi-e tatăl
care te îmbracă, ţi-e fratele şi sora care te fac
să zâmbeşti (sau nu) în fiecare dimineaţă, ţi-e
bunica cu care te duci vara la băi (ea la tratament, tu la relaxare), ţi-e bunicul, ţi-e mătuşa
şi verişorul. Patria ţi-e totul.
Dumnezeu m-a lăsat aici, pe pământ românesc, şi sunt mândră de asta! M-a lăsat aici cu
un scop (şi nu, nu acela de a avea de unde pleca). Şi hai să fim serioşi! ,,Decât codaş la oraş
mai bine-n satul tău frutaş” Dacă ar fi să emigrez, să zicem, în Anglia (că tot e un vogă
acum) cu siguranţă aş regresa din punct de
vedere social, ar trebui să mă lupt pentru
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existenţa, ar fi ca şi cum m-aş naşte din nou.
Aici, acasă, am dobândit toate acestea conştient (şi pe unele chiar inconştient) de când mam născut până în prezent. Ar fi corect faţă
de mine însămi să şterg cu buretele totul şi să
o iau de la zero?
Casa mea are munte şi litoral! Câte alte state
se bucură de asemenea podoabe? Sunt mândră pentru ea, ţara mea. Trăiesc prin ea şi
astfel ,,calităţile” ei le asimilez şi eu. Pot să
privesc în tihnă răsăritul de pe o plajă din
Mamaia şi apusul de la Bâlea Lac. Pot asista
la Liturghie la Mănăstirea Văratec, că apoi să
mă rog la Vecernie la Mănăstirea Antim. La
fel de bine pot face o baie matinală la Felix şi
una nocturnă la Căciulata. Nu poate fi numită
asta o binecuvântare?
Şi scopul tău în viaţă e fericirea, am dreptate?
Şi al meu la fel. Nu m-aş putea bucura de
acest sentiment peste hotare, departe de ai
mei. Singură, fără gălăgie în casă, parcă n-ar
mai fi la fel.
Era vorba aceea ,,Bun venit în România!
Fixaţi-vă ceasurile cu 50 de ani în urmă!”. E
adevărată, însă e spre binele nostru. Aici putem iniţia proiecte (şi să se şi continue cu succes), care, poate, în alte ţări sunt ,,expirate”
deja. Aici avem mai multe idei şi, implicit,
mai multe posibilităţi.
Mai e ceva. Ceva mai subtil şi mai greu de
întrevăzut prin aglomeraţia asta de gânduri
care pur şi simplu poluează organismul
uman. Suntem un popor de oameni buni. Nu
încerca să mă corectezi, ştiu bine ce zic. Întradevăr, nu e de neglijat faptul că există personaje vii care se rup de această matrice, însă
nu e corect să lăsăm o petală să eclipseze întreaga floare. Avem conştiinţă. Există ţări în
care se comit crime la tot pasul, sper exemplu
Afganistan. E pe locul doi la nivel mondial din
punct de vedere al ratei mortalităţii. Şi aici, în
România, sunt destule cazuri de ucidere, însă
nu există grad de comparaţie între ce se întâmplă aici şi ce se întâmplă peste hotare.

Sunt mândră că sunt româncă! Nu mândră
în sensul peiorativ al cuvântului. Nu acel gen
de mândrie care se înrudeşte cu aroganţa.
Nici pe departe. Sunt mulţumită, ba chiar fericită de originea mea. Nu neg faptul că există
şi minusuri în ceea ce priveşte România, dar
treptat, totul se poate îmbunătăţi. Iar eu cred
în oameni (poate puţin mai mult decât e necesar şi sănătos). Cred că fiecare generaţie poa-

te contribui cu un pas la creşterea în rang a
scumpei noastre patrii! N-am s-o părăsesc! Nam să aleg nici America, nici China şi nici
Germania! Am să rămân aici, chiar dacă am
să ajung să fiu singurul cetăţean. Am să rămân aici şi-am s-o iubesc şi-am să cred în ea!
Am să rămân aci ş-am să fiu mereu mândră
că mi-s româncă!
Daria Mărcuş, clasa a XI-a B

Chiar dacă am văzut lumina zilei și
am făcut primii pași în Basarabia, țară ruptă
pe căi ilegale de sora ei din motive politice, eu
totuși iubesc România. Iubesc aceste meleaguri care îmi sunt apropiate, dar totodată atât
de străine. Iubesc această limbă care e atât de
dulce, dar atât de diferită de limba părinților
mei.
Iubesc România ca pe un vis, un vis care a
apărut acum 3 ani și a persistat în fiecare moment greu. Un vis care m-a stimulat pentru a
face tot posibilul și imposibilul pentru a ajunge aici, și am ajuns...
Chiar dacă în Republica Moldova părerile
cu privire la România sunt foarte diferite, de
la cele mai bune, la cele mai negative și deseori servesc drept temă pentru discuții aprinse
printre cetățeni, eu mereu am considerat țara
de peste Prut un ca exemplu de urmat pentru
Moldova.

Din adâncul pământului natal
Ca o răbufnire de minereuri,
A ieșit la iveală pentru noi,
O limbă, un grai, un izvor.
Un izvor nesecat de știinţe
Ce curge de la început prin noi,
Ce ne astâmpără setea de dor
Și de iubire de țară.

România este țara unde oamenii își respectă limba, o respectă și o iubesc. O țară unde
oamenii nu-și uită originea, nu-și uita obiceiurile și tradițiile. O țară care s-a luptat pentru
a ajunge în Uniunea Europeană, și i-a reușit...
Simt față de această țară o iubire naivă, o iubire care nu cunoaște lipsurile şi neajunsurile
care probabil că sunt prezente şi sunt simțite
de fiecare cetățean.
De când am venit aici, deseori am fost cuprinsă de sentimentul de mândrie, simțindu-mă
superioară semenilor mei din Moldova. Doar
eu am ocazia să văd munții în fiecare dimineață, să merg pe străduțe vechi pline de
amintiri, să primesc zâmbete sincere de la
micii români în fiecare dimineață, să merg la
unul din cele mai prestigioase colegii din țară.
România, eu te iubesc, și mulțumesc
că am fost primită în familia ta mare!

Un grai numai al nostru,
Al românilor aparte,
Graiul păsărilor din codru
Și al pruncilor din leagăn.
O limbă sfântă, preamărită,
De tot poporul românesc
Ce inima tristă-ți alină,
Atunci când de durere ea suspină.
Diana Gherghelejiu, clasa a IX-a D
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România este o parte din sufletul meu,
este locul unde m-am născut și care va fi mereu pentru mine casa mea. Dragostea pentru
țara natală este atât de puternică, încât mă
simt pe glorioasele culmi ale libertății, ale fericirii.
Sunt mândră să fac parte din comunitatea civică a României.Chiar dacă este doar
un punct pe harta lumii şi o putere politică
neînsemnată pentru celelalte state importante, România este o țară iubită, respectată și
admirată de mulți oameni, pentru tradiția și
cultura sa deosebită, peisajele feerice ce îți
taie respirația, arhitectura, monumentele care
conferă stil, eleganță, impozanță şi pentru
lăcaşurile religioase-mănăstiri, biserici-unde
oamenii își găsesc alinarea, pacea şi căldura
sufletească.
România este considerată grădina
Maicii Domnului datorită unei întâmplări impresionante. Se spune că un sihastru din
Munții Bisericanului a decis să meargă împreună cu ucenicii săi la Muntele Athos, în Grădina Maicii Domnului, după ce tătarii le arseseră lăcașul de cult. La scurtă vreme după ce
s-au pornit, călugării au fost opriți de o apariţie miraculoasă. Fecioara Maria le ieșise în
cale dintr-un stejar de pe marginea drumului.
Dialogul,consemnat în viața Cuviosului Iosif, care a fost proclamat sfânt, a fost
următorul: "Unde mergeți?" La această minunată vedere ei au răspuns: "Ne ducem la
Grădina Ta." Apoi Maica Domnului le zise:
"Întoarceți-vă, căci și aici este Grădina Mea."
Această întâmplare relevă credința
arzătoare pe care o au românii, iar pentru
iubirea pe care i-o purtăm, Fecioara Maria ne
ocroteşte. Minunea înfăţişează caracterul
unic, sfânt al ţării noastre dragi, binecuvântată de divinul har al lui Dumnezeu, revărsat pe
meleagurile sale.

România reprezintă un simbol al credinței și al iubirii angelice încă din istorie,
când Mântuitorul nostru l-a trimis pe Apostolul Andrei să propovăduiască doctrinele religioase. Învățătura creştină a ocupat un loc
prestigios şi a stat la baza începuturilor evoluției României.
De asemenea, istoria ţării noastre este
înzestrată cu multe victorii care au creionat
caracterul eroic și nobil al României. Au existat însă şi înfrângeri crunte dar optimismul,
ambiția şi solidaritatea poporului român i-au
ajutat să se ridice şi să nu se dea bătuți în luptele de-a lungul timpului.
Mulți români decid în zilele acestea să
părăsească țara în căutarea unei vieți mai
prospere, dar banii nu înseamnă totul. Eu naş putea trăi fără tabloul exuberant al Munților Carpați care sunt ocrotitorii României,
fără râurile cristaline în care se oglindește
frumusețea cadrului teluric al țării, fără marea infinită, misterioasă pe care de fiecare dată când o văd o contemplu cu satisfacție și iubire. De asemenea n-aş putea trăi fără să ascult zi de zi limba noastră dulce, serafică şi
fermecătoare. Dorul m-ar sufoca, iar melancolia şi nostalgia m-ar captura într-o lume
acromatică, tanatică, fără armonie, bucurie şi
dragoste.
România simbolizează viaţă, frumusețe, cultură, credinţă, naturaleţe şi iubire. Țara
mea natală este paradisul meu, un colț desprins din eden, cu care mă mândresc, pe care
o respect şi o iubesc. Sunt fericită şi mândră
că sunt româncă! Niciodată nu m-aș regăsi în
altă ţară, deoarece gândul meu ar fi la patrie,
la familie, iar o parte din inima mea va rămâne mereu în tezaurul românesc.

Iunis Ștefana Minculete, clasa a IX a B
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Toți suntem oameni, cu trăiri și cu
emoții, suntem cu frica lui Dumnezeu, unii
mai mult, alții mai puțin, suntem păcătoși și
sfinți în același timp, dar mai presus de toate,
suntem români și cu asta ne mândrim.
Uneori, simt nevoia să urc până la cer
și să mulțumesc că-n plaiurile românești miau pus sămânța; uneori, parcă aș sta pe un
imens munte, așa, în văzul tuturor, și-aș striga
pătimașă că îmi iubesc țara. Uneori, aș lua o
bucată de lemn și aș scrie pe ea cu raze
înfloritoare o scrisoare către România:
Cu bujori în obraji ce frăție ne-arată,
Cu pletele-ți ca grâne din soare furate,
Cu-al tău chip senin ce vestește libertate,
La sânu’-ți ne-ai ținut și-n vreme-ntunecată.
Și te iubesc și te-ndrăgesc
Și-s mândră că-s a ta
Și nu știu cum să-ți mulțumesc
Că din vietate om m-ai făcut,
Că ai pus trăire în trupul de lut;
Din pântecele tale am ieșit vie
Tu-mi ești cu-adevărat mamă,
O, dulce Românie!
Dar ce folos? Poate în cer nimeni nu
îmi poate vedea trupul de muritor, poate, de
voi striga, nimeni nu îmi va auzi glasul

nesemnificativ, poate razele vor aduce flăcări
nimicitoare în care lemnul va pieri... Aleg,
astfel, să port în suflet mândria față de
naționalitate, căci sufletul mi-e nemuritor, iar
odată priponită aici, și mândria e ferită de
temătoarea moarte.
Şi, Doamne, cât aur are România!
Spunând aur, nu mă refer la feluritele obiecte
prețioase, ci la eroii, la marii oameni care au
dat de știre și celor de peste granițe că a fi
român este o binecuvântare. Indiferent de
împrejurări, mărturisesc, cu inima limpede,
că fiind româncă, e, poate, singura bucurie, e
o fală ce o port în suflet.
Mai zăresc însă și că unii calcă țara în
picioare, iar ochii mi se îngreunează de
lacrimi. Cel care nu cunoaște iubirea față de
ceea ce este și ceea ce îl reprezintă, e, de fapt,
un demon ce se dă drept om cu principii.
Tradiția sfântă mă face și mai mult să
iubesc România. Locurile, parcă rupte din
Rai, îmi fac inima să sară de bucurie. Chiar
de sunt vremuri grele, chiar de văd cum totul
sub picioare se sfărâmă, în brațele României
și cea mai devastatoare furtună e ca o firavă
adiere de vânt.
Pentru mine, doar România înseamnă
acasă, iar nici măcar moartea nu îmi poate
lua dragostea pură față de țară și față de
patrie.

Cristina Ghincea, clasa a IX-a A
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După succesul spectacolului final al ediției din 2012 a proiectului Plato, anul acesta
nu au scăzut standardele, doar tema și locația
s-au schimbat. Așadar, perioada 6.10 - 11.10.
2013 sau “Plato Science Week” ne-a antrenat
în a gândi științific, în a descoperi frumusețea
materiilor exacte și a le stabili aplicabilitatea
în viața cotidiană.
Germania, Munchen. O locație pe măsură, unde totul este calculat, unde exactitatea
și punctualitatea stau la baza oricărei acțiuni.
Europaische Schule Munchen ne aștepta, cu
holurile sale enorme, sălile de clase superb
aranjate și profesorii zâmbitori, gata să ne
ofere o săptămâna de neuitat. În școală urmă
să ne întâlnim zilnic, să ținem mici ședințe
organizatorice
și
să
participăm
la
workshopurile pregătite atât de către participanții din toate țările cât și de gazde.
Orașul ne-a fost prezentat în cea de-a
doua seară, când am mers împreună cu elevi
ai ESM în principalele puncte de atracție ale
Munchenului. Turul ne-a fost prezentat de
către copiii care ne ofereau informații despre
zona, clădirile și importanța locului în care
eram. De asemenea, în două dimineți au fost
organizate excursii, în care se mergea pe echipe, în unele dintre cele mai frumoase și interesante spații. Astfel, prima dimineață au fost
vizitate muzee științifice în principal, pe când
în cea de-a doua, elevii au avut ocazia de a
vedea ori Allianz Arena, ori Bavaria Film
Studios, două obiective cunoscute care ne-au
făcut pe toți să ne dorim să ne întoarcem, spre
a le vizita din nou.
Workshopurile s-au dovedit a fi atât
interesante și uneori dificile, cât și amuzante.
În timpul pauzei de prânz, în cantina școlii,
elevii aveau ocazia de a discuta cerințele și
rezultatele de la activități, de a se cunoaște
mai bine, într-un cadru mai puțin rigid, de a
își dezvolta abilitatea de a înțelege și a vorbi
limba engleză, limbă care ne unea, indiferent
de țara de proveniență.
Penultima seară a reprezentat marele
final, momentul în care urma să dovedim
profesorilor coordonatori, nouă și părinților
elevilor germani că am muncit și că am reușit
să construim ceva frumos, ceva care a reușit
să străpungă barierele lingvistice și

diferențele culturale dintre noi, ceva ce o să
rămână în mințile și sufletele noastre.
Întregul proiect a fost prezentat pe echipe,
păstrându-se grupele în care am fost la
workshopuri, și totul a ieșit bine, publicul
fiind cel puțin la fel de mulțumit de rezultat
ca și noi. A urmat The Farewell Party, o mică
petrecere a elevilor participanți, unde am
dansat și am schimbat numere de telefon, în
așa fel încât prieteniile formate acolo să nu se
piardă.
Ultima dimineață ne-a strâns din nou,
pe toți, în școală, pentru ca directorul și
doamnele profesoare coordonatoare să ne
înmâneze diplomele de participare, după care
fiecare școală a plecat spre casă, cu
promisiunea că an de an va reveni în proiect.
Elena Luana Hagiu , clasa a XI-a D
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De când eram mică am fost pasionată
de cultura asiatică și în special de modul lor
de a fi! Mereu calmi și zâmbitori, chinezii
sunt un popor care pot să îți încălzească sufletul și să te facă să te simți ca acasă la mii de
kilometric distanță.
Împreună cu 3 colege, Roman Alina Maria
(CNOG), Tănase Andreea Maria (CNGL, Deva) și doamna directoare Laura Dumitru, am
plecat într-o călătorie în îndepărtata China în
luna octombrie 2013. Am zburat 9 ore cu
avionul din Muchen până am ajuns la prima
noastră oprire: Beijing.
Orașul datează de 3 milenii și în multe
locuri nu se poate observa că timpul a trecut
peste el. Trecutul se îmbină cu prezentul, clădiri imense lângă lăcașuri de cult sau case în
stil tradițional! Oamenii zâmbesc mereu și
sunt mereu dispuși să te ajuge! Marele Zid
Chinezesc este mai impunător decât în poze și
este străbătut în fiecare zi de milioane de
oameni. Porțiunea vizitabilă este destul de
mică, dar greu de traversat. Sute de scări te
așteaptă, care sunt inegale și de multe ori
incomplete care să te ducă tot mai sus pentru
a admira peisajul.
Al doilea loc pe care l-am vizitat a fost
Orașul Interzis. În momentul în care pășești
în el simți o energie mai grea, parcă simțind

că a fost atâta timp un loc închis. Arhitectură
este spectaculoasă și te face să te simți de parcă ai fost o prințesă, de parcă ai mai fost acolo…
După 4 zile petrecute în Beijing, am luat
avionul spre un oraș din sudul Chinei:
Kungmin. Situat în provincia Yunnan,
Kungmin este un oraș al florilor, al veseliei și
al bunei dispoziții. Un oraș în care primăvara
este prezentă pe tot parcursul anului, fiind
poreclit
,, Orașul Primaverii’’.
Acolo am vizitat primul meu templu.
Poate pare inadecvat, dar m-am rugat în acel
templu și am simțit cum rugăciunea se ridică
la cer, era energie pură ! Sunetele păreau a
veni din altă lume, totul părea a fi într-o
armonie perfectă !
Competiția la care am participat s-a
desfășurat în Kungim și a constat într-un
discurs în limba chineză, 100 de întrebări în
chineză despre cultura Chinei în format
digital, o probă de talent, competiție sportivă,
aranjarea florilor (ikebana) și vot online !
Ne-a fost foarte greu să părăsim acel
tărâm, ne-am simțit ca acasă și în inimile
noastre mereu va rămâne un loc magic, un loc
pe care niciodată nu o să-l uităm: China !

Raluca Marinciu, clasa a XI-a B

20

UNGARIA 2013

Elevii participanţi în proiectul Comenius GREEN ai Colegiului Naţional Octavian
Goga Sibiu au avut oportunitatea de a merge
în Ungaria, o ţară participantă la acest proiect, între 25 mai şi 1 iunie 2013.
Deplasarea a avut loc cu autocarul, până în Târgu Mureş, apoi cu avionul până în
Budapesta, de unde şcoala gazdă a asigurat
transportul elevilor şi celor două profesoare
însoţitoare, d-na Andra Tischer şi d-na Delia
Nemeş, până în Aszod, unde elevii au fost primiţi cu multă căldură de către gazde şi elevii
internatului şcolii.
În prima zi petrecută în Ungaria, Duminică, 26 mai, elevilor le-a fost acordat timp
liber, aceştia au vizitat oraşul şi împrejurimile împreună cu gazdele lor, unii ajungând chiar şi în Budapesta, unde elevele cazate la internat împreună cu câţiva parteneri maghiari
au vizitat cea mai mare grădină botanică din
Europa, unde au văzut animale sălbatice
dintr-o „mini junglă”: „America Tropicală”.
În jurul orei 4 după amiaza, elevele s-au întors în Aszod, ziua fiind o reuşită din toate
punctele de vedere.
Luni, toţi elevii români au asistat la
orele de curs ale partenerilor gazdă, luând
apoi prânzul împreună la cantina şcolii. Imediat după masă, toţi elevii din ţările participante la proiect au luat parte la câteva jocuri
de cunoaştere , „Ice Brakers”, în care elevii
au avut ocazia de a descoperi lucruri în comun şi pasiuni asemănătoare, ziua
terminându-se cu plecarea eleviilor de la
şcoală la familiile gazde.
Ziua de marţi a început cu turul şcolii
gazde, continuând apoi cu una dintre cele mai
emoţionante momente ale proiectului, deoarece a fost ziua prezentării proiectelor power
point despre reciclare, la care românii au lucrat mult timp, împreună cu d-na profesoară
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Andra Tischer şi d-na profesoară Felicia
Pătcaş. Prezentările au fost pe măsura aşteptărilor, elevii români fiind felicitaţi în mod
special de către toţi cei prezenţi. După prezentări, toţi elevii şi profesorii au mers împreună cu şcoala gazdă la Castelul din Gödöllő,
unde au fost impresionaţi de frumuseţea impunătoare a clădirii şi de istoria pe care acesta o păstrează intactă.
Miercuri, elevii şi profesorii au mers la
un centru de colectare a gunoaielor din
Gödöllő. Aici au aflat despre procesul de adunare, sortare şi reciclare a deşeurilor. După
această activitate, musafirii împreună cu gazdele au vizitat Budapesta, oprindu-se mai întâi la o casă „eco”, construită din panouri solare. Cu toate că vremea a fost ploioasă, elevii
şi profesorii au vizitat oraşul Budapesta, fiind
impresionaţi de minunatul Castel din Buda,
unde au asistat, printre altele, la schimbarea
gărzii palatului. După vizita la castel, elevilor
le-au fost acordate câteva ore libere în centrul
oraşului, unde s-au plimbat şi au făcut cumpărături, ziua fiind aşadar un adevărat succes.

Joi, 30 mai, echipa Comenius a mers în
Visonta, unde elevii au vizitat o centrală electrică şi de asemenea, au luat prânzul la un
restaurant de lângă Visonta. După masă, elevii şi profesorii au avut parte de o surpriză:
au vizitat oraşul Eger, care i-a lăsat plăcut
impresionaţi prin caracterul lui pitoresc şi
totodată, modern. Apoi, grupul de români,
germani, italieni, spanioli şi turci s-a despărţit
în două, o parte mergând la băile termale din
Demjen, ceilalţi rămânând încă câteva ore în
Eger. Elevii au ajuns în Aszod seara, mergând la familiile gazdă sau la internat.
Ziua de vineri a fost dedicată în totalitate sportului, şcoala gazdă din Aszod sărbătorind „Sports Day”. Astfel, elevii au participat la activităţi sportive atât în aer liber, cât
şi în sala de sport a şcolii. După masa a urmat

un moment trist pentru mulţi dintre elevi,
deoarece acestea urmau să fie ultimele ore
petrecute împreună, o parte din echipa Comenius plecând chiar vineri, restul sâmbătă şi
duminică. După festivitatea de încheiere, elevii germani şi italieni au plecat către avion,
iar restul elevilor au petrecut seara împreună
cu noii prieteni.
Sâmbătă, 1 iunie, a fost ziua plecării
elevilor români şi spanioli, care s-au îndreptat
de dimineaţă spre Budapesta pentru a lua
avionul. Elevii români au ajuns după masa în
Sibiu, obosiţi dar nerăbdători să împărtăşească experienţele noi şi cunoştinţele pe care leau acumulat pe parcursul acestei experienţe,
pe care probabil nu o vor uita niciodată.

Iris Rusu, clasa a X-a B
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În data de 14 februarie, sala festivă a
Colegiului Național Octavian Goga a găzduit
o conferință pe tema “Tehnologii nepoluante“
în cadrul proiectului Comenius (G.R.E.E.N.).

Profesorul coordonator al acestui proiect,
doamna Andra Tischer, împreună cu doamna
ing. Cecilia Dobrotă au prezentat un proiect
powerpoint al cărui scop a fost de a aduce la
cunoștință elevilor amenințarea sub care se
află planeta la momentul actual din cauza
poluării, dar și măsurile care pot fi luate în
vederea ameliorării acestei probleme. Elevii
prezenți au avut ocazia de a vedea case
ecologice, au aflat mai multe lucruri atât
despre tehnologiile nepoluante, cât și despre
impactul negativ al acestora asupra naturii.

De asemenea, elevii au aflat cum se
pot folosi organisme vii pentru a proteja
culturile de insecte și alte amenințări, nu
substanțe toxice. Informațiile noi au avut un
impact plăcut asupra auditoriului, stârnind
curiozitatea.
Conferința s-a finalizat printr-o
dezbatere pe tema poluării și o discuție legată
de reciclarea hârtiei. Doamna profesor
Codruța Burlea a adus la cunoștință faptul că
o firmă vine la un anumit interval de timp în
școala noastră să colecteze hârtia reciclabilă,
recompensând clasa care strânge cea mai
mare cantitate.
Bagajul de informații obținute în acea
zi va fi materializat prin gesturile viitoare ale
elevilor care au dovedit un interes deosebit în
ceea ce privește salvarea planetei.

Ana Maria Pircă, clasa a XI-a E
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Septembrie 2013 întâlnire de proiect Comenius– GREEN la Sibiu

Având în vedere faptul că în această perioadă se desfăşoară proiectul multilateral “Comenius”, având tema
Reciclarea, am luat interviuri unei eleve a liceului “Colegiul Naţional Octavian Goga”, Denisa Avram şi
unei profesoare din aceeaşi instituţie, doamna Cosmina Almăşan, care ne-au răspuns la nişte întrebări.
1. Bună, Denisa, pentru început, ne-ai putea spune
dacă tu sau familia ta recilați unele materiale?
D.A. Bună ziua. Da, de fapt eu, împreună cu familia
mea, reciclăm.
2. Ai putea să ne dai mai multe detalii?
D.A. Desigur. În fiecare săptămână, când o companie
care se ocupă cu reciclarea vine să ne ia gunoiul, ne
dau nişte pungi speciale în care noi îl sortăm. Aceste
pungi sunt fie pentru sticlă, plastic sau hârtie.
3. Şi unde anume se duc aceste gunoaie sortate? Întrun loc în care sunt reciclate sau sunt aruncate la
groapa de gunoi, împreună cu restul?
D.A. Nu ştiu, noi doar sortăm gunoiul, iar compania
care se ocupă de asta le transportă și valorifică
diferențiat
4. Toţi vecinii tăi reciclează sau familia ta este doar o
excepţie?
D.A. Nu, vecinii mei nu fac asta. De fapt, cred că
suntem singurii care reciclează de pe strada noastră,
cu toate că şi restul ar avea posibilitatea să facă acest
lucru. Dar este şi acesta un început...

5. Crezi că această sortare a deşeurilor ar trebui
introdusă şi în şcoli, astfel încât elevii să înveţe de
mici să sorteze şi să recicleze gunoiul?
D.A. Da, asta ar ajuta mult pentru că ceea ce învăţăm
la şcoală ne ajută să ne formăm ca oameni, aşa că
reciclarea ar trebui să fie mai mult încurajată în şcoli.
Am observat că şi în şcoala noastră există câteva
coşuri de sortare a a plasticului şi a sticlei, însă
aproape nimeni nu aruncă gunoiul acolo, probabil
pentru că elevii nu sunt obişnuiţi să procedeze astfel.
6. Crezi că pe viitor România se va dezvolta din acest
punct de vedere şi că va deveni o ţară mai educată şi
curată?
D.A. Sper, pentru că reciclarea este cea mai uşoară
metodă de a reduce poluarea, aşa că noi, românii,
trebuie să re-educăm această ţară în ceea ce priveşte
poluarea.
7. Mulţumim mult pentru răspunsuri, Denisa!
D.A. Cu plăcere!

1.Bună ziua, doamna profesoară. O primă întrebare pe
care am dori să v-o adresăm este dacă dumneavoastră
reciclaţi.
C. A. Bună ziua. Da, reciclez parţial. De fapt,
colectez hârtia pe care nu o mai folosesc, o păstrez şi
din când în când, o aduc la şcoală sau i-o dau unei
vecine care lucrează la un centru de colectare a
hârtiei.
2. Şi ce se întâmplă cu hârtia odată ajunsă la şcoală?
C. A. Noi, profesorii, avem o cutie în cancelarie unde
punem hârtia, iar femeile de serviciu o iau şi o duc
într-un loc de unde este luată de o companie care vine
regulat, cred, şi colectează hârtia.
3. Elevii reciclează? Vă întreb asta deoarece am văzut
cazuri în care elevii şi familiile lor sunt chiar foarte
interesaţi de această problemă.
C. A. Aceste situaţii sunt foarte rare, pentru că, în
oraşul nostru de exemplu, un cunosc multe locuri sau
companii care se ocupă de reciclarea plasticului, a
hârtiei sau a sticlei. În cartierul în care locuiesc, mi-ar
fi imposibil să reciclez, chiar dacă aş vrea, pentru că
un există un astfel de loc pentru asta.

4. Am observat că în şcoala noastră există unele
coşuri de gunoi speciale pentru sticlă, plastic sau
hârtie. Însă majoritatea elevilor un aruncă gunoiul
acolo.
C. A. Da, într-adevăr, elevii nu sunt educaţi în această
privinţă. De aceea, proiecte precum “Comenius” sunt
foarte benefice, pentru că oferă oportunitatea elevilor,
dar şi profesorilor, de a învăţa despre aceste lucruri.
5. Credeţi că pe viitor generaţia tânără de acum va
învăţa să recicleze şi de asemenea, oamenii vor deveni conştienţi de efectele negative ale poluării cauzate din cauză că nu se reciclează?
C. A. Sper, pentru că problema reciclării este foarte
des dezbătută, chiar şi mediatizată în zilele noastre,
aşadar mulţi oameni încep să înveţe despre aceste
lucruri. Iar odată ce învaţă, vor spune şi altor oameni
şi se vor obişnui să colecteze gunoiul selectiv, pentru
a putea fi reciclat. Însă acest lucru nu ţine numai de
oameni, ci şi de companii. În concluzie, trebuie să
existe un efort din ambele părţi.
6. Vă mulţumim pentru răspunsuri, doamnă Almăşan!
C. A. Cu plăcere!

Iris Rusu, clasa a X-a B
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Hallo Leute! Ich bin Randi, der beliebte
Lederschuh! Darf ich euch etwas erzählen?
Ich habe in meinem Leben schon viele
verrückte Dinge gesehen und erlebt. Jaja, ich
war nicht immer so schäbig und abgetragen
wie jetzt.
Einmal war ich im Besitz eines
verzauberten Prinzen. Alles lag zu meinen
Füßen. Es gab keine Party, die ich nicht
besuchte. Ich war überall. Alle Mädchens chuhe li ebt en mi ch f ür mei ne
Geschwindigkeit und mein Tanztalent. Ich
war sehr bekannt und stattlich zugleich. Aber
genug jetzt! Das ist meine Lebengeschichte!
Einmal fuhr ich mit meinem Prinzen
durch die Stadt. Kurz danach wurde es
meinem Jungen schlecht und plötzlich fiel er
zu Boden. Könnt ihr es euch vorstellen?! Ich
hatte mein Schuh-Schlüsselbein brechen

können. Aber ich hatte Glück, ich landete auf
einen Schuh namens Tabitta. Oh, mein Gott!
Das war aber schön, Liebe auf den ersten
Blick! Meinem Herrn wurde von einer jungen
Dame geholfen. Ich konnte sie nicht gut
sehen, denn ich war bedeckt.
Tabitta jammerte ein wenig, sie konnte
zwei-drei Tage nicht mehr gehen, bis der
Schuster sie nähte, aber das Warten lohnte
sich. Wir gewöhnten uns zusammen spazieren
zu gehen und alles gemeinsam zu machen.
Vielleicht fragt ihr euch, ob ich sie geheiratet
habe?! Ich wollte es, aber vor der Hochzeit
hatte sie einen Unfall. Was war geschehen?!
Ein Hufeisen trat auf sie. Mein Herz blieb fast
stehen, ich war verzweifelt. Als der
Rettungswagen kam, war es leider zu spät.
Ich konnte nie mehr einen anderen
Frauenschuh lieben!

Compunerea a participat la Concursul de scriere creativă
„Märchen 2.0.1.3.”, organizat de Centrul Cultural German
din Sibiu, susţinut de Institutul Goethe şi a fost publicată în
volumul concursului.

von Tiana-Lucia Văideanu, 8. E Klasse
Deutschlehrerin: Monica-Elena Man
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Desene realizate de elevii
Colegiului Naţional ,,Octavian Goga”
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Programul „Tezaure Umane Vii – păstrători şi transmiţători ai culturii tradiţionale” reprezintă
una dintre iniţiativele UNESCO privind salvgardarea, păstrarea şi transmiterea patrimoniului
cultural imaterial. Scopul principal al programului este acela de a încuraja statele membre să
adopte acele măsuri prin care păstrătorii şi transmiţătorii anumitor elemente de patrimoniu
cultural imaterial să beneficieze de o recunoaştere şi de o vizibilitate adecvată în rândul
comunităţilor din care fac parte, al specialiştilor şi al publicului larg. (Convenția UNESCO
pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial)

Sărbătorile de iarnă au un farmec
aparte în satele din Mărginimea Sibiului,
unde localnicii păstrează tradiţii vechi de sute
de ani. Un obicei foarte apreciat este cel al
cetelor de juni care se îmbracă în costume
populare şi colindă satele de Crăciun.
În fiecare an, în preajma sărbătorilor
de iarnă, mai exact de Sfântul Nicolae, la Jina

se alcătuiește ceata junilor. Această ceată este
formată din „vătav”, conducătorul cetei,
„câjmar”, ajutorul vătavului, şi două „mâini
drepte”, adică doi băieți care să îi ajute. Vătavul are un steag în mână, format din batiste
și țesături vechi prinse de un băț, iar câjmarul
are în mână o ploscă cu vin cu care sunt serviţi toți sătenii atunci când junii îi colindă.

Odată alcătuită ceata, în Ajunul Crăciunului băieţii merg la colindat, în timp ce
fetele îi așteaptă cu masa îmbelșugată. De la
biserică, unde poposesc iniţial pentru a spune
o rugăciune, junii merg la cei doi preoți ai
satului, apoi la primar după care, din centrul
comunei, se împart în două cete și pleacă la
colindat pe la casele oamenilor. Aceștia cântă
o colindă specifică, după care vătavul întreabă gazda dacă vrea să mai cânte „un păcurar

sau o băciță”; păcurarul este o colindă adresată băieților, iar băcița este o colinda adresată fetelor,gazda alegând în funcție de propriii
copii.
Junii sunt așteptați de toți oamenii
satului cu pâine pe masă, cu cârnați, preparate ale porcului și bani, sunt serviți cu cozonac,
prăjituri, vin și alte bunătăți, aceștia luând de
pe masă preparatele de porc, pâinea și banii.
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În prima zi de Crăciun nu se colindă.
În a doua zi de Crăciun, ceata junilor
merge la colindat la biserica numită și
„Catedrala Munților”, iar mai apoi asistă
împreună cu fetele la slujbă. După terminarea acesteia, îmbrăcaţi în port popular, băieții cu „bitușe”, iar fetele cu „cojoace”, prezintă în fața mulțimii - adunate în centrul
comunei - jocuri tradiţionale specifice: Hora
mare, Mușamaua, Hațegana, Jiana, Învârtita, iar la final Melcul. Seara la fel se organizează un bal.
În a treia zi de Crăciun, ritualul se
repetă la cealaltă biserică din comună, numită „Buna Vestire”, diferența este că băieții
poartă haine de piele, iar fetele poartă
„jachete”.

Tot prin tradiţie, una care datează din
1895, în 28 decembrie toate cetele din Mărginimea Sibiului se strâng la cea mai mare întâlnire a junilor, în localitatea Sălişte, considerată a fi centrul spiritual al Mărginimii.
Aici se organizează o petrecere mare, în mijlocul oraşului, unde fiecare ceată îşi prezintă
colindele specifice, dar şi portul şi dansurile
care, deşi au elemente comune, diferă de la sat
la sat. Căciulile junilor, purtate zilnic în toată
această perioadă, sunt decorate cu pene de

păun, flori albe şi tricolor, fiind uşor diferite
în funcţie de ierarhie: judele are căciulă brumărie cu trei pene, ajutorul de jude are căciulă neagră cu două pene, iar restul junilor au
căciuli negre cu o singură pană. Un jude poate fi recunoscut după costumul popular, diferit de al celorlalţi atât prin căciula brumărie,
cât şi prin pieptarul alb, junii având pieptar
negru. După "rang" sunt îmbrăcate şi fetele,
iar judeasa, partenera judelui, are cojoc alb,
spre deosebire de celelalte fete.
Adriana Stoica, clasa a XI-a G

Patrimoniul cultural imaterial este
transmis din generaţie în generaţie, recreat în
permanenţă de comunităţi şi grupuri umane,
în interacţiune cu natura şi istoria lor,

conferindu-le acestora un sentiment de identitate şi continuitate, contribuind în acelaşi
timp la promovarea respectului faţă de diversitatea culturală şi creativitatea umană.
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Monica Moraru, clasa a X-a E
Lucrarea a participat la concursul de creație plastica ,,Pe urmele marilor
scriitori” din cadrul simpozionului interjudeţean
,,Constantin Noica-Emblemă românească în cultura universală”
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