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 Geneză 
Din rădăcinile adânci, 

Înfipte bine în trecut, 

Sorbind prezentul printre stânci, 

Cuvinte mândre s-au născut! 

 

Şi au ajuns la suprafaţă, 

Ca slove îndelung muncite, 

Să le citiţi cu drag acasă, 

În viitor, în zile însorite! 

 

Trecând prin mintea omenească, 

Seminţe-n prag de primăvară, 

La voi în suflet să-ncolţească 

Şi rodul să se-arate-n vară! 

   Prof. Elena Popescu 
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Liceul Tehnologic Nr. 1 din municipiul 

Câmpulung Moldovenesc are o poveste de 

peste 130 de ani. De fapt, el are o dublă 

istorie, pentru că povestea acestei şcoli cu 

profil de construcţii se întrepătrunde cu istoria 

Şcolii de Arte şi Meserii din Câmpulung 

Bucovina. 

Cea mai veche instituţie de învăţământ 

din Câmpulung Moldovenesc îşi începe 

existenţa în anul 1873 când, la Cernăuţi , ia 

fiinţă „Înalt cezaro-crăiasca şcoala 

profesională de stat”, prima instituţie de acest 

gen din Bucovina. Şcoala avea două secţii: 

una de construcţii şi alta tehnică, de chimie. Astfel, până în 1918, şcoala a purtat vechea 

denumire de la înfiinţare. 

 În 1921 şcoala va primi denumirea de „Şcoala de Construcţii de Lucrări Publice” Între 

1925-1931 s-a numit „Şcoala de Conductori Arhitecţi” iar intre 1931-1936 „Şcoala de 

Construcţii şi Desenatori de Arhitectură” cu durata de 5 ani. Între 1936-1948 a purtat denumirea 

de „Liceul Industrial de Construcţii Civile şi Edilitare”. În acest ultim interval de timp şcoala s-a 

mutat de la Cernăuţi, mai întâi la Strehaia, în judeţul Mehedinţi, în anul 1944 (din cauza 

războiului) şi apoi de la Strehaia, la Câmpulung Moldovenesc în 1945.                  

 După reforma comunistă a învăţământului din 1948, începând cu 1950, şcoala se va numi 

„Şcoala Medie Tehnică de Construcţii Civile şi Industriale” până în 1955 când şcoala a primit 

denumirea de „Şcoala Profesională de Ucenici - Construcţii”, şi având ca for tutelar Ministerul 

Construcţiilor. Sub această denumire şcoala va funcţiona neîntrerupt până în anul 1974. 

 Din 24 mai 1974, „Şcoala Profesională de Ucenici - Construcţii” din Câmpulung 

Moldovenesc se transformă în „Grupul Şcolar de Construcţii Câmpulung Moldovenesc”, ulterior 

numindu-se Grup Şcolar Nr. 1 Câmpulung Moldoenesc, iar din toamna anului 2012 se numeşte 

’’Liceul Tehnologic Nr.1’’, din Câmpulung 

Moldovenesc  

 Această unitate funcţionează în cea 

mai frumoasă clădire construită în stil 

popular românesc din oraşul Câmpulung 

Moldovenesc. Această clădire construită în 

1912 a  găzduit timp de 38 ani, între 1912-

1950, Şcoala de Arte şi Meserii din 

Câmpulung Bucovina. În acest fel liceul 

nostru este şi moştenitorul acestei şcoli de 

renume cândva în toată Bucovina. 

 În afară de muncitori calificaţi, 

această şcoală a format şi numeroşi şi buni 

tehnicieni, din rândul cărora foarte mulţi au 

continuat studiile, ajungând arhitecţi, ingineri constructori ori profesori. Liceul Tehnologic Nr. 1 

Câmpulung Moldovenesc concentrează în trecutul său istoria a peste 130 de ani a două şcoli care 

au avut un renume în întreaga Bucovină, în ţară şi peste hotare.  

(Din Monografia şcolii, scrisă de prof. Valeriu Maricari, în 1994)              
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Îmi amintesc cu drag de ultima vacanţă de 

vară de la sfârşitul clasei a VIII-a când, împreună cu 

părinţii mei, a trebuit să iau o decizie importantă,într-

un timp foarte scurt, privind viitorul meu. Practic, 

sfătuindu-mă cu părinţii, am hotărât să optez pentru 

Liceul Tehnologic Nr.1, deşi aveam media care mi-

ar fi permis reuşita la orice alt liceu al oraşului meu. 

Recunosc faptul că un rol decisiv în alegerea acestui 

liceu l-a avut mama mea, ea numărându-se printre 

foştii absolvenţi, vorbindu-mi despre anii frumoşi 

petrecuţi aici şi despre dăruirea profesională a 

dascălilor acestuia. Toate acestea mi-au trezit 

curiozitatea de a experimenta mai mult şi, de ce nu, 

de a mă număra şi eu printre elevii Liceului 

Tehnologic Nr.1.   

Cu siguranţă nu voi uita niciodată primele 

zile de bobocel de clasa a IX-a , atunci când am 

început să mă integrez într-un nou colectiv şi, mai cu 

seamă, prima întâlnire cu doamna dirigintă şi cu noii profesori. Acum, după mai bine de doi ani 

de zile, mărturisesc faptul ca nu  mi-a fost greu să mă adaptez în noua clasă , eu considerându-

mă o fire sociabilă, cu simţul umorului, flexibilă şi, mai ales , pregătită să înfrunt viitorul. 

Suntem o clasă unită, menţionez aici meritul doamnei diriginte care a ştiut să ne apropie unii faţă 

de alţii şi să ne responsabilizeze.  

Primii doi ani de liceu au trecut ca vântul! Acum suntem în clasa a XI-a, deja ’’ mai 

maturi’’, dar la fel de veseli ca la începutul liceului, păstrându-ne totuşi un dram din inocenţa 

specifică vârstei copilăriei. Abia acum începem să realizăm cu adevărat că aceşti ultimi doi ani 

ai liceului sunt decisivi pentru viitorul fiecăruia dintre noi, gândindu-ne de acum  mai serios la o 

cale de urmat în viaţă. 

Pe parcursul acestor ani, am dobândit noi cunoştinţe, apoi am reuşit să-mi sistematizez 

informaţiile deja însuşite, dar ceea ce aş vrea să subliniez  este faptul că aici mi-am dezvoltat 

aptitudinile,  implicându-mă activ la nenumărate activităţi extracurriculare. Menţionez cu 

bucurie că sunt preşedinta Consiliului şcolar al elevilor  liceului nostru şi că această nouă 

responsabilitate a mea nu numai că m-a propulsat în ierarhia elevilor dar mi-a deschis noi 

oportunităţi prin dezbateri, prin lucrul în echipă, prin organizarea şi desfăşurarea unor campanii 

de întrajutorare şi nu numai, atât la nivelul şcolii,cât şi în afara ei.  

Roxana Bergheva       

Clasa a XI-a A     
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Pentru noi, toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii, al 

frigului, ci şi acela al bucuriilor prilejuite de numeroasele datini 

şi obiceiuri legate de sărbătoarea Naşterii Domnului, cât şi de 

încărcătura spirituală a momentului. 

      Cu acest prilej, elevi ai şcolii noastre şi-au arătat talentul şi s-au implicat în programe 

artistice ce s-au dovedit a fi primite foarte bine de public. Astfel, sub atenta îndrumare a 

doamnei profesoare, Vasiliu Mihaela, grupul vocal al liceului a interpretat un buchet de colinde 

tradiţionale ce a insuflat tuturor participanţilor spiritul sărbătorilor de iarnă. Bineînţeles ca nici 

dansatorii n-au fost mai prejos, uimindu-ne cu virtuozitatea interpretării unor dansuri populare 

specifice zonei. Urăturile, dansul bumbierilor, jocul 

caprei şi al ursului au demonstrat că tradiţia a rămas încă 

vie în inima şi sufletele noastre. Fineţea actului artistic s-

a datorat talentului şi muncii doamnei profesoare, 

Petraşuc  Ana-Maria. Toate acestea ne-au introdus şi mai 

mult în spectaculozitatea şi parfumul sărbătorilor. Având 

în vedere superstiţia conform căreia nu este bine să refuzi 

urătorii, deoarece aduce ghinion, colindătorii noştri s-au 

gândit să-l bucure şi pe primarul municipiului Câmpulung 

Moldovenesc, domnul Mihăiţă Negură. Acesta s-a arătat foarte încântat şi a oferit cuvinte şi 

daruri frumoase. 

În cadrul proiectului „Şi tu poţi să fii Moş 

Crăciun!”, doamnele profesoare împreună cu grupul de 

colindători s-au gândit şi la o acţiune de voluntariat. 

Dorinţa elevilor a fost să se oprească o clipă şi să aprindă 

lumânări în inima celor trişti, să coloreze puţin viaţa 

persoanelor mai înnegurate, oferind din toată inima un 

zâmbet, o colindă, o îmbrăţişare, un dar… Astfel, paşii ne-

au condus la Centrul de Plasament „Visătorii” din 

localitatea Fundu Moldovei. Acolo am găsit o atmosferă 

caldă, primitoare şi nişte copii frumoşi şi sensibili. La 

rândul lor ne-au prezentat un program artistic, la sfârşitul căruia au       

primit daruri-din partea elevilor noştri.  

Despărţirea de ei s-a dovedit a fi grea şi s-au făcut promisiuni 

de revedere.  

      Semnificaţia şi magia sărbătorilor ne-au făcut 

pe toţi să  promitem să fim mai buni unii faţă de alţii şi 

să nu uităm că Domnul 

pentru noi S-a născut în 

trup minunat! 

                                                          
Iuliana Rătundu, 

clasa    Clasa a XI-a B 
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În ziua de 24 ianuarie 2013,în liceul nostru s-a omagiat ziua Unirii Mici, aşa cum ştim că 

se numeşte  evenimentul petrecut pe 24 ianuarie 1859. 

  Activitatea s-a desfăşurat sub 

îndrumarea şi coordonarea domnului 

profesor de istorie, Romaga Mircea, cu 

sprijinul şi participarea conducerii şcolii: 

doamna director, Hojbotă Georgeta, 

domnul director-adjunct, Luca 

Constantin şi doamna consilier educativ, 

Moraru Elena.  

  La eveniment au fost prezente şi 

alte cadre didactice, alături de elevii 

claselor a IX-a A, a X-a A, a X-a B, a 

XI-a A şi a XI-a B. 

   Activitatea a fost deschisă de 

domnul profesor Romaga Mircea, care a 

prezentat contextul în care s-a desfăşurat 

acest mare moment al istoriei noastre. S-a pus accent pe situaţia internaţională, favorabilă atunci 

românilor dar şi pe efortul intern în vederea atingerii idealului naţional: formarea unui nucleu 

statal românesc. Făcând apel la informaţiile primite de elevi şi de la alte discipline (mai ales de 

la limba şi literatura română), domnul profesor a evocat câteva figuri de marcă ale perioadei: 

Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Vasile Pogor, fraţii Brătianu. 

Cunoscuţi în epocă drept gruparea bonjuriştilor, ei au fost motorul luptei pentru unire şi pentru 

modernizarea societăţii româneşti. 

   S-a subliniat mai ales rolul jucat de Alexandru Ioan Cuza în calitate de membru al 

Partidei Unioniste, primul conducător al statului român modern şi iniţiatorul marilor reforme de 

după Unire: secularizarea averilor mănăstireşti, legea rurală, legea instrucţiunii publice, 

înfiinţarea armatei naţionale.  

   Unirea de la 1859 a fost începutul unui proces istoric gândit de generaţia de la 1848: 

formarea unui stat naţional care să cuprindă pe toţi românii. Mica Unire a dat curaj şi încredere 

românilor de pretutindeni, care au început să simtă că au un susţinător şi un protector în noul stat 

român.  

   Expunerea a fost completată de o prezentare 

PowerPoint despre oraşele Unirii: Bucureşti, Iaşi, Cernăuţi, 

Chişinău, Alba-Iulia.  

   La sfârşitul activităţii, noi, elevii am avut 

posibilitatea de a ne exprima opinii sau de a pune întrebări 

referitoare la acest eveniment. Am participat cu plăcere la un 

moment deosebit care a pus în evidenţă unul dintre 

momentele glorioase ale istoriei noastre. 

 

                                    Ovidiu Ilie, clasa a XI-a A 
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Cu ocazia acestei zile, catedra de 

alimentaţie şi turism  a organizat  o lecţie 

deschisă, având drept obiective: 

încurajarea unui stil de viaţă sănătos, 

informare asupra unei alimentaţii 

echilibrate, precum şi însuşirea câtorva 

reguli de etică şi conduită în servire. La 

această lecţie a participat clasa      a X-a 

SP, care se afla în practică la cea dată. 

Activitatea s-a desfăşurat timp de două 

ore, în laboratorul gastronomic  al 

liceului. Au participat doamna 

profesoară, Hulubeac Angela, cadru 

didactic coordonator, precum  şi doamna 

director a liceului, Hojbotă Georgeta.  

Cu această ocazie, elevii s-au 

putut informa asupra semnificaţiei şi 

importanţei Zilei Internaţionale  a 

Alimentaţiei, care are loc în fiecare an pe 

data de 16 octombrie, precum  şi despre 

rolul alimentaţiei şi al stilului de viaţă 

pentru o dezvoltare armonioasă şi 

sănătoasă.  

După ce şi-au arătat talentul 

culinar, elevii  au realizat un joc de rol 

“ospătar-clienţi”, în cadrul căruia a avut loc servirea 

preparatelor obţinute dar şi debarasarea meselor.  

Ziua Internaţională a Alimentaţiei este un bun 

prilej ca elevii să înveţe că alimentaţia  influenţează 

foarte mult şi direct calitatea vieţii, iar alegerile făcute 

trebuie să fie în cunoştinţă de cauză, în mod responsabil, 

atât faţă de mediu, cât şi faţă de noi înşine şi sănătatea 

noastră. Noi, copiii suntem foarte interesaţi, în special la 

această vârstă, de dobândirea unor comportamente 

alimentare şi a unui  stil de viaţă sănătos şi echilibrat, în 

măsura  în care informaţiile ne sunt prezentate într-un 

mod accesibil. Credem că educaţia este esenţială şi în 

acest domeniu şi că ea trebuie făcută atât la şcoală, cât 

şi acasă.  

La finalul lecţiei deschise, toţi elevii au 

completat chestionare având ca subiect informaţiile  

prezentate, au primit diplome de participare şi pliante de 

prezentare cu diferite produse culinare. 

 

 Ştefan Nuţescu, clasa a X-a SP 
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 Ne-am obişnuit ca în fiecare an să sărbătorim Zilele 

Francofoniei sub genericul: ,,Fȇte de la Francophonie”. 

Astfel, în 

ziua de 20 martie 

2013, în şcoala noastră au fost organizate mai 

multe activităţi care au marcat acest eveniment 

într-o manieră atractivă şi entuziastă. Elevii 

claselor    a X-a A şi a X-a E au prezentat 

câteva proiecte PowerPoint despre mai multe 

ţări francofone. Această activitate s-a 

desfăşurat la biblioteca liceului sub 

coordonarea doamnelor profesoare Mamaischi 

Maria şi Tîrlă Mirela, precum şi a doamnei bibliotecare, Ionel Georgeta .   

Partea a doua  a acestei activităţi s-a desfăşurat în cabinetul de informatică al liceului, 

unde elevi din diferite clase au participat la un 

concurs tematic intitulat: ”Vérifiez vos 

connaîssances! “.  Câştigătorii au primit premii 

şi diplome. 

Săptămâna Francofoniei s-a încheiat cu 

amenajarea unui panou realizat de elevii clasei   

a X-a SP. Au fost expuse câteva materiale 

confecţionate de către elevii liceului nostru: 

imagini, compuneri, desene, steguleţe şi 

fotografii. 

Vineri, 22 martie, au fost analizate activităţile organizate cu acest prilej. S-a constat că 

elevii au fost interesaţi de sărbătorirea 

evenimentului menţionat, ceea ce demonstrează 

încă o dată că limba franceză continuă să 

rămână în lista principalelor centre de interes 

ale elevilor. 

Sperăm să celebrăm acest eveniment cu 

aceeaşi implicare şi în anii următori ! 

 

 Valentin Blidaru, clasa a XI-a C,D 
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Liceul Tehnologic Nr. 1 este singurul liceu din oraş care formează specialişti în 

mecanică, instalaţii electrice, construcţii si lucrări publice, instalaţii pentru construcţii, care oferă 

tehnicieni calificaţi pe piaţa muncii, pregătiţi să relanseze un domeniu, din păcate, neglijat în 

ultimii ani. 

Mecanică 

 

Clasa a XI-a C,D este o clasă de profil 

tehnic, specializarea tehnician proiectant CAD, care efectuează 

practica la agenţii economici din Câmpulung Moldovenesc cu 

care şcoala noastră are încheiate contracte de parteneriat. O 

parte dintre elevi merg la  SC DACIA SERVICE SA şi alţii la 

ACR. Acolo ei lucrează împreună cu mecanici calificaţi ai 

unităţilor economice, îi observă cum lucrează, îi ajută la 

demontarea şi montarea pieselor iar împreună studiază piesele şi recunosc defectele şi uzura 

apărute datorită exploatării.  

Tot profil tehnic este clasa a X-a D,  dar cu specializarea 

lăcătuş mecanic structuri. Această clasă efectuează practica în 

cadrul atelierului de la şcoală, care este foarte bine dotat, cu 

maşini, utilaje, scule şi dispozitive de verificare de ultimă 

generaţie, procurate prin intermediul fondurilor europene pe care 

şcoala le-a accesat în cadrul programului PHARE.   

În domeniul mecanic s-a format o clasă de pregătire 

profesională, a XI-a SPP cu calificarea confecţioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice, care 

pregăteşte forţa de muncă pentru un domeniu de viitor şi care în 

prezent nu este acoperit pe acest segment de piaţă. Practica se 

realizează la agenţi economici privaţi, SC ARDESEL SRL şi SC  

EUROCONCEPT  SRL, unde elevii lucrează alături de patroni şi 

personalul calificat al unităţii, confecţionează şi montează 

geamuri şi balcoane din tâmplărie de aluminiu, din mase plastice 

şi din lemn stratificat. 

Interesul partenerilor este comun. Liceul nostru beneficiază de mediul autentic şi de 

climatul specific unităţilor economice industriale iar agenţii 

economici privaţi pot beneficia de privilegiul 

de a-şi alege viitorii muncitori din rândul 

elevilor practicanţi. 

 

Valentin 

Blidaru,  

Clasa a XI-a C,D
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Construcţii, Instalaţii şi Lucrări publice 

 

Încă din cele mai vechi timpuri, omul a avut preocupări privind 

creşterea gradului de confort în locuinţe: temperatură, umiditate, apă caldă şi apă rece. În natură 

apa se găseşte sub variate forme: apă subterană şi apă de suprafaţă dar, care de cele mai multe 

ori, nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate. Prin exploatarea acesteia, prin aducţiunea prin 

diverse instalaţii şi lucrările tehnice executate asupra ei, apa îşi modifică şi mai 

mult proprietăţile, omul trebuind să intervină pentru a corecta proprietăţile fizice, 

chimice, biologice şi organoleptice. 

Liceul Tehnologic Nr.1, prin intermediul profilului tehnic, formează viitorii 

specialişti în specializările tehnician instalator 

pentru construcţii şi tehnician în construcţii şi 

lucrări publice. Practica elevilor se realizează în 

cadrul atelierelor şcolii care sunt 

dotate cu 

echipamentele necesare 

diverselor lucrări ce pot fi 

executate în acest domeniu.  

Astfel, cei de la instalaţii pot utiliza sculele specifice 

instalaţiilor, ţevilor, caloriferelor: 

maşina de tăiat electrică, maşina de 

probat instalaţii, instrumentele de măsură şi control. Cei de la 

construcţii lucrează cu betoniera vibratoare, învaţă cum trebuie 

să fie realizat betonul de calitate, cum arată consistenţa acestuia 

şi cum se folosesc mijloacele de muncă specifice construcţiilor 

(mistrie, gletieră, şpaclu, lopată etc), şi dispozitivele de control. 

                     Ilie Aurel Oniga,   

  clasa a XII-a E  

 

 Instalaţii electrice  

 

Clasele de tehnician în instalaţii 

electrice îşi desfăşoară practica în atelierul de electrotehnică al 

şcolii, unde elevii învaţă să execute lucrări de specialitate. Ei se 

deprind să folosească echipamentele necesare învăţării realizării 

circuitelor electrice, efectuării măsurărilor parametrilor electrici, 

depistarea şi înlăturarea defectelor de natură electrică. Astfel, ei utilizează trusa de lipit din 

dotarea Phare, aparate de măsură, de conectare şi de protecţie. 

În contextul existenţei unui declin economic în ultimii ani şi a pauperităţii populaţiei, tot 

mai multe persoane apelează la specialişti în electrotehnică pentru recondiţionarea aparaturii 

casnice, fapt ce determină o bună integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii. În baza certificatului 

de competenţe profesionale obţinut, ei se pot încadra sau îşi pot înfiinţa firme de realizare a 

instalaţiilor electrice interioare. 

 Gabriel Lechovolea, clasa a XII-a D   
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TĂRNĂUCEANU OVIDIU 

Clasa a XI-a C,D 

Menţiune la faza naţională a 

„Performanţă doar cu un 

creion şi o foaie de hârtie” 

 

         CONCURSULUI DE MATEMATICĂ APLICATĂ 

        “ADOLF HAIMOVICI” 

         Profesor îndrumător, Hojbotă Georgeta 

 

Urma să descopăr pasiunea mea pentru matematică pe la 

începutul anilor mei de liceu, o perioadă destul de târzie, având în 

vedere că în anii precedenţi această disciplină nu prezenta niciun 

interes pentru mine iar rezultatele erau sub nivelul aşteptărilor. 

         Performanţă se poate obţine în multe feluri şi în multiple domenii. Eu am fost de-a dreptul 

fascinat la gândul că aş putea obţine performanţă doar cu un creion şi o foaie de hârtie, ba mai 

mult, să fii şi apreciat pentru asta. Am fost conştient că până la succes este un drum lung şi 

anevoios, presărat cu împliniri şi uneori cu dezamăgiri, fapt care a fost suficient  ca să mă 

motiveze şi să mă ambiţioneze. A fost nevoie de multă muncă, de multe renunţări şi sacrificii. 

Abia acum, în cel de-al treilea an de liceu, m-am bucurat de prima mea reuşită la un 

concurs naţional de matematică. Pe de altă parte, fizica este o altă disciplină căreia eu i-am 

acordat o atenţie deosebită şi care m-a ajutat foarte mult să văd şi partea practică a matematicii în 

viaţa de zi cu zi. 

 

ROMAGA CRISTINA     „Îmi face plăcere să-mi petrec timpul 

Clasa a XII-a B       alături de cei dragi…şi să îngrijesc  

Locul X la faza naţională a            necuvântătoarele” 

Olimpiadei de Turism şi alimentaţie  

Profesori îndrumători: Burcă Carmen, Hulubeac Angela, Ulian Virginia 

 

De obicei nu obişnuiesc să vorbesc despre mine, considerând 

că o pot face mult mai bine ceilalţi, ei fiind cei care ar putea să-şi 

exprime opinia în legătură cu defectele şi calităţile mele. 

Ca orice adolescentă, am pasiunile, plăcerile şi slăbiciunile 

mele. De exemplu, îmi place foarte mult să călătoresc pentru a descoperi oameni şi locuri noi. De 

asemenea, îmi face plăcere să-mi petrec timpul alături de cei dragi mie, să mă plimb în aer liber 

şi să îngrijesc necuvântătoarele, ele dăruind iubirea necondiţionat tuturor celor care le acordă 

atenţie. 

Referitor la alegerea făcută în privinţa liceului, nu am niciun regret, chiar mă bucur 

pentru opţiunea mea, pentru că aici mi-am pus în valoare calităţile, competenţele şi aptitudinile 

dobândite de-a lungul anilor de şcoală.  

Sunt într-un moment de răscruce, când se încheie o perioadă frumoasă din viaţa mea şi va 

începe o altă etapă la fel de frumoasă, sper eu, când, alături de preocupările ştiinţifice din 

domeniul economic, voi avea parte şi de noi experienţe de viaţă şi pregătirea unui nou drum pe 

plan profesional, familial şi social.  



GENEZE  

ŞOLDAN MAGDALENA    “Mi s-au sădit în suflet de către părinţi 

Clasa a XII-a B dragostea şi respectul pentru şcoală şi profesori”      

Locul II la faza judeţeana a   

Olimpiadei de Turism şi alimentaţie  

Profesori îndrumători: Burcă Carmen, Hulubeac Angela, Ulian Virginia 

 Mi-am dorit să urmez acest liceu încă din şcoala generală, pentru 

că foarte multe rude din familia mea au fost elevi ai acestei şcoli, ei fiind 

încântaţi de profesorii de aici iar acum pot afirma şi eu că au avut 

dreptate. Am găsit aici modele pentru viaţă şi oameni de la care am avut 

ce învăţa. 

 Sunt o fire retrasă, calmă şi discretă, căreia îi place foarte mult să 

citească şi, mai ales, să călătorească. Anul trecut am avut cinstea să-mi fie înmânată cheia succesului 

chiar de către sora mea mai mare, pe atunci şi ea elevă în clasa a XII-a B. Amândouă am urmat 

acelaşi profil.  

 Suntem o familie numeroasă, unită şi iubitoare, în care ni s-au sădit în suflet de către părinţi 

dragostea şi respectul pentru şcoală şi profesori, toţi fraţii şi surorile mele obţinând rezultate foarte 

bune la învăţătură.  

 Sper că viitorul va fi de partea mea şi voi urma o facultate în domeniul umanist. 

BLIDARU VALENTIN  

Clasa a XI-a C,D    „Meseria este brăţară de aur” 

Locul III la  faza judeţeană a  

Olimpiadei disciplinelor din aria curriculară „Tehnologii”  

profilul TEHNIC, domeniul Mecanică 

Profesori îndrumători: Zancu Nistor, Luca Constantin, Sihotă Elena 

Am optat pentru acest liceu deoarece de mic copil mi-a plăcut 

mecanica. Am intrat în clasa a IX-a la profilul tehnic – mecanică, în urma 

obţinerii unei medii mari de admitere, iar din acest an şcolar, la 

specializarea tehnician proiectant CAD. Am fost mereu încurajat de 

profesori. Am muncit ca să obţin rezultate cât mai bune şi să pun în practică tot ce-am învăţat. 

Sunt convins că am ales drumul cel drept în viaţă alegând un liceu cu profil tehnic, pentru 

că eu intenţionez să urmez o facultate tehnică, pentru a deveni inginer mecanic. Ştiu că va fi o 

meserie de viitor. Ţinând cont de faptul că am aflat oameni cu un caracter deosebit care pot fi 

modele de urmat în viaţă, eu aş îndruma pe elevii de gimnaziu să urmeze o şcoală unde pot 

învăţa o meserie, pentru că: „Meseria este brăţară de aur”. 

VRANĂU MARCEL CONSTANTIN 

Clasa a X-a E     „Am urmat tradiţia familiei” 

Menţiune la faza judeţeană a  

CONCURSULUI DE MATEMATICĂ APLICATĂ 

 “ADOLF HAIMOVICI” 

Profesor îndrumător, Bordeianu Lucia 

Eu am urmat tradiţia familiei şi, la îndemnul părinţilor, am 

devenit elevul acestui liceu. Sunt bucuros că mă aflu aici şi îmi dau 

seama că am întâlnit profesori minunaţi,care ne pregătesc temeinic 

pentru şcoală şi pentru viaţă, cu multă dăruire profesională, infirmând 

părerile greşite ale altora despre liceul nostru. 

Deşi am obţinut cel mai mare punctaj din judeţ, nu am urcat pe podium, dar acest lucru 

m-a ambiţionat  să mă pregătesc şi mai mult pentru anul următor.  
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„Alege înţelept, în joc e viaţa ta!” este o campanie iniţiată de doamna profesoară Petraşuc 

Ana-Maria care organizează, împreună cu elevii Şoldan Sefora, a IX-aA, Pojoga Adina, a IX-aA, 

Drăgan Mihai, a X-aB  şi Creciunescu Andrei, a X-aA, o serie de întâlniri cu elevi ai şcolii 

noastre. Această campanie se îndreptă către principalele direcţii în care alunecă tinerii în zilele 

noastre şi militează antidrog, antialcool si antifumat. Coordonatorii şi doamna profesoară speră 

ca această campanie să influenţeze, sau măcar să le deschidă ochii tinerilor noştri elevi, în 

privinţa unor mari pericole care ar putea avea urmări pe viitor.  

Pe data de 19.04.2013, s-a deschis seria acestor dezbateri, în prezenţa claselor a IX-a şi    

a X-a. Doamna profesoară şi elevii au prezentat proiecte PowerPoint referitoare la consecinţele 

fumatului, ale consumului de alcool şi de droguri. La sfârşitul activităţii s-a vizionat filmul 

„Captivi în libertate”, ce prezintă mărturiile unor tineri consumatori de droguri şi lupta cruntă 

dusă pentru a scăpa din ghearele acestei hidre. 

Următoarea etapă a campaniei va avea loc în luna mai şi va avea ca invitată pe doamna 

psihopedagog, Leontieş Laura, formatul fiind cel al unei dezbateri libere pe această temă. 

Această campanie va continua cu alte activităţi, cu ajutorul doamnei profesoare şi a 

elevilor implicaţi pentru conştientizarea pericolului reprezentat de consumul de droguri. 

           

Adina Pojoga,  

       Clasa a IX-a A 

 

 
  

 

Elevii clasei a XIII-a B, sub îndrumarea 

doamnei diriginte prof. Snijec Cely, au iniţiat o acţiune 

cu tema: „O clasă fără fumători”.  

 Împreună am identificat pericolele la care sunt 

supuşi fumătorii. S-au prezentat referate, postere, 

fotografii, care reflectă repercusiunile fumatului, lucru 

care ne-a afectat  foarte mult.  

 Fiecare elev şi-a exprimat atitudinea faţă de 

acest viciu, relatând cu sinceritate aspecte din viaţa lor 

de fost fumător, exprimându-şi bucuria că au rezistat tentaţiei  sau au reuşit să renunţe la acest 

obicei atât de periculos pentru sănătatea noastră. 

Elevii au identificat câteva  motive pentru care au încercat măcar o dată să fumeze: 

curiozitatea, anturajul, plăcerea, teribilismul, complexul, snobismul. 

 Elevii clasei a XIII-a B s-au declarat nefumători, 

solidari  campaniei împotriva fumatului, purtând  pachete 

goale de ţigări, care la finalul activităţii au fost distruse şi 

arse.  
      

Badale Aaxentioi  

Vasile Constantin,  

  clasa a XIII-a B        
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Săptămâna  "Să ştii mai multe, să fii mai bun!" a debutat luni, 1 aprilie fără păcăleli, cu 

un cât se poate de serios program de vizite ale elevilor de clasa a VIII-a, în liceul nostru. 

Primii  au sosit elevii Şcolii Pojorâta, însoţiţi 

de dl. profesor, Victor Mahu. Au urmat elevii 

Şcolilor Nr. 2 şi Nr. 3 din Câmpulung Moldovenesc, 

apoi cei de la Şcoala Sadova şi Fundu Moldovei. Pe 

rând, au fost întâmpinaţi de doamna director, 

Georgeta Hojbotă care i-a condus într-un tur al 

sălilor de clasă şi al laboratoarelor, spre exemplu, în 

cabinetul de fizică, unde dl. profesor, Victor 

Prundeanu a dat dovada măiestriei sale didactice şi 

ştiinţifice, prezentând o secvenţă dintr-un 

experiment de specialitate.  

Au admirat dotările dintr-unul din cabinetele 

de informatică, unde există calculatoare performante, toate conectate la reţeaua de internet şi 

unde au vizionat un film de prezentare a Liceului Tehnologic Nr.1. Pentru a se convinge definitiv 

de veridicitatea ofertelor, dl.  profesor Nistor Zancu i-a condus în laboratoarele destinate 

disciplinelor tehnice, situate într-un corp separat, dotate cu aparatură de ultimă generaţie, prin 

intermediul unui program Phare. Aici domnul profesor le-a explicat utilitatea acestora şi le-a 

făcut câteva demonstraţii pentru a ilustra eficienţa lor didactică.  

 Elevii au fost interesaţi de cele prezentate şi au rămas cu zâmbetul pe buze când, la final, 

au primit mici atenţii, constând în pixuri şi pliante, pentru a marca aceasta vizită interesantă. 

 Alexandra Dornean , clasa a XI-a B 
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Ne aflăm în apropierea Sărbătorilor Pascale, care ne aduc bucurie şi speranţă în sufletul 

nostru, o perioadă în care ne gândim mai intens la lucrurile sfinte.  Pentru a întâmpina Învierea 

Domnului cu sufletul curat, am hotărât să mergem în pelerinaj la mănăstirile din judeţul Neamţ.  

A sosit şi ziua plecării, eram entuziasmaţi şi 

aşteptam cu toţii să purcedem la drum. Ne-am 

îmbarcat voioşi si nerăbdători, dornici de a avea 

parte de aventuri noi. Atmosfera din microbuz la 

început a fost una mai liniştită, deoarece era 

dimineaţa şi toţi eram somnoroşi dar, pe parcurs, 

ne-am revenit  şi atmosfera s-a schimbat radical.   

Prima oprire a fost la Cetatea Neamţului, 

care face parte  din categoria monumentelor 

medievale de o valoare excepţională.  Cea de-a 

doua 

oprire a 

fost la Mănăstirea Neamţ,  un loc cu o  puternică 

încărcătură spirituală dar şi istorică, ea fiind 

construită de  Ştefan cel  Mare, între anii 1485-1490. 

Apoi ne-am îndreptat spre Schitul Vovidenia care 

aparţine de Mănăstirea Neamţ. Ulterior  ne-am 

îndreptat spre Mănăstirea Sihăstria, o veritabilă 

cetate a ortodoxiei româneşti, care l-a găzduit pe 

renumitul  părinte Cleopa, acesta stingându-se din 

viaţă aici şi fiind înmormântat în cimitirul mănăstirii. 

Ţin să precizez că mie mi s-a părut un lăcaş foarte 

liniştit dar bogat în hrană sufletească.  De cum am păşit acolo, mi-am  dorit să pot să petrec mai 

mult timp în acel ţinut.  

Următorul popas spiritual l-am făcut la Schitul Sihla, renumit prin faptul ca aici a vieţuit 

Sfânta Teodora. Am urcat în pădure, pentru a ajunge la fântâna Sf. Teodora şi ulterior la peştera 

acesteia. Drumul prin pădure a fost plin de peripeţii pe care nu le vom uita foarte curând.  

Ne-am încheiat pelerinajul prin vizitarea a 

doua mănăstiri de referinţă internaţională, Agapia şi 

Văratec, unde am simţit căldura sufletească feminină 

a Maicii Domnului şi a slujitoarelor sale. Agapia este 

una dintre cele mai mari mănăstiri de maici din 

România, având 300-400 de maici şi aflându-se pe 

locul doi ca populaţie, după Văratec. Curăţenia şi 

frumuseţea lor  ne-au cucerit definitiv pe toţi. 

  Consider că a fost foarte înălţător acest 

pelerinaj şi, pe viitor,  ne-am dori să mai facem şi 

alte excursii la fel de frumoase! 

 Roxana Bergheva,  

clasa a XI-a A 

http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_V%C4%83ratec


GENEZE  

 

 

 

Plecarea în excursia de la Neamţ  a fost în dimineaţa zilei de 2 aprilie, ora 7:30, fiind 

însoţiţi de doamnele profesoare Mamaischi Maria şi Vasiliu Mihaela.  

 Primul obiect turistic a fost Cetatea Neamţului, unde ne-am bucurat de   o privelişte 

minunată. După aceea am vizitat următoarele 

mănăstiri: Neamţ, Secu, Sihăstria, Mănăstirea 

Sf. Teodora de la Sihla, Agapia, Văratec, 

precum şi Schitul Vovidenia. Toate aceste 

mănăstiri sunt frumos  decorate, bucurându-ne 

foarte mult de  o linişte deplină  care ne-a 

îndemnat, în egală măsură, la  odihnă dar şi la 

rugăciune. Călugării au fost foarte amabili cu 

noi, ei prezentându-ne foarte convingător 

fiecare mănăstire în parte, astfel încât ne-am 

întors acasă mult mai bogaţi sufleteşte . 

   Mie mi-a  părut foarte bine că am putut să merg în această excursie, pe care nu o voi 

uita niciodată! 

         Oana Tatar, clasa a X-a A 

 

 

Iniţial am plecat de acasă cu mult entuziasm 

şi cu mari aşteptări care s-au împlinit pe parcursul 

acestei zile minunate de primăvară, bucurându-mă 

că am avut ocazia să merg şi într-un alt fel de 

pelerinaj, împreună cu doamnele profesoare şi cu  

câţiva colegi din şcoală. 

Această zi a reprezentat un prilej de 

îmbogăţire sufletească dar şi de  consolidare a unor 

relaţii de prietenie  cu unii colegi, cu care am 

descoperit afinităţi comune. 

Chiar dacă sunt elev în clasa a IX-a, 

deci la început de drum în acest liceu, am simţit 

că ne cunoaştem dintotdeauna şi că aici îmi 

este locul(cred că îmi era predestinat). După 

această experienţă, am simţit o nouă bucurie în 

suflet şi dorinţa de a deveni mai bun. 

Am speranţa că această excursie de la 

Neamţ va fi începutul unui nou drum al 

cunoaşterii, al spiritualităţii şi al aventurii. 

 

  Alexandru Punei, clasa a IX-a A 
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În perioada 1-5 aprilie s-a desfăşurat un 

proiect deosebit numit “Să ştii mai multe, să fii 

mai bun!” care a înlocuit săptămâna "Şcoala 

altfel"de anul trecut.  A fost o perioadă plină de 

activităţi în folosul nostru, iar colectivul clasei a 

IX-a B   a fost entuziasmat.  

Ziua de luni  a debutat cu un spectacol 

umoristic de fabule şi epigrame, susţinut de un 

actor câmpulungean, domnul Constantin Tiron. 

Fabulele şi epigramele d-lui Tiron ne-au amuzat, 

mai ales că au fost interpretate în ’’dulcele grai 

moldovenesc’’ sau, mai degrabă, în limbajul lui 

Creangă, aşa cum s-a exprimat actorul. Acesta nu numai că a înveselit  atmosfera dar ne-a oferit 

şi informaţii utile despre o serie de mari scriitori din care el ne-a interpretat.  

Marţi am încercat să stabilim o legătură cu divinitatea, mai ales că este postul Sfintelor 

Paşti iar noi, bucovinenii suntem buni creştini. Însoţiţi de 

d-na dirigintă, Negură Leontina şi de  d-na profesoară de 

limba română, Loică Luize am ajuns la Catedrala 

“Adormirea Maicii Domnului”. O parte dintre colegii 

noştri s-au spovedit şi s-au împărtăşit cum este tradiţia 

creştină. Preotul Doru Costineanu ne-a rostit, la final, un 

cuvânt duhovnicesc care ne-a ajuns la suflet. 

Miercuri  am călătorit prin lume cu ajutorul 

imaginilor, sub îndrumarea doamnei diriginte. Am  fost 

tare încântaţi. Am avut parte de vizionarea unor imagini 

superbe, mai ales plăcutul s-a îmbinat cu utilul, deoarece 

d-na dirigintă ne-a arătat pe viu ce înseamnă: fiord, gheizer, aurore polare, aisberg etc. Am 

vizitat Parisul, Castelele de pe Valea Loirei, Londra, 

Capadocia, Pamukale, Meteora, Maramureşul, Sfinxul 

şi Babele şi multe alte locuri minunate. 

Joi, sub tema “Superlative geografice”, am  

aflat o mulţime de lucruri interesante şi ne-am 

completat bagajul de cunostinţe cu o mulţime de 

informaţii din geografia Europei, Americii, Asiei, 

Africii şi, desigur,  a României.  

Vineri  a fost ziua de bilanţ, iar toate clasele au 

prezentat activităţile pe care le-au desfăşurat în timpul 

săptămânii ’’Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. 

A fost o experienţă frumoasă  şi sperăm că se va repeta şi în anii viitori! 

 

 Adrian Poenari şi  Ionuţ Străjer,  

       clasa  a IX-a B  

 

 



GENEZE  

 

 

 

 

 S-a încheiat şi săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun !”. 

 Am petrecut aceste zile înainte de vacanţă, într-un mod diferit şi interactiv. 

 Activităţile din această săptămână ne-au ajutat să ne cunoaştem mai bine, să cunoaştem 

mai multe, să facem şi altceva în afară de şcoală. Putem spune că am avut o ’’vacanţă  specială’’ 

şi, de ce să nu recunoaştem,  am devenit mai buni. 

 Am să descriu activităţile la care am participat: 

Luni am fost în Cabinetul de Informatică, unde sub îndrumarea domnului director, Luca 

Constantin am făcut proiecte PowerPoint despre oraşul Câmpulung Moldovenesc. 

Marţi, împreună cu doamna dirigintă Sihota 

Elena, am desfăşurat activitatea „Cercetăşia este 

un mod de viaţă!”.   

Am 

participat la      multe  jocuri,  dintre  

care amintesc: „Recunoaşte colegul” şi „Maşina de spălat”.     

       Ne-am distrat dar parcă am început şi să ne cunoaştem mai bine.  

Miercuri, tot cu doamna dirigintă, am desfăşurat activitatea „Siguranţă pe Internet”.  Am 

aflat multe lucruri despre beneficiile dar şi despre capcanele internetului. Am realizat un panou 

cu imagini deosebite. 

Joi am desfăşurat activitatea „Leonardo da Vinci – artist, om de ştiinţă, inventator”. Mi-a 

plăcut în mod deosebit, am aflat multe lucruri despre acest „om de spirit universal”. O parte 

dintre  invenţiile şi picturile lui le cunoşteam dar despre unele nu am auzit până în această zi. Am 

realizat două colaje cu picturi, studii ştiinţifice şi invenţii. 

  

 

 

 

 

  

 

Urmează o săptămână de vacanţă dar parcă abia aştept să mă reîntâlnesc cu colegii! 

 Florin Nastiuc, clasa a X-a E 
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E marţi, 2 aprilie 2013, o dimineaţă încărcată cu emoţii şi aşteptări. 

Soarele zgârcit scoate câte un  dinte de după nori din când în când, chemând la viaţă natura 

vlăguită de atâta frig şi ninsoare. In curtea liceului nostru elevii aşteaptă înfriguraţi o nouă zi în 

care „să ştie mai multe şi să fie mai buni”. 

În sala de festivităţi  a liceului se fac pregătiri pentru o noua  întâlnire interesantă. De 

această dată se va aborda un subiect foarte cunoscut tuturor, dar atât de încărcat de necunoscute  

în aceleaşi timp!  

Fie că interacţionează direct unii cu alţii, fie că o fac 

prin intermediul calculatorului, această nevoie trebuie 

satisfăcută. Calculatorul face parte din viaţa noastră din ce în 

ce mai mult, fapt pentru care am acordat atenţia cuvenită 

acestui subiect si am organizat împreună cu doamna 

profesoară, Popescu Elena o întâlnire cu domnul Alex 

Bohariuc, redactor la radio USV şi membru al Organizaţiei 

Nonguvernamentale Intercoolt, membru fondator al site-ului  

interactionez.ro. 

Adolescenţii din clasele a IX-a A, a X-a E, a XI-a B şi câţiva elevi din alte clase interesaţi 

de acest subiect au fost prezenţi în sala de festivităţi şi au aşteptat curioşi ca să înceapă. Ei au 

făcut cunoştinţă cu Alex Bohariuc, care le-a cerut să fie apropiaţi şi să-i spună Alex. Tocmai 

această apropiere a creat o atmosferă caldă în care elevii au pus întrebări referitoare la reţelele de 

socializare.  

Alex a avut  pregătit un material în PowerPoint pe care l-a parcurs în mod interactiv cu 

elevii şi profesorii  prezenţi  în sală. Pe lângă aspectele cunoscute, s-au comunicat şi multe alte 

informaţii mai puţin abordate: spre exemplu, sumele de bani uriaşe din spatele acestor afaceri 

informatice, interesele care există dincolo de simpla accesare a reţelelor, capacitatea de 

manipulare a oamenilor prin mesaje subliminale, racolarea victimelor traficului de carne vie, 

alegerea ţintelor furturilor din case şi apartamente cu ajutorul reţelelor de socializare, prin 

neglijenţa utilizatorilor. 

Tatar Ana  din clasa a IX- a A  a întrebat dacă reţele de socializare pot dăuna şi dacă da, 

atunci să renunţăm  la socializarea online? Colega ei de clasă, Pojoga Adina a întrebat  dacă 

experienţa virtuală ne poate afecta viaţa de zi cu zi. 

Aceste întrebări au lansat o adevărată dezbatere pe 

această temă, alături de invitat participând şi doamnele 

profesoare  Sihotă Elena şi Popescu Elena de la care am aflat 

lucruri noi referitoare la atitudinea  angajatorilor faţă de 

reţelele de socializare pe care sunt prezenţi candidaţii pentru 

angajare, despre efectele asupra psihicului şi personalităţii, 

despre modificările comportamentale ale tineretului şi, nu în 

ultimul rând,despre integrarea în societate şi în viaţa 

profesională.  

La sfârşit, Alex a cerut părerile celor prezenţi şi a stabilit feedback-ul acestei întâlniri. 

Bilanţul aşteptărilor şi obiectivelor propuse a fost unul satisfăcător, atât organizatorii cât şi 

invitatul s-au declarat mulţumiţi iar elevii participanţi au aflat lucruri noi şi utile. 

 

        Daniel Balahura, clasa a XI-a A 
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În săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, elevii clasei a X-a B, împreună cu 

doamna dirigintă, Hulubeac Angela şi cu domnul  profesor, Huţuleac Laurenţiu au organizat o 

excursie de neuitat în zona Maramureşului, cu durata de doua zile. 

Luni dimineaţa, în jurul orei 10, am plecat din Câmpulung Moldovenesc . Am organizat 

traseul astfel: Câmpulung Moldovenesc – Borşa – Moisei – Săpânţa – Sighetu Marmaţiei. 

Primul popas l-am făcut în Pasul Prislop, unde 

am vizitat o mănăstire care era în construcţie. Acolo era 

iarnă ca în luna decembrie. Am vizitat staţiunea şi oraşul 

Borşa, după care am plecat la Cimitirul vesel de la 

Săpânţa, obiectivul central al excursiei noastre. De la 

cimitirul vesel am plecat spre Sighetu Marmaţiei, unde 

am vizitat Baia Rituală, Muzeul etnografic, Memorialul 

Durerii şi al Rezistenţei Anticomuniste. Apoi spre seară 

noi, elevii am fost cazaţi la  

Casa Popan, de 3 stele, situată 

la intrarea în oraşul Sighetu 

Marmaţiei, o pensiune unde calitatea este pe primul loc şi amabilitatea 

administratorilor ne-a surprins foarte frumos. Acolo ne-am cazat, am 

luat cina, iar dimineaţa micul dejun şi am făcut poze în costume 

tradiţionale maramureşene, de o frumuseţe şi eleganţă unică. 

În ziua a doua am  luat micul dejun la ora 8 
30

, după care am 

vizitat Muzeul Satului Maramureşean, Mănăstirea Bârsana (muzeul 

mănăstirii şi cele două biserici). Am luat prânzul la restaurantul din 

apropiere, apoi am plecat mai departe către Pasul Tihuţa, unde noi, 

elevii am tras o sperietură zdravănă la  sicriul lui Dracula.   

Întoarcerea a fost pe traseul Bistriţa-Vatra Dornei–Valea Putnei-Pojorâta. Am ajuns în 

Câmpulung la ora 19 
30

, de unde ne-am  îndreptat spre casele noastre, mult mai bogaţi sufleteşte, 

mai veseli, cu mai mult entuziasm, dornici de a împărtăşi imediat impresiile celor dragi. 

Astfel, primele noastre  impresii despre maramureşeni au fost că sunt nişte oameni 

harnici şi credincioşi (duminica dimineaţa, îmbrăcaţi în 

haine curate, se trezesc şi merg la biserică, nu se odihnesc 

acasă,chiar dacă de luni până sâmbătă muncesc de 

dimineaţă până seara târziu).  A fost  o adevărată plăcere să 

stai cu ei de vorbă. Mi s-a părut neobişnuit să vezi nişte 

oameni simpli care să aibă un vocabular atât de bogat, să 

cunoască atât de multe şi să aibă atâta bucurie în suflet şi, 

mai presus de toate, atâta umor! Am vizionat şi un filmuleţ 

cu o nuntă maramureşeană şi am văzut cu uimire că toţi 

tinerii, inclusiv mirii se îmbracă în costume populare, iar 

bucuria  cu care le poartă, nu poate fi descrisă în cuvinte. 

De asemenea, Maramureşul este tărâmul lucrurilor simple.  Astfel, am fost uimiţi să descoperim 

bogatele tradiţii populare şi obiceiurile care au supravieţuit de-a lungul secolelor, nefiind alterate 

de către influenţele timpurilor moderne. Viaţa rurală,  folclorul şi obiceiurile încă se păstrează 

acolo, deoarece „moroşenii” (aşa cum sunt denumiţi locuitorii) au ştiut cum să îşi păstreze 

tradiţiile intacte, astfel încât multe dintre obiceiuri  sunt încă parte a vieţii lor de zi cu zi. 

 

 Paul Căzăcuţu, clasa a X-a B 
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S-a dorit realizarea unui sondaj de opinie cu întrebări deschise, 

scopul fiind de a se observa punctele forte şi cele nevralgice ale 

activităţii şcolare din Liceul Tehnologic Nr. 1, pentru a putea fi 

corectate neajunsurile şi perpetuate aspectele pozitive. Chestionarul 

a fost realizat de clasa a XII B, s-a adresat unui eşantion eterogen, 

claselor IX-XII, atât băieţi cât şi fete, pentru a fi cât mai relevant.  

Iată răspunsurile sintetizate ale întrebărilor adresate elevilor: 

1. Ce îţi place cel mai mult la colegii tăi?  

Cei mai mulţi elevi au răspuns că sunt uniţi şi de treabă iar alţii spun că sunt glumeţi, că au 

simţul umorului, sunt de ajutor, modeşti şi veseli.  

2. Ce te deranjează cel mai mult la colegii tăi? 

Pe cei mai mulţi îi deranjează gălăgia de la ore, că nu învaţă, că mulţi obişnuiesc să fugă de 

la ore şi uneori întrec măsura. Se observă că pe mulți îi deranjează agresivitatea şi lipsa de bun 

simţ, că unii îşi bat joc de cei mai mici, fac glume proaste, adeseori fiind răi, fiţoşi şi ipocriţi. 

3. Cum ţi-ai dori să fie aceştia?  
O dorinţă unanimă este aceea de a fi foarte uniţi la nivelul fiecărei clase şi al şcolii. Mulţi 

îşi doresc să-şi manifeste maturitatea şi să nu se mai poarte ca nişte copii, să fie mai cuminţi, să 

se poarte civilizat, să dea dovadă de bun simţ, de sinceritate şi de respect faţă de şcoală şi 

profesori. În relaţiile cu colegii să fie  prietenoşi, de ajutor, înţelegători şi să-i accepte aşa cum 

sunt. Şi-ar dori foarte mult să facă parte dintre elevii model ai oraşului, dar acesta este un 

deziderat mai greu de atins.   

4. Cum crezi că se poate realiza schimbarea lor? 

În urma analizării tuturor răspunsurilor se observă opinia generală că numai prin 

colaborarea tuturor factorilor educaţionali, adică: părinţi, şcoală şi elevi, s-ar putea realiza în 

timp o schimbare reală. Unele propuneri sunt directe: profesorii să fie mai exigenţi şi să 

comunice mai mult cu elevii pe probleme educaţionale. Cu toate acestea, unii dintre cei 

chestionaţi sunt sceptici şi nu întrevăd mari posibilităţi de schimbare! 

5. Ce îţi place cel mai mult la profesorii tăi? 

Cel mai mult le place faptul că profesorii sunt înţelegători cu ei şi receptivi la problemele 

lor. Un alt aspect apreciat este acela că profesorii sunt implicaţi, nu fac diferenţe între elevi şi, în 

general, le place cum li se predau lecţiile. Mulţi dintre ei recunosc că profesorii se străduiesc să-i 

înveţe lucruri bune, că au grijă de ei şi că vor să-i aducă pe calea cea bună. 

6. Ce nu-ţi place la profesorii tăi? 

Cele mai multe nemulţumiri sunt legate de teme prea multe pentru acasă, de faptul că sunt 

prea mulţi corigenţi şi multe note mici. Unii profesori predau prea mult şi prea repede, alţii se 

enervează repede şi nu prea au simţul umorului. Din păcate, elevii afirmă că se întâmplă să fie 

uneori jigniţi şi certaţi, ei dezaprobând această atitudine. Mai există profesori ale căror lecţii sunt 

plictisitoare şi prea lungi, dar şi profesori care tolerează gălăgia de la ore. 

7. Cum  ar trebui să fie profesorul model în viziunea ta? 

Imaginea ideală pentru un profesor este aceea a unuia care explică toate noţiunile noi,    

care-i învaţă să le aplice în practică, un profesor care să facă activităţi diverse împreună cu elevii, 

să fie sever atunci când trebuie şi  imparţial, deci un adevărat profesionist. De asemenea, elevii 

pun mare accent pe latura umană a dascălului pe care şi l-ar dori cald, înţelegător, sincer, 

copilăros şi cu simţul umorului.  

8. Dacă ai fi în locul lor pentru o zi, cum ai proceda cu clasa ta? 

  În ceea ce priveşte activitatea şcolară, ar face lecţii simple, uşor de înţeles, acordând mai multă 

atenţie explicaţiilor, diminuând volumul de informaţii și ar face multe activități extrașcolare.  
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PRIVEŞTE CĂTRE CER! 
 

Atunci când trupul ţi-e încărcat 

De griji, necazuri, de păcat , 

Atunci când sufletul ţi-e trist şi greu, 

Tu să nu uiţi de Dumnezeu! 

 

Înalţă ochii către Cer 

Şi îndrăzneşte să strigi : SPER! 

Căci astfel El va presăra 

Un gând mângâietor în mintea ta. 

 

Nădejdea nicicând să n-o pierzi, 

Chiar de vei fi mâhnit, să crezi 

Că soarele va răsări 

Iar mâine va fi o nouă zi . 

 

Nu dispera, nu spune ’’Nu’’! 

Mereu să fii acelaşi tu! 

Când simţi că nu te poţi ridica, 

Înalţă către Cer privirea ta! 
 

Iuliana Rătundu  

Clasa a XI-a B  

  

HRİSTOS A ÎNVİAT! 
 

Azi- noapte Hristos a înviat, 

Cerul s-a cutremurat, 

Pamântul luna a luminat, 

Oamenii s-au minunat. 

 

Hristos a înviat cu-adevărat, 

Fecioara Sfânta s-a bucurat, 

Fiul Ei, un împărat, 

Îngerii Lui i-au cântat. 

 

Lumină din lumină, cu sufletul curat 

Credinţă şi nădejde oamenilor le-a dat, 

Cântaţi cu bucurie 

Pentru- adevăratul Împărat! 
 

Cornelia Mihaela Croitor 

Clasa a XI-a B 

 

 

LUMİNA ÎNVİERİİ 

 

În pustietatea ce domneşte,   

Pe-ntinderea –ntregului pământ, 

Stă satul trist care vesteşte 

Moartea Domnului cel Sfânt. 

 

Lumea e-mbrăcată-n jale, 

Soarele s-a-ntunecat, 

Cerul de cenuşă pare 

İar norii plâng neîncetat. 

 

Totuşi o speranţă-i vie 

În sufletul îndurerat. 

Ştim că Iisus o să-nvie, 

Scoţându-ne de sub păcat. 

 

Spulberând orice-aşteptare, 

Clopotele dau de veste, 

Că azi e mare sărbătoare  

Şi pacea-n lume dăinuieşte. 

 

Pe chipurile de creştini 

Se oglindeşte o lumină, 

Cu ochii înspre înălţimi 

Şi inima de rugă plină. 

 

În atmosfera liniştită, 

Inima mi-a tresăltat, 

Când pretutindeni e rostită 

Minunea: Hristos a Înviat! 
 

                  Iuliana Rătundu, Lavinia Şoldan, 

Clasa a XI-a B    
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Simbolistica ouălor de Paşti trebuie căutată înainte de naşterea lui Hristos, în timpuri 

străvechi. Oul era oferit în dar, el fiind considerat simbol al echilibrului, creaţiei, fecundităţii, 

simbol al vieţii si al reînnoirii naturii, obiceiul vopsirii lui fiind întâlnit la chinezi cu două mii de 

ani înainte de Hristos.  

 Obiceiul colorării ouălor s-a transmis creştinilor şi este practicat mai ales la popoarele 

Europei şi Asiei. Spre deosebire de alte ţări ale Europei, unde obiceiul s-a restrâns sau a dispărut, 

la români a înflorit, atingând culmile artei prin tehnică, materiale, simbolistica motivelor 

existente şi perfecţiunea realizării. 

          Folclorul conservă mai multe legende creştine care explică 

de ce se înroşesc ouăle de Paşti şi de ce ele au devenit simbolul 

sărbătorii Învierii Domnului. Una dintre ele relatează că Maica 

Domnului, care venise să-şi plângă fiul răstignit, a aşezat coşul cu 

ouă lângă cruce şi acestea s-au înroşit de la sângele care picura din 

rănile lui Iisus. Domnul, văzând ca ouăle s-au înroşit, a spus celor 

de faţă: „De acum înainte să faceţi şi voi ouă roşii şi împestriţate 

întru aducere aminte de răstignirea mea, după cum am făcut şi eu astăzi”.  

 Culoarea roşie cu care le vopsesc creştinii la Paşti, 

reprezintă pe de o parte focul, cu puterea lui purificatoare, dar şi 

sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mântuirea lumii. 

Ciocnitul ouălor semnifica sacrificiul divinităţii primordiale şi se 

face după reguli precise: persoana mai în vârsta (de obicei 

bărbatul) ciocneşte capul oului de capul oului ţinut în mână de 

partener, în timp ce rosteşte cunoscuta formulă  “Hristos a 

înviat!”, la care se răspunde “Adevărat a înviat!”.  

 Ţăranii noştri au obiceiul ca, în dimineaţa din duminica Paştelui, să-şi spele faţa cu apă 

nouă sau apă neîncepută în care pun un ou roşu, având credinţa că astfel vor fi tot anul frumoşi si 

sănătoşi ca un ou roşu. După consumarea ouălor, cojile roşii sunt păstrate pentru a fi puse în 

brazde, la arat, crezându-se astfel ca pământul va da rod bun. 

 În tradiţia populară de la noi, oul roşu de Pasti ar avea puteri miraculoase, de vindecare, 

de îndepărtare a răului, fiind purtător de sănătate, frumuseţe, vigoare şi spor. 

 În Bucovina, împistritul (încondeierea) ouălor s-a ridicat la nivel de artă, a devenit o 

preocupare nu numai în perioada pascală ci şi în cursul iernii, 

când gospodinele şi tinerele fete creează adevărate bijuterii 

rupte din sufletul cald al românului. Oricine doreşte să simtă 

tumultul sufletesc al Paştelui este poftit cu drag în Bucovina, 

unde sub acoperământul nestematelor medievale ortodoxe, 

mănăstirile, îşi pot elibera sufletul, apoi se pot desfăta în 

mijlocul naturii înfruptându-se din bucatele bucovinene 

tradiţionale şi bucurându-şi ochii cu ouăle încondeiate. 
 

 

 

http://www.crestinortodox.ro/obiceiuri-si-traditii-de-paste/71067-ouale-de-pasti
http://www.crestinortodox.ro/interviuri/70549-arta-icoanei-este-o-culme-a-artei
http://www.crestinortodox.ro/obiceiuri-si-traditii-de-paste/88431-ouale-de-paste
http://www.crestinortodox.ro/invierea-lui-hristos/71157-pastorala-la-sarbatoarea-invierii-domnului-2006
http://www.crestinortodox.ro/colinde/68382-maica-domnului-in-colindele-religioase-romanesti
http://www.crestinortodox.ro/colinde/68382-maica-domnului-in-colindele-religioase-romanesti
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68588-aducerea-aminte-de-moarte
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68634-mantuirea-personala-si-mantuirea-lumii-dupa-sfintii-parinti
http://www.crestinortodox.ro/poezii-de-pasti/71357-vasile-militaru-hristos-a-inviat
http://www.crestinortodox.ro/poezii-de-pasti/71357-vasile-militaru-hristos-a-inviat
http://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-si-superstitii/68735-sarbatorile-de-iarna-in-traditia-populara
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În Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare, vechile credinţe populare spun că trebuie să 

respectăm o serie de obiceiuri, pentru a ne merge bine. În săptămâna mare “nu se lucrează prea 

greu” şi se spune că acei care mor merg în Iad, pentru că “Raiul este închis”.   

 Marţi, pe 30 mai, în ajunul Armindenilor, femeile nu lucrează, ca apărare de vifor şi 

grindină; în unele părţi, se alungă strigoii din case. “Marţea seacă” se ţine să nu sece grânele, 

laptele şi să nu sărăcească oamenii.   

  Ziua de 1 mai, miercuri, Armindenii sau Ziua Pelinului, se serbează pentru odihna 

pământului, ca să rodească, să nu bată grindina, să nu fie dăunători, să fie vitele sănătoase, vinul 

bun, oamenii sănătoşi. Dimineaţa oamenii se spală cu rouă să fie sănătoşi, se pun ramuri verzi la 

porţi, pentru noroc şi belşug. La casele cu fete se pun puieţi de mesteceni în faţa porţii, nu se 

înjugă vitele, nu se lucrează la câmp ca recolta să nu fie distrusă de grindină, cenuşa se aruncă pe 

straturi pentru a fi fertile.    

 Pe 2 mai, în Joia Mare, nu se spală rufe, nu sunt premise descântece şi se spune că acela 

care doarme va fi puturos tot anul. Trebuie ca gunoiul să fie ars, gardurile reparate (altfel 

“Joimăriţa” pedepseşte pe leneşe). Tot acum, se consideră că “vin sufletele strămoşilor la 

streaşină”, li se pun ulcele cu apă şi se face foc din vreascuri rupte cu mâna. Se pun lumânări la 

morminte, se dau de pomană ulcele cu apă, colaci, colivă iar la biserică se citesc cele 12 

evanghelii.   

  În Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor vechile credinţe spun că, dacă va ploua, va fi an 

mănos. Nu se lucrează la câmp că iese ”sec”, nu se coase că orbeşti, cei bolnavi se scaldă în râu, 

“să le sece boala”, se culeg flori pentru Christos şi se coace pasca (“alte aluaturi nu cresc”).  Se 

merge în haine bune la biserică, se scoate epitaful cu care se înconjoară biserica apoi se merge 

acasă cu lumânarea aprinsă, se înconjoară casa, apoi lumânarea se stinge şi se păstrează la icoana 

Maicii Domnului,  urmând a se aprinde la vreme rea.  

 În Sâmbăta Paştelui se încondeiază ouăle iar cojile ouălor gătite se aruncă pe apă de 

sufletul morţilor. Se ung pomii cu aluat de cozonac să fie roditori, se udă vitele cu apă sfinţită şi 

se spune că noaptea “se deschid cerurile”. Oamenii veghează aşteptând învierea Domnului, vin la 

slujbă cu un coş cu bucate care vor fi sfinţite, iau nafură şi merg acasă.   

  Duminică, 5 mai, în prima zi de Paşti, la trezire se atinge fierul (“dă sănătate”), nu se 

atinge sarea (“dă năduşeli”), se spală pe faţă cu apă proaspătă în care se pun bani de argint, ouă 

roşii, busuioc ca să fie curaţi, sănătoşi, frumoşi, drăgăstoşi şi bogaţi. Se spune că aceia născuţi în 

Duminica Paştelui vor fi norocoşi iar cine moare merge în Rai (“este deschis”).   După slujba din 

biserică oamenii se salută cu “Hristos a înviat”, “Adevărat a înviat”, se înconjoară casa cu 

lumânarea aprinsă de la biserică, ca să o protejeze de rele, se binecuvântează oamenii la 

mormintele străbunilor şi se dau daruri de vase la tinerii căsătoriţi. La prânz se mănâncă peşte, 

pasăre (să fie sprinteni), caş (să aibă faţa albă), preparate din miel. 

 Marţi, 7 mai 2013, în a treia zi de Paşti, domnii diriginţi 

împreună cu elevii au ciocnit ouă roşii, au mâncat pască şi 

cozonac, unii dintre noi pentru ultima oară ca elevi!    

 

  

 

 

Emil Moţco, clasa a XIII-a SB 
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Glume 

- Care este diferenţa dintre chimie, 

biologie şi fizică?  

- Dacă mişcă - e biologie, dacă miroase 

- e chimie, dacă nu funcţionează - e 

fizică. 

 

- De ce este heliul aşa antisocial? 

- Pentru că nu vrea ’’să se combine’’ cu 

nimeni! 

 

- Ce este apa chioară? 

- Apa cu ochelari. 

 

- Copile, spune-mi ce este apa? 

- Apa este un lichid incolor, care devine 

negru când ne spălăm pe mâini. 

 

  Ce-i spune fluorul hidrogenului: 

- Sunt atras de tine… 

- Da ?! Atunci să formăm  

o moleculă! 

 

 

 

Ghicitori 

O substanţă plutitoare,                                          

E de-a dreptul uimitoare,                                      

Umflă un balon cam mare  

Care zboară-n depărtare.  

    (Hidrogenul) 

 

Dacă vrei să fii ’’beton’’,  

Este-o vorba din jargon:  

Învaţă-te ca să sudezi 

În ,,mediu de … ’’ să crezi. 

     (Argonul) 

 

Sunt iubirea tuturor,   

Galben şi strălucitor.     

La bijuterii folosit         

Dar cam greu de găsit.   

            (Aurul)        

                                                    

Alb-argintiu, metal uşor, 

In industrie-i folosit cu spor, 

Din bauxite se obţine 

Dar el curent mănâncă bine. 

            (Aluminiul) 

 

Zilnic întâlnim şi folosim produse chimice. Ne spălam pe mâini cu săpun dar săpunul este 

un produs chimic; ne îmbrăcăm dar stofele şi încălţămintea sunt tot produse chimice, mâncăm 

produsele pregătite de mama - “chimista” casei - în “laboratorul” propriu, bucătăria, când suntem 

bolnavi luăm medicamente, de asemenea,produse chimice, respirăm oxigen–substanţă chimică…  

Pentru toate acestea şi multe altele, merită să citiţi, să vă informaţi, să căpătaţi cunoştinţe 

din toate domeniile, nu doar din chimie, pentru că un om bine informat şi educat este un om 

puternic şi va fi preţuit pretutindeni. 

FLASH – PUZZLE 

 

 

După ce veţi încercui numele celor 12 nemetale din tabelul alăturat, literele rămase necitite în 

ordine vor alcătui numele tabelului în care se găsesc aceste nemetale. 

Cuvintele se caută citindu-se de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, pe orizontală 

şi de sus în jos, de jos în sus, pe verticală. Aceeaşi literă poate fi întâlnită în două cuvinte. 
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X E N O N O O R X O 
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